2º 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.

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 Observatório Social de Indaial cumprindo determinação estatutária, vem apresentar o seu Segundo Relatório
Quadrimestral das atividades desenvolvidas relativo ao primeiro quadrimestre de 2016 (janeiro, fevereiro, março e abril), 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



Sociedade Amigos da Comunidade de Indaial – SACI
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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
nº05 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:

Segue abaixo resumo das atividades desenvolvidas e de acompanhamento de abertura de licitações realizadas neste 1º
quadrimestre de 2016

Janeiro:
1. Início das atividades após recesso de final de ano da prefeitura municipal de Indaial.
2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês de
janeiro de 2016, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal do município de Indaial.
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3. Participação nas reuniões mensais virtual via (Webex), para capacitação e troca de informações (boas práticas), entre
coordenadores executivos e observadores representantes de todos Observatórios constituído

Fevereiro:
1. Audiência no gabinete do Prefeito Municipal de Indaial, para apresentação do 1º Relatório Quadrimestral do Observatório
Social de Indaial ao Sr. Prefeito Municipal, Secretários, Comissão e equipe de pregoeiros .
2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês
de fevereiro de 2016, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal do município de Indaial.
3. Retomada das reuniões semanais via (Skype) do grupo de estudos responsável pelo desenvolvimento do “Plano de
Transparência e Controle Social Eleições - 2016.

Março:
1. Participamos do 7º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais (ENOS). Promovido pelo Observatório Social do Brasil (OSB) e do
II Fórum de Transparência e Competitividade promovido pela FIEP e Centro Internacional de Formação de Atores Locais
para a América Latina (Cifal) em Curitiba. O Fórum, realizado no dia 10, reuniu mais de 3 mil inscritos para acompanhar as
palestras do jornalista, apresentador do Jornal da Globo, William Waack e o Juiz Federal, Dr. Sérgio Moro.
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2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês
de março de 2016, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal do município de Indaial.

3. Reunião na sede do OSIND, para apresentação das instalações e entrega do 1º Relatório Quadrimestral do Observatório
Social de Indaial a representante do ministério público de Santa Catarina MPSC Dra. Caroline Cristine Eller
4. Participamos a convite da AEPR Associação Empresarial de Pouso Redondo - AEPR, e Câmara de Dirigentes
Lojistas de Pouso Redondo, da 1º reunião promovida pelos associados destas entidades, com o objetivo de viabilizar a
criação do observatório social naquele município.

Abril:
1. Participação semanal em reuniões virtuais (Skype) promovidas pelo OSB sobre os mais variados temas, buscando sempre
o aperfeiçoamento, a qualificação, e capacitação, bem como promovendo constantemente a formação de grupos de
trabalhos, afim de promover o debate e o desenvolvimento de determinadas assuntos que posteriormente serão
apresentadas a toda rede, para uma aprovação final.
2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês
de abril de 2016, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal do município de Indaial.
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Durante estes primeiros quatro meses de 2016, acompanhamos junto à Sala de Licitações da Prefeitura Municipal do
Município de Indaial, trinta e cinco (35) certames relativos aos Processos Licitatórios, conforme demonstrativo:

Processo

Modalidade

Edital

Emissão

Objeto contratação

205/2015

Concorrência
concessão

para

001/2015

07/12/2015

Exploração de espaços publicitários no Ginásio de Esportes
Sérgio Luiz Petters, em placas e quadra.

187/2015

002/2015

19/10/2015

003/2015

19/10/2015

004/2015

19/10/2015

001/2016

18/02/2016

Execução de infraestrutura e pavimentação do trecho 03 da Av.
Brasil - extensão 365,00m.
Execução de infraestrutura e pavimentação da Rua Santa Luzia extensão de 3.072,00m.
Execução de infraestrutura e pavimentação da Rua Augusto
Maass-extensão 3.338,00m.
Aquisição de gêneros alimentícios

005/2015

21/10/2015

005/2016

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

001/2016

26/01/2016

006/2016

Pregão

001/2016

26/01/2016

009/2016

Pregão para registro de
preços
Tomada de preços para
compras e serviços

002/2016

27/01/2016

001/2016

22/01/2016

188/2015
189/2015
013/2016
091/2015

001/2016

Construção de uma unidade de educação infantil, com área à
construir de 1.510,23m
Aquisição de reagentes/testes de laboratório para imunologia com
comodato de equipamento.
Aquisição de licenças de software antivírus, em caráter de
atualização.
Contratação de serviços de publicidade legal em jornais de
circulação regional, estadual e nacional.
Execução das obras de recuperação de área degradada
denominada "Lixão da Mulde".
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007/2016

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

002/2016

27/01/2016

Construção de fechamento em alvenaria de quadra poliesportiva e
drenagem pluvial - E.B.M. Mário Bonessi.

003/2016

27/01/2016

Construção de fechamento em alvenaria de quadra poliesportiva e
drenagem pluvial - E.B.M. Juvenal Carvalho.

001/2016

26/01/2016

003/2016

17/02/2016

001/2016

18/02/2016

Aquisição de gêneros alimentícios.

023/2016

Pregão para registro de
preços
Pregão para registro de
preços
Inexigibilidade de licitação

Aquisição de reagentes/testes de laboratório para imunologia com
comodato de equipamento.
Aquisição de tubos e calhas fabricadas em concreto pré-moldado.

