4º RELATORIO QUADRIMESTRAL
Pela transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos
Rua Vereador Alwin Rauh Júnior, nº 100 – Bairro das Nações – Indaial – SC
CEP 89130-000 – Fone: (47)3019 -3877 – E-mail: indaial@osbrasil.org.br

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.
História
Nossa história tem seu início a partir da reunião realizada em 18/02/2014 pela Diretoria Executiva, Vice-Presidentes e
Conselho Fiscal da Associação Empresarial de Indaial – ACIDI, de acordo com o que consta no tópico “Assuntos Gerais” na Ata da
reunião realizada em 25/02/2014. Este, portanto, o primeiro registro oficial para a criação do Observatório Social de Indaial.
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Em 19 de novembro de 2014 foi constituído como pessoa Jurídica o Observatório Social de Indaial, com a participação
de 06 (seis) entidades representativas de Indaial, tendo iniciado suas atividades em 10 de julho de 2015, sob a tutela e mantenimento
das entidades que o compõem, quais sejam:
•
•
•
•
•
•

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
Sociedade Amigos da Comunidade de Indaial – SACI
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material elétrico de Indaial –SIMMMEI
Localização:

Nossa sede está localizada junto à Associação Empresarial de Indaial – ACIDI, na Rua Vereador Alwin Rauch Junior, nº 100,
Sala nº 05, Bairro das Nações. 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:
O Observatório Social de Indaial, cumprindo determinação estatutária, apresenta o 4º Relatório Quadrimestral das atividades
desenvolvidas relativo ao terceiro quadrimestre de 2016 (setembro, outubro, novembro, dezembro), com o intuito de prestar contas
à Diretoria, bem como às 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
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principalmente a toda população do Município de Indaial SC, a qual representamos junto aos órgãos públicos na qualidade de
Sociedade Civil Organizada.
Neste 3º quadrimestre de 2016, acompanhamos junto à Sala de Licitações da Prefeitura Municipal do Município de Indaial, os
certames relativos aos seguintes Processos Licitatórios:
Processo
118/2016

Modalidade
Pregão

Edital
009/2016

Emissão
18/08/2016

Objeto da Contratação
Aquisição de duas motocicletas com baú.

119/2016

Pregão

010/2016

18/08/2016

122/2016

Pregão para registro de preços

036/2016

26/08/2016

123/2016
126/2016
124/2016

Pregão
Pregão
Tomada de preços para obras e
serviços de engenharia

003/2016
037/2016
020/2016

29/08/2016
30/08/2016
29/08/2016

127/2016

Pregão para registro de preços

038/2016

31/08/2016

128/2016
129/2016

Pregão para registro de preços
Pregão

039/2016
040/2016

01/09/2016
02/09/2016

131/2016
133/2016

Pregão para registro de preços
Pregão para registro de preços

041/2016
042/2016

08/09/2016
11/10/2016

Aquisição de equipamentos, eletrônicos,
Eletrodomésticos, móveis e hospitalares
Contratação de transporte terrestres municipal e
intermunicipal por veículos tipo ônibus, van e microônibus.
Aquisição de tatame para prática de modalidade de luta
Aquisição de equipamentos de informática.
Execução de reperfilagem e pavimentação asfáltica das
Ruas Prefeito Frederico Hardt, Comercio Henrique
Wanke, Avenida Pioneiros e Getúlio Vargas.
Aquisição de cerdas e cabos de aço para implementos
vassoura e capinadeira mecânica.
Aquisição de tubos de PVC para rede coletora de esgoto
Aquisição de academias ao ar livre para aplicação em
praças.
Contratação de serviços de roçada e poda de árvores.
Contratação de serviços de roçada e poda de árvores.
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134/2016

Pregão

004/2016

11/10/2016

Aquisição de um tatame para prática de esportes de luta.

135/2016

Pregão

043/2016

13/10/2016

Aquisição de equipamentos eletrônicos.

138/2016

Pregão

003/2016

13/10/2016

Aquisição de um veículo tipo van.

