OFÍCIO CIRCULAR Nº: 371/2020 – SEAP/DETO

Curitiba, 17 de novembro de 2020

Assunto: Informações a sobre a contratação do TáxiGovPR

Senhor Diretor-Geral e/ou Dirigente do Órgão/Entidade:

Considerando o Decreto n° 5822/2020, de 29 de setembro de 2020, publicado
no Diário Oficial n° 10780 de 29 de setembro de 2020, que estabelece o TaxiGOVPR
como meio de transporte oficial no deslocamento dos servidores em atividades
administrativas, e considerando a Ata de Registro de Preços vigente, oriunda do
Pregão Eletrônico nº 895/2019, não localizamos o contrato deste órgão/entidade no
Portal da Transparência e no Sistema GMS.

Lembramos que o TaxiGovPR tem abrangência estadual, estando disponível
para utilização no deslocamento de servidores em todos os municípios do Estado.
De acordo com estudos realizados pelo IPARDES, o custo do quilômetro rodado é
50% menor em relação a utilização de veículo oficial. Assim, a utilização desse
serviço de transporte, reduz a necessidade de aquisição de veículos oficiais, bem
como despesas com a guarda, manutenção, abastecimento e depreciação de
veículos oficiais, trazendo economia aos cofres públicos.

Nesse sentido, alertamos que a Ata de Registro de Preços com a empresa
Associação Mega Taxi Brasil, vencedora do Pregão Eletrônico nº 895/2019 vencerá
em 13/01/2021, e deste modo, o órgão/entidade deve adotar de forma imediata as
providências para a formalização do contrato com a empresa, visando o
cumprimento do Decreto nº 5822/2020.

Por oportuno, solicitamos esclarecimentos aos questionamentos a seguir:

1-

Não formalizou o contrato? Caso negativo, justificar o motivo.
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2-

Formalizou, mas não lançou no GMS? Se sim, informar o prazo para
realizar a inclusão do contrato no GM.

3-

Realizou a solicitação/bloqueio do valor no GMS? Se não, informar o prazo
para realizar a operação.

Pedimos que nos retorne com as informações impreterivelmente até o dia
27/11/2020 (sexta-feira), a fim de subsidiar a elaboração do relatório consolidado do
Projeto TaxiGOVPR.

Atenciosamente,
Juan Carlos Alves
Diretor
Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO

