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O que é um Observatório Social (OS): 

É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de entidades 
representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. 

Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em favor 
da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores, estudantes, 
funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social. 

 

Como funciona: 

Atuando como pessoa jurídica, em forma de associação, o Observatório Social prima pelo trabalho técnico, fazendo uso de uma 
metodologia de monitoramento das compras públicas em nível municipal, desde a publicação do edital de licitação até o 
acompanhamento da entrega do produto ou serviço, de modo a agir preventivamente no controle social dos gastos públicos. Além 
disso, o Observatório Social atua em outras frentes, como: 

• a educação fiscal, demonstrando a importância social e econômica dos tributos e a necessidade do cidadão acompanhara 
aplicação dos recursos públicos gerados pelos impostos. 

• a inserção da micro e pequena empresa nos processos licitatórios, contribuindo para geração de emprego e redução da 
informalidade, bem como aumentando a concorrência e melhorando qualidade e preço nas compras públicas. 

• a construção de Indicadores da Gestão Pública, com base na execução orçamentária e nos indicadores sociais do município, 
fazendo o comparativo com outras cidades de mesmo porte. E a cada 4 meses realiza a prestação de contas do seu trabalho à 
sociedade. 
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   Apresentamos a seguir, o 3º Relatório Quadrimestral das atividades desenvolvidas pelo Observatório Social de Indaial -  OSIND 
relativo  ao segundo quadrimestre de 2016 (maio, junho, julho e agosto), Com o intuito de prestar contas à Diretoria, bem como à 
entidades mantenedoras, entidades parceiras do OSIND, à Rede Brasileira de Controle Social – OSB, aos órgãos observados e 
monitorados pelo OSIND, à Prefeitura Municipal de Indaial, Câmara Municipal de Indaial e Autarquias, e muito especialmente a 
toda população do Município de Indaial SC, a qual representamos junto aos órgãos públicos na qualidade de Sociedade Civil 
Organizada. 

 
Entidades fundadoras e mantenedoras do OSIND 
 
        Em 19 de novembro de 2014 foi constituído como pessoa Jurídica o Observatório Social de Indaial Com a participação  
de 06 entidades representativas de Indaial, o OSIND iniciou as atividades em 10 de julho de 2015 sob a tutela e mantenimento das 
entidades que o compõem. 
 
 
Entidades fundadoras: 
 

• Associação Empresarial de Indaial – ACIDI 
 

• Associação de Micro e Pequenas Empresas de Indaial – AMPE. 
 

• Câmara de Dirigentes Lojistas de Indaial – CDL 
 

• Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Indaial 
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• Sociedade Amigos da Comunidade de Indaial – SACI 
 

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material elétrico de Indaial –SIMMME 
 

 
Localização: 
 
 
       Nossa sede está localizada junto à Associação Empresarial de Indaial – ACIDI, na rua Vereador Alwin Rauch Junior,100 Sala 
nº 05 Bairro das Nações, e desde o início das atividades, estamos periodicamente buscando capacitação e nos estruturando em 
termos de implantação dos sistemas de monitoramento das contas públicas, compilação dos dados fornecidos pela Administração 
Pública, bem como na elaboração do planejamento estratégico. 

  
 

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS: 
 
 
 

Neste quadrimestre acompanhamos até o momento presente junto à Sala de Licitações da Prefeitura Municipal do Município 
de Indaial, os certames relativos aos seguintes Processos Licitatórios: 

 
Processo  Modalidade  Edital  Emissão  Objeto da Contratação  
063/2016 Pregão 001/2016 19/05/2016 Contratação de gráfica para impressão de livros. 
064/2016 Pregão para registro de 

preços 
002/2016 19/05/2016 Contratação de gráfica para impressos personalizados 

066/2016 Pregão 003/2016 24/05/2016 Aquisição de equipamentos médicos. 
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067/2016 Pregão 023/2016 24/05/2016 Aquisição de móveis em geral. 
068/2016 Pregão 024/2016 24/05/2016 Aquisição de equipamentos de eletrodomésticos e 

eletrônicos. 
052/2016 Concorrência para 

compras e serviços 
003/2016 26/04/2016 Contratação de agência para realização dos serviços de 

publicidade e propaganda. 
073/2016 Pregão para registro de 

preços 
003/2016 06/06/2016 Aquisição de produtos de panificação para atividades da 

Assistência Social. 
074/2016 Pregão para registro de 

preços 
025/2016 06/06/2016 Aquisição de blocos de concreto para pavimentação, placas 

de piso tátil e guias de concreto. 
071/2016 Tomada de preços para 

obras e serviços de 
engenharia 

012/2016 03/06/2016 Execução da pavimentação asfáltica da Rua Uruguai 

072/2016 Tomada de preços para 
obras e serviços de 
engenharia 

013/2016 03/06/2016 Execução da pavimentação asfáltica da Rua Paraguai 

086/2016 Pregão para registro de 
preços 

026/2016 13/06/2016 Aquisição de materiais para manutenção da rede de 
iluminação pública. 

051/2016 Concorrência para obras e 
serviços de engenharia 

002/2016 25/04/2016 Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, redes 
de água e esgoto, e passeios do trecho 04 da Rua Ribeirão 
das Pedras. 

089/2016 Pregão 004/2016 17/06/2016 Aquisição de materiais hospitalares. 
091/2016 Pregão para registro de 

preços 
028/2016 21/06/2016 Aquisição de alimentação preparada (marmitas ou refeições). 

087/2016 Tomada de preços para 
obras e serviços de 
engenharia 

014/2016 17/06/2016 Construção de passarela metálica para pedestres sobre o 
Ribeirão Encano. 
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092/2016 Tomada de preços para 
obras e serviços de 
engenharia 

015/2016 27/06/2016 Contratação de mão de obra para manutenção da rede de 
iluminação pública. 

071/2016 Tomada de preços para 
obras e serviços de 
engenharia 

012/2016 03/06/2016 Execução da pavimentação asfáltica da Rua Uruguai. 

072/2016 Tomada de preços para 
obras e serviços de 
engenharia 

013/2016 03/06/2016 Execução da pavimentação asfáltica da Rua Paraguai. 

096/2016 Pregão 004/2016 05/07/2016 Aquisição e instalação de grades para janelas na nova sede 
do CREAS Carijós. 

099/2016 Pregão 030/2016 12/07/2016 Aquisição de equipamentos de informática para polícia militar. 
075/2016 Concurso 001/2016 06/06/2016 Concurso para seleção de projetos para área da infância e 

adolescência e formação de recursos humanos. 
097/2016 Pregão para registro de 

preços 
029/2016 12/07/2016 Aquisição de alimentação preparada (marmitas ou refeições). 

098/2016 Pregão 005/2016 12/07/2016 Aquisição de equipamentos odontológicos e materiais 
odontológicos. 

102/2016 Pregão para registro de 
preços 

006/2016 26/07/2016 Aquisição de materiais e reagentes para laboratório municipal. 

104/2016 Pregão 002/2016  Aquisição de tatame para ser utilizado no treinamento das 
modalidades de luta 

109/2016 Tomada de preços para 
obras e serviços de 
engenharia 

017/2016 01/08/2016 Execução de terraplenagem, drenagem pluvial e 
pavimentação em paralelepípedos e CBUQ do trecho 01 Rua 
Arnold Ebert. 
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111/2016 Pregão para registro de 
preços 

033/2016 09/08/2016 Aquisição de peças para reposição em equipamentos de 
informática. 

107/2016 Pregão para registro de 
preços 

032/2016 01/08/2016 Aquisição de material de limpeza. 

106/2016 Pregão 008/2016 28/07/2016 Aquisição de 02 (duas) motocicletas com baú instalado. 
112/2016 Tomada de preços para 

obras e serviços de 
engenharia 

018/2016 09/08/2016 Execução de reperfilagem e pavimentação asfáltica da rua 
maranhão, com extensão de 244,51mt. 

113/2016 Tomada de preços para 
obras e serviços de 
engenharia 

019/2016 09/08/2016 Execução de terraplanagem, drenagem pluvial e 
pavimentação do trecho 02 da rua Arnoldo Ebert, com 
extensão de 378,00 metros. 

120/2016 Pregão para registro de 
preços 

034/2016 18/08/2016 Aquisição de água mineral engarrafada. 

121/2016 Pregão 035/2016 18/08/2016 Execução de móveis planejados e decorações, com 
fornecimento de eletrodomésticos para sede 3º Batalhão 
Bombeiros Militares de Indaial. 

122/2016 Pregão para registro de 
preços 

036/2016 26/08/2016 Contratação de transporte terrestres municipal e 
intermunicipal por veículos tipo ônibus, van e micro-ônibus. 