136/2016

Pregão para registro de preços

044/2016

13/10/2016

137/2016

002/2016

13/10/2016

139/2016

Tomada de preços para obras e
serviços de engenharia
Pregão

045/2016

19/10/2016

Aquisição de óleos lubrificantes, hidráulicos, querosene,
motor e graxa.
Construção de uma Unidade Básica de Saúde, com área
a construir de 665,69 m².
Aquisição de materiais elétricos para iluminação natalina.

140/2016

Pregão para registro de preços

046/2016

21/10/2016

Contratação de serviços de recape de pneus.

141/2016

Pregão

047/2016

26/10/2016

143/2016

Pregão

004/2016

03/11/2016

Instalação e locação de equipamentos de fiscalização
eletrônica de velocidade e avanço de semáforos.
Aquisição de veículo tipo van.

146/2016

Tomada de preços para obras e
serviços de engenharia

021/2016

07/11/2016

147/2016

Leilão

001/2016

17/11/2016

149/2016

Tomada de preços para obras e
serviços de engenharia

022/2016

18/11/2016

Execução de recuperação de pavimentação em
paralelepípedos, lajotas e piso cimentado em vias
públicas.
Leilão de bens móveis inservíveis.
Construção de uma passarela metálica para pedestres
sobre o Ribeirão Encano - Rua Dr. Blumenau.
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150/2016

Tomada de preços para obras e
serviços de engenharia
Concorrência para compras e
serviços

023/2016

18/11/2016

001/2016

04/11/2016

145/2016

Concorrência para compras e
serviços

002/2016

04/11/2016

155/2016

Pregão

005/2016

25/11/2016

156/2016

Pregão para registro de preços

006/2016

25/11/2016

153/2016

024/2016

23/11/2016

025/2016

23/11/2016

157/2016

Tomada de preços para obras e
serviços de engenharia
Tomada de preços para obras e
serviços de engenharia
Pregão para registro de preços

007/2016

25/11/2016

158/2016

Pregão para registro de preços

048/2016

01/12/2016

160/2016

Pregão

011/2016

07/12/2016

161/2016

Pregão

012/2016

07/12/2016

Contratação de empresa para prestação de serviços de
arbitragem do torneio de verão.
Contratação de empresa para prestação de serviços de
segurança desarmada.
Execução em reperfilagem e pavimentação da Rua Pará,
com extensão de 224,85m
Execução de reperfilagem e pavimentação asfáltica da
Rua Paraíba, com extensão de 339,30m.
Aquisição de medalhas e troféus para premiação de
eventos esportivos.
Aquisição de gêneros alimentícios para programa de
merenda escolar.
Aquisição de móveis, equipamentos eletrônicos e de
informática.
Aquisição de equipamento médico hospitalares

162/2016

Pregão

013/2016

07/12/2016

Aquisição de 06 aparelhos do tipo relógio ponto.

144/2016

154/2016

Pavimentação asfáltica das Ruas Osvaldo Cruz e São
Francisco, com extensão de 443,00m.
Concessão de espaço público para exploração dos
serviços de bar e lanchonete no Ginásio Sérgio Luiz
Petters.
Concessão de espaço para publicidade no torneio de
verão 2017 e Ginásio de Esportes Sérgio Luiz Petters.
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Apresenta-se a seguir os resultados de economia obtidos pelo município, quando comparados com os valores máximo aceitos no
orçamento do objeto dos referidos editais, para a contratação dos bens e dos serviços licitados:
Licitação