003/2016

03/03/2016

024/2016

Inexigibilidade de licitação

004/2016

03/03/2016

025/2016

Inexigibilidade de licitação

005/2016

03/03/2016

014/2016
015/2016

Pregão
Pregão

004/2016
005/2016

18/02/2016
18/02/2016

011/2016

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

004/2016

17/02/2016

Contratação de formação continuada de professores do ensino
fundamental da área de informática.
Contratação de formação continuada de professores de educação
infantil - projetos de trabalho.
Contratação de formação continuada de professores e auxiliares
de educação infantil.
Contratação de agentes de segurança desarmada para eventos.
Contratação de agentes de controle de estacionamento e de
serviços gerais para eventos.
Construção de sistema de tratamento sanitário com filtro biológico
dinâmico.

001/2016

17/02/2016

Construção de cobertura metálica em edificação academia de
saúde no bairro Carijós.

007/2016

22/02/2016

Aquisição de materiais de limpeza para unidades e escolas da

008/2016

005/2016
010/2016
013/2016

012/2016

016/2016
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019/2016
017/2016
020/2016
021/2016
018/2016
022/2016
030/2016
031/2016

032/2016

040/2016
039/2016

041/2016

rede municipal de ensino.
Locação de veículos de passeio.
Locação de estruturas modulares para realização de eventos.
Contratação de serviços de publicidade legal em jornais de
circulação regional, estadual e nacional.
Aquisição de produtos de panificação e alimentos em geral.

Pregão
Pregão
Pregão para registro de
preços
Pregão para registro de
preços
Inexigibilidade de licitação

009/2016
008/2016
010/2016

24/02/2016
23/02/2016
25/02/2016

011/2016

26/02/2016

002/2016

23/02/2016

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

012/2016

26/02/2016

013/2016
005/2016

017/2016
17/03/2016

Contratação dos serviços de impressão dos carnês de IPTU.
Execução de recuperação de pavimentação asfáltica em CBUQ,
ondulações transversais e faixas de pedestres.

006/2016

17/03/2016

Execução de recuperação de pavimentação em paralelepípedos,
lajotas e piso cimentado.

001/2016

12/04/2016

007/2016

11/04/2016

Contratação de serviços de arbitragem desportiva para eventos
realizados ou apoiados pela FME.
Execução das obras de pavimentação das ruas Udo Ebert,
Alexandre Oswald Tarnowski e Pedro Ebert.

014/2016

13/04/2016

Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para exploração
comercial na 46ª FIMI.
Contratação de serviços de máquinas e caminhões por hora.

Aquisição de cargas de gás P13 E P45.
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Em virtude destes acompanhamentos, constatamos um significativo percentual de economia, entre os valores máximos
aceitos pelo Município de Indaial no orçamento do objeto (Editais), para a contratação dos bens ou serviços licitados, quando
comparados com os valores efetivamente negociados após sessão de lances entre as empresas participante.
Apresentamos a seguir os resultados obtidos neste período.

Licitação

Valor Edital

Valor negociado

Economia

%

030/2016

R$ 33.750,00

R$ 32.940,00

R$ 810,00

2,4%

031/2016

R$ 661.861,72

R$ 642.355,75

R$ 19.505,97

2,9%

032/2016

R$ 1.340.457,11

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

039/2016

R$ 866.356,71

R$ 753.540,29

R$112.816,42

13,02%

040/2016

R$ 96.860,00

R$ 66.700,00

R$ 30.160,00

31,13%

041/2016

R$ 269.678,20

R$ 225.000,00

R$ 44.678,20

16,56%

044/2016

R$ 151.800,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

045/2016

R$ 20.600,00

R$ 20.000,00

R$ 600,00

2,91%

046/2016

R$ 23.700,00

R$ 13.672,80

R$ 10.027,20

42,30%

047/2016

R$ 22.485,00

R$ 19.470,00

R$ 3.015,00

13,40%

048/2016

R$ 236.840,00

R$ 231.155,00

R$ 5.685,00

24,00%
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Situação
Ok
Ok
Revogada
Ok
Ok
Ok
Deserta
Ok
Ok
Ok
Ok

Ok

042/2016

R$ 37.400,00

R$ 19.932,00

R$ 17.480,00

46,73%

049/2016

R$ 432.323,95

R$ 338.559;74

R$ 93.764,21

21,68%

Ok

043/2016

R$ 237.000,00

R$ 234.000,00

R$ 3.000,00

1,26%

Ok

054/2016

R$ 879.855,84

R$ 861.358,54

R$ 18.497,30

2,10%

Ok

055/2016

R$ 115.888,00

R$ 99.721,20

R$16.166,80

13,94%

Ok

057/2016

R$ 151.800,00

R$ 151.800,00

R$ 0,00

0,00%

Ok

058/20165

R$ 7.188,00

R$ 5.100,00

R$ 2.088,00

29,04%

Ok

051/2016

R$ 4.271.492,52

R$ 3.807.369,10

R$ 464.123,42

10,86%

Ok

060/2016

R$ 119.783,38

R$ 77.293,75

R$ 42.489,70

35,47%

Ok

050/2016

R$ 7.777.356,37

R$ 6.815.770,98

R$ 961.585,90

12,36%

Ok

Total ok.

R$ 16.262.219,69

R$ 14.415.739,15

R$ 1.846.493,12

11,33%

---

Revogada

R$ 1.340.457,11

----

----

---

---

R$ 151.800,00

----

----

---

---

R$ 1.846.493,12

11,33%

---

Deserta
Total Geral

R$ 17.754.476,68

R$ 14.415.739,15

OBS: No processo licitatório de nº042/2016 os itens nº 03 e de nº 04, não obtiveram propostas
03) 04 Unid. - Computador completo, mouse, teclado monitor e Windows 10 profissional idioma português com mídia. Unidade
R$ 2.700,00, Total do lote R$10.800,00
04) 06 Unid. - Computador completo, mouse, teclado, monitor 23 polegadas e placa de vídeo Off Bord. E Windows 10
profissional idioma português com mídia. Unidade R$ 3.300,00 Total do