118/2016 Pregão 009/2016 18/08/2016 Aquisição de duas motocicletas com baú. 
119/2016 Pregão 010/2016 18/08/2016 Aquisição de equipamentos, eletrônicos, eletrodomésticos, 

móveis e hospitalares. 
123/2016 Pregão 003/2016 29/08/2016 Aquisição de tatame para prática de modalidade de luta. 
126/2016 Pregão 037/2016 30/08/2016 Aquisição de equipamentos de informática 
124/2016 Tomada de preços para 

obras e serviços de 
engenharia 

020/2016 29/08/2016 Execução de reperfilagem e pavimentação asfáltica das Ruas 
Prefeito Frederico Hardt, Comercio Henrique Wanke, Avenida 
Pioneiros e Getúlio Vargas. 
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127/2016 Pregão para registro de 
preço 

038/2016 31/08/2016 Aquisição de cerdas e cabos de aço para implementos 
vassoura e capinadeira mecânica. 

107/2016 Pregão para registro de 
preços 

  Aquisição de material de limpeza. 

112/2016 Tomada de preços para 
obras e serviços de 
engenharia 

018/2016 09/08/2016 Execução de reperfilagem e pavimentação asfáltica da rua 
Maranhão, com extensão de 244,51 metros. 

109/2016 Tomada de preços para 
obras e serviços de 
engenharia 

017/2016 01/08/2016 Execução de terraplenagem, drenagem pluvial e 
pavimentação em paralelepípedos e CBUQ do trecho 01 Rua 
Arnold Ebert. 

 
 

Apresentamos a seguir os resultados de economia obtidos pelo município, quando comparados com os valores máximo aceito no 
orçamento do objeto dos referidos editais, para a contratação dos bens e dos serviços licitados. 

 
 

Licitação  Valor Edital  Valor negociado  Economia  % Situação  

063/2016 R$ 15.600,00 R$ 11.450,00 R$ 4.150,00 26,60% Concluído 

064/2016 R$ 20.401,00 R$ 18.220,01 R$ 2.180,99 10,69% Concluído 

066/2016 R$ 45.486,63 R$ 23.782,82 R$ 21.703,81 47,71% Concluído 

067/2016 R$ 91.142,60 R$ 87.456,00 R$ 3.686,60 4,04% Concluído 

068/2016 R$ 132.128,28 R$ 130.143,64 R$ 1.984,64 1,50% Concluído 

052/2016 R$ 878.750,00 R$ R$  % Em Analise 

073/2016 R$ 45.050,00 R$ 41.850,00 R$ 3.200,00 7,10% Concluído 
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074/2016 R$ 726.300,00 R$ 529.500,00 R$ 196.800,00 27,09% Concluído 

071/2016 R$ 207.974,22 R$ 164.863,32 R$ 43.110,90 20,72% Concluído 

072/2016 R$ 199.080,41 R$ 157.837,54 R$ 11.323,07 5,66% Concluído 

086/2016 R$ 199.161,50 R$ 175.615,00 R$ 23.546,50 11,82% Concluído 

051/2016 R$ 4.271,492,52 R$3.807,369,10 R$535.876,58  12,54% Concluído 

089/2016 R$ 19.607,02 R$ 8.195,61 R$ 11.411,41 58,20% Concluído 

091/2016 R$ 75.000,00 R$0,00 R$ 0,00 0,00% Deserta 

087/2016 R$ 52.636,04 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% Deserta 

092/2016 R$ 118.800,85 R$ 77.315,00 R$ 41.485,85 % Concluído 

096/2016 R$ 10.875,00 R$ 7.900,00 R$ 2.975,00 27,35% Concluído 

099/2016 R$ 74.621,00 R$ 68.588,60 R$ 6.032,40 8,08% Concluído 

075/2016 R$ ------------- R$-------------- R$ ---------- 0,00% Revogada 

097/2016 R$ 75.000,00 R$ 74.250,00 R$ 750,00 1,00% Concluído 

098/2016 R$ 65.096,22 R$ 46.132,32 R$ 18.963,90 29,13% Concluído 

102/2016 R$ 42.821,95 R$ 24.977,00 R$ 17.844,95 41,60% Concluído 

104/2016 R$ 6.880,00 R$ 6.880,00 R$ 0,00 0,00% Concluído 

109/2016 R$ 456.776,92 R$ 392.675,18 R$ 64.101,74 14,03% Concluído 

111/2016 R$ 62.516,25 R$ 61.148,60 R$ 1.367,75  2,18% Concluído 

107/2016 R$ 1.083.075,13 R$ 591.852,85 R$ 491.222,28 45,35% Concluído 

106/2016 R$ 18.420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% Deserta 

112/2016 R$ 184.961,04. R$ 146.683,83 R$ 38.277,21 20,69% Concluído 
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113/2016 R$ 742.017,87 R$ 633.387;27 R$ 108.630,60  14,63% Concluído 