Valor Edital

Valor negociado

Economia

%

Situação

118/2016

R$ 18.420,00

R$ 18.420,00

R$ 0,00

0,00%

Concluído

119/2016

R$ 86.510,00

R$ 75.674,00

R$ 10.836;00

12,52%

Concluído

122/2016

R$ 186.650,00

R$ 166.750,00

R$ 19.900,00

10,66%

Concluído

126/2016

R$ 208.398,00

R$ 191.672,00

R$ 16.726,00

8,02%

Concluído

123/2016

R$ 6.880,00

R$ --------------

R$ ------------

0,00%

Deserta

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$ 14.228,00

32,16%

Concluído

128/2016

R$ 31.200,00

R$ 24.420,00

R$ 6.780,00

21,73%

Concluído

129/2016

R$ 79.428,00

R$ 51.950,00

R$ 27.478,00

34,59%

Concluído

131/2016

R$ 341.000,00

R$ ---------------

R$ -------------

0,00%

Revogada

133/2016

R$ 341.000,00

R$ 165.000,00

R$ 176.000,00

51,61%

Concluído

134/2016

R$ 10.400,00

R$ 6.690,00

R$ 3.710,00

35,67%

Concluído

135/2016

R$ 31.731,00

R$ 10.810,00

R$ 20.921,00

65,93%

Concluído

138/2016

R$ 96.655,40

R$ --------------

R$ ------------

0,00%

Deserta

136/2016

R$ 214.041,82

R$ 94.718,00

R$ 119.323,82

55,74%

Concluído

137/2016

R$ 1.095.890,06

R$

R$

%

Aguardando

139/2016

R$ 21.624,58

R$ 14.014,96

R$ 7.609.62

35,18%

Concluído
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140/2016

R$ 398.969,17

R$ 328.776,00

R$ 70.193,17

17,59%

Concluído

141/2016

R$ 3.998.200,00

R$ --------------

R$ -------------

%

Deserta

143/2016

R$ 100.000,00

R$ --------------

R$ -------------

%

Deserta

146/2016

R$ 884.533,50

R$ 530.203,00

R$ 354.330,50

40,05%

Concluído

147/2016

R$ 7.100,00

R$ 15.700,00

R$ 8.600,00

%

Leilão

149/2016

R$ 58.950,97

R$ 50.985,44

R$ 7.993,30

13,55%

Concluído

150/2016

R$ 696.992,02

R$

R$

%

Aguardando

144/2016

R$ 14.000,00

R$ 14.000,00

R$ ------------

0,00%

Concluído

145/2016

R$ 39.500,00

R$ -------------

R$ ------------

0,00%

Deserta

155/2016

R$ 49.546,50

R$ 48.145,00

R$ 1.401,50

2,82%

Concluído

156/2016

R$ 60.000,00

R$ 46.000,00

R$ 14.000,00

23,33%

Concluído

153/2016

R$ 226.819,50

R$

R$

%

Aguardando

154/2016

R$ 167.670,91

R$

R$

%

Aguardando

157/2016

R$ 149.240,72

R$ 100.920,00

R$ 48.320.72

32,37%

Concluído

158/2016

R$ 3.342.197,00

R$ 2.378.668,95 R$ 963.528,05

28,82%

Concluído

160/2016

R$ 115.435,00

R$ 37.885,00

R$ 77.550,00

67.18%

Concluído

161/2016

R$ 42.880,74

R$ 37.243,56

R$ 5636,44

13,14%

Concluído

162/2016

R$ 12.990,00

R$ 8.940,00

R$ 4.050,00

31,17%

Concluído

Concluídas

R$ 7.558.402,59

R$ 5.259.349,82 R$ 2.190.319,81 28,97 %

Concluído

Revogada

R$

341.000,00

--------

--------

----

--------

Leilão

R$

15.700,00

--------

--------

----

--------
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Deserta

R$ 4.241.235,40

--------

--------

----

--------

Aguardando

R$ 2.187.372,49

--------

---------

----

--------

Observação: O percentual apurado neste 3º trimestre de 2016 (setembro, outubro, novembro, dezembro) de 28,97 %, refere-se à
diferença entre o valor proposto no orçamento do edital para aquisição do bem, e o efetivamente apurado após o leilão de lances
entre as empresas participantes, somente aos editais até o momento já concluídos
Resumo de acompanhamento
Licitações aguardando analise
Licitações Desertas
Licitações concluídas no período
Leilão de bens inservíveis
Revogada
Total geral acompanhado no período

Orçamento Edital
R$ 2.187.372,49
R$ 4.241.235,40
R$ 7.558.402,59
R$
15.700,00
R$ 341.000,00
R$ 14.343.710,48