120/2016 R$ 33.165,00 R$ 32.000,00 R$ 1.165,00 3,51% Concluído 

121/2016 R$ 159.676,98 R$ 155.500,00 R$ 4.176,98 0,92% Concluído 

118/2016 R$ 18.420,00 R$ 18.420,00 R$0,00 0,00% Concluído 

123/2016 R$ 6.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% Deserta 

126/2016 R$ 208.398,00 R$ 191.672,00 R$16.726,00 8,02% Concluído 

124/2016 R$ 1.156.027,59 R$ 936.196,87 R$ 219.830,72 19,01% Concluído 

127/2016 R$ 44.228,00 R$ 30.000,00 R$14.288,00 32,26% Concluído 

129/2016 R$ 79.428,88 R$ 51.950,00 R$27.478,88 34,59% Concluído 

128/2016 R$ 31.200,00 R$ 24.420,00 R$6.780,00 2,17% Concluído 

107/2016 R$ 1.083.075,15 R$ 579.552,93 R$ 503.522,22 46,49% Concluído 

122/2016 R$ 186.650,00 R$ 166.750,00 R$ 19.900,00 10,49% Concluído 

Concluído R$ 12.730.836,01 R$ 9.432.685,49 R$ 3.298.150,52 25,90% Concluído 

Deserta R$ - 152.936,04 ---- ---- ---- ---- 

Em Analise  R$ - 878.750,00  ---- ---- ---- ---- 

Total Geral R$ 13.762.522,05 R$ 9.432.685,49 R$ 3298.150,52 25,90% Concluído 
 
 
 
Obs. O percentual de economia apurado de aproximadamente 25,90%, refere-se a diferença entre o valor para aquisição do bem 
proposto no edital, e o efetivamente apurado após o leilão de lances entre as empresas participantes, somente aos editais até o 
momento já concluídos 
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Resumo de acompanhamento Orçamento Edital Número de licitações acompanhadas 
Total geral acompanhado no período R$ 13.762.522,05  43 - Licitações 
Licitações em processo de analise R$    -   878.750,00 01 - Licitação 
Licitações Desertas R$   -  152.936,04 04 - Licitações 
Licitações concluídas no período R$ 12.730.836,01 33 - Licitações 
Dispensa convenio -  CASAN Conforme contrato 01 - Licitações 
Revogada -------------- 01 - Licitações 

 
 

 
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 
Segue abaixo resumo das atividades realizadas no período de 1º de maio, a 31 agosto de 2016. 
 
 
MAIO:  

1. Participação na primeira reunião da seção do Fórum catarinense dos observatórios sociais de Santa Catarina - 

FOCUS, na cidade de Rio do Sul. 

 

2. Reunião com a presença da Dra. Caroline Cristine Eller, titular da 2º promotoria de justiça MPSC, da comarca de Indaial SC. 
Assunto: desenvolvimento do evento de compromisso eleitoral com o município de Indaial - ELEIÇÕES 2016. 
 

3. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês 
de maio de 2016, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal do município de Indaial, e 
posicionamento dos referidos certames através de relatórios específicos enviados por e-mail para todos os diretores  
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4. Reunião da Diretoria para análise e aprovação dos documentos fiscais/financeiros do OSIND. 

 
5. Realizamos o 1º acompanhamento de entrega de equipamentos e materiais de EPI, junto ao almoxarifado da prefeitura 

municipal de Indaial. 
 

6. Definido grupo de trabalho responsável pela análise, desenvolvimento e realização do evento Transparência e Controle 
Social - Eleições – 2016 . 
 

 

JUNHO: 

1. Definido calendário de reuniões semanais e periódicas para apontamento e cronograma de execução das ações, a serem 
desenvolvidas pelo núcleo responsável do evento, " Termo de Compromisso com os Futuros Candidatos do n osso 
Município”  
 

2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês 
de junho de 2016, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal, e posicionamento dos referidos 
certames através de relatórios específicos enviados por e-mail para todos os diretores do OSIND. 