Número de licitações
04 - Licitações
05 - Licitações
33 - Licitações
01 - Licitações
01 - Licitação
35 - Licitações

Segue abaixo resumo das principais atividades realizadas no período compreendido entre o dia 1º de setembro a 31 de
dezembro de 2016.
SETEMBRO:
1. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios ocorridos durante o mês de
setembro de 2016 que ocorreram junto à sala de licitações nas dependências da Prefeitura Municipal do município de Indaial, bem
como posicionamento dos referidos certames através de relatórios específicos enviados por e-mail para todos os diretores do OSIND.
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2. No dia 05 de setembro de/2016 no auditório da – ACIDI, aconteceu o evento promovido em parceria entre o Observatório social
de Indaial - OSIND e a associação empresarial de Indaial – ACIDI a cerimônia de entrega do termo de adesão ao “PLANO DE
TRASPARENCIA E CONTROLE SOCIAL PARA INDAIAL ELEIÇÕES 2016”.
3. Em 12 de setembro de 2016, protocolamos ofício solicitando esclarecimentos, por escrito, acerca do processo licitatório 075/2016,
a fim de que este órgão tomasse conhecimento dos procedimentos adotados e do desfecho do referido processo Licitatório. O pedido
se justifica em razão de que, nos atos em que houve participação desta Entidade, não restaram definidos os destinos tomados pelo
referido processo licitatório, impossibilitando o conhecimento acerca do desfecho do referido processo licitatório.
4. Na data de 19 de setembro de 2016 protocolamos ofício junto à Assessoria de Gabinete do Prefeito, solicitando a realização de
reunião com o Prefeito Municipal para direcionamento de ações de cooperação entre o poder público e o Observatório Social de
Indaial - OSIND.
5. Também na data de 12 de setembro de 2016 protocolamos ofício junto ao setor de licitações solicitando o fornecimento de todos
os orçamentos utilizados para determinação dos preços divulgados no Edital do Processo Licitatório 107/2016.
6. Participamos na cidade de Lages/SC do 7º Encontro Catarinense dos Observatórios Sociais e 2ª Sessão do FOCOS “Fórum
Catarinense Observatórios Social” nos dias 23 e 24 de setembro de 2016.
7. Protocolamos ofício junto ao setor de licitações em 26 de setembro de 2016 a/c do Sr. Jorge Luiz Koehler - Licitador responsável
pela abertura do processo Licitatório nº 107/2016 solicitando o fornecimento de cópias das propostas de preços apresentadas pelas
empresas habilitadas na referida licitação.
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OUTUBRO:

1. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios ocorridos durante o mês de
junho de 2016 junto à sala de licitações nas dependências da Prefeitura Municipal, bem como posicionamento dos referidos certames
através de relatórios específicos enviados por e-mail para todos os diretores do OSIND.
2. Em 24 de outubro recebemos a visita do Sr.Irzo Antonio Beckedorff, Coordenador responsável pela área de estágios junto a
UNIASELVI, atendendo à solicitação feita pelo diretor do OSIND, Sr. Sergio Cadore, e confirmando presença na reunião, com o
objetivo de conhecer o trabalho desenvolvido pelo Observatório e nossa estrutura física, com vistas a viabilizar e firmar convênio
para disponibilizar estagiários através da UNIASELVI para o OSIND
NOVEMBRO:
1. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios ocorridos durante o mês de
novembro de 2016 junto à 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.
2. Em 11 de novembro de 2016, publicação em jornal de circulação municipal o Edital de Convocação para Assembleia Geral
Ordinária e Assembleia Geral Eleitoral do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria, convocando todos os associados
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 28 de novembro de 2016, às 17:00h em primeira
convocação e 17:30h em segunda convocação, na sede do Observatório Social de Indaial, com endereço na rua Vereador Alwin
Rauh Junior, 100, bairro das Nações, Indaial - SC, para cumprirem, nos termos do Art. 45 a 50 do Estatuto Social, a ORDEM DO
DIA: Eleição do Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Diretoria do OSIND para o biênio 2017/2018.
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3. Protocolamos ofício junto ao setor de licitações solicitando cópia integral do processo Licitatório 141/2016, ocorrido na manhã do
dia 16/11/2016 as 09:00h, o qual foi declarado deserto em razão da ausência de empresas habilitadas para o certame, e também
o fornecimento de CÓPIA INTEGRAL do Processo Licitatório realizado no mês de agosto/2011, relativo à implantação de
lombadas eletrônicas no Município de Indaial. O pedido justifica-se para que este órgão possa analisar o processo licitatório
141/2016, cuja licitação foi declarada deserta e cujo objeto licitado é de fundamental importância para o Município de Indaial, visto
tratar de implantação de lombadas eletrônicas cujo objetivo é preservar a segurança e a vida dos munícipes.
4. Em 28/11/2016, realização da Assembleia para eleição do Conselho Administrativo para o biênio 2017/2018; eleição do Conselho
Fiscal para o biênio 2017/2018; aprovação das contas da atual gestão e discussão e votação do orçamento; assuntos de interesse
geral do OSIND.
DEZEMBRO:
1. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios ocorridos durante o mês de
dezembro de 2016 junto à 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.
2. Em 14 de dezembro de 2016 protocolamos ofício junto a Associação Educacional Leonardo da Vinci, solicitando
posicionamento referente ao recrutamento de estagiários para auxiliar nos trabalhos do OSIND, conforme contatos e reunião anterior
já realizada com o Sr. Irzo Antonio Beckedorff, coordenador responsável pela área de estágios junto a UNIASELVI, objetivando a
cessão de estagiários e dar atendimento à grande demanda de serviço de nossa organização.
3. Protocolamos ofício junto ao setor de licitações de Indaial em 16 de dezembro de 2016, a/c do Sr. Jorge Luiz Koehler "licitador
responsável pela abertura do processo licitatório nº157/2016", solicitando o fornecimento IMEDIATO de CÓPIA INTEGRAL do
Processo Licitatório 157/2016, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de medalhas e troféus personalizados, bem como
do envelope do licitante vencedor, com a indicação do horário de protocolo do referido envelope.
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4. Protocolamos oficio a/c do Licitador, Sr Diego Vetter em Indaial, 29 de dezembro de 2016, solicitando cópia da. Proposta de.
Preços referente a Empresa. Jr. Combustíveis, relativa ao processo licitatório 165/2016, salientando que o referido documento nos
fosse fornecido no ato do protocolo do presente ofício, a fim de que este Órgão possa avaliar e comparar os preços sugeridos e
critérios adotados com os utilizados no mercado em geral.
5. Protocolamos na data de 30/12/2016 oficio solicitando o fornecimento Imediato de cópias Integrais dos Documentos
Entregues pela Empresa Vencedora do processo licitatório nº 166/2016, cujo objeto do presente edital é a aquisição de diários de
classe, agendas e cadernos personalizados, conforme quantitativos e especificações do quadro no edital.

Próximos passos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viabilizar junto a nova administração pública a implantação imediata do Almoxarifado Central de Indaial.
Prosseguir dando 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.

Considerações Finais:
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
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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 setembro a dezembro
de 2016, no qual elencamos as principais atividades desenvolvidas pelo OSIND relativas ao 3º Quadrimestre de 2016.
Temos a convicção da importância do trabalho que desenvolvemos e que a medida em que nos aprofundamos, gradativamente
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 dezembro de 2016.

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 OSI
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" Toda ação da sociedade em relação à transparência e qualidade dos gastos públicos deve
ser direcionada para o alcance de uma maior justiça social, e esta somente será alcançada
quando todos os agentes públicos e a sociedade organizada atuarem prioritariamente na
Educação. Conscientizar o cidadão da importância da sua participação no
acompanhamento da gestão pública por meio do controle social, de forma organizada é
a maneira mais eficaz para alcançarmos a garantia da correta aplicação dos recursos
públicos ".
Orientação Normativa n°01, de 02 de janeiro de 2010.
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