 

3. Termo de declaração assinado junto a Promotoria de justiça da comarca de Indaial pelo secretário executivo Sr. João Carlos 
da Silva, em nome do OSIND, após consulta feita a promotora de justiça do ministério público Dra. Caroline Cristine Eller, 
referente a possíveis irregularidades identificadas no processo Licitatório nº039/2016 edital de tomada de preços 007/2016-
10430. 
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JULHO: 

1. Realização de reunião com a presença da Dra. Caroline Cristine Eller, titular da 2º promotoria de justiça MPSC, da comarca de 
Indaial SC, com todos os Presidentes de Partidos políticos do nosso município, para apresentação oficial a classe política 
municipal, do plano de transparência e controle social da cidade, bem como do compromisso eleitoral com a sociedade de 
Indaial aos candidatos a prefeito e a vereadores nas eleições 2016. 

 
 

2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês de 
julho de 2016, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal, e posicionamento dos referidos certames 
através de relatórios específicos enviados por e-mail para todos os diretores do OSIND. 

 
3. Encaminhado oficio ao setor de licitações, solicitando atas de julgamento, analise das habilitações, relatório de lances e de 

vencedores, copias dos contratos relativo a 11 processos licitatórios e 33 processos licitatórios de termo de inexigibilidade, 
conforme oficio datado de 14 de junho de 2016. 

 
 

 

AGOSTO: 

1. Realização do evento de adesão ao plano de transparência e controle social para Indaial e cerimônia de colhimento de 
assinaturas dos candidatos a Prefeito e Vereadores com o termo de Compromisso Eleitoral com a Sociedade de Indaial. 
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2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o 
mês de agosto de 2016, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal, e posicionamento dos 
referidos certames através de relatórios específicos enviados por e-mail para todos os diretores do OSIND. 
 

Próximos passos: 
 

• Viabilizar junto ao poder público a implantação imediata do Almoxarifado Central de Indaial.  
• Dar continuidade ao acompanhamento presencial nas licitações e compras da Prefeitura. 
• Iniciar o acompanhamento das entregas e conferencia relativo a qualidade dos produtos. 
• Prospectar junto à comunidade voluntários para auxiliar nas atividades do Observatório Social. 
• Firmar convênios colaborativos, objetivando captar estagiários para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos pelo OSIND; 
• Iniciar contato com a Controladoria Interna da Prefeitura; 
• Elaborar e concluir nosso planejamento estratégico; 
• Concluir o desenvolvimento e implantação do nosso site 
• Aprovar e divulgar o regimento interno do OSIND. 

 
 
             O controle social é uma garantia estabelecida pela Constituição Federal de 1988 através da participação popular de forma 
direta ou por representantes eleitos, valendo-se da soberania popular.  O controle social busca que a atuação do Estado garanta o 
interesse coletivo, o desenvolvimento social e uma participação mais efetiva da sociedade no controle social, o que garante uma 
maior transparência por parte do governo e ajuda a promover uma gestão pública eficiente. 
 
 
 
          Esse trabalho foi realizado com base na revisão das principais atividades desenvolvidas nos meses de maio a agosto de 
2016, no qual elencamos as principais atividades desenvolvidas pelo OSIND relativas ao 2º Quadrimestre de 2016.  
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Temos a convicção da importância do trabalho que desenvolvemos e que teremos mais trabalho pela frente. É certo que com o 
pleno exercício da cidadania poderemos buscar mais e ainda melhores resultados, com foco na redução do gasto estatal e no 
controle indireto, como observadores, das atividades desenvolvidas pelo Poder Público Municipal. Desta forma, continuaremos 
atuando no controle social com ferramentas que auxiliam na gestão pública, buscando sempre as melhores alternativas para 
desenvolver excelência na prestação de serviços à sociedade do nosso município. 
 
 

 
Indaial 31 de agosto de 201 

 
 
 
 
 
 

 
José Cimardi                                                                                                   João Carlos da Silva. 

 
                             Presidente                                                                                                            Coordenador 
 
 
 
 

Informamos às entidades mantenedoras e à população indaialense que todos os documentos referentes aos trâmites 
acompanhados e divulgados neste relatório, encontram-se à disposição para consulta junto à sede da OSIND. 
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Entidades Mantenedoras:  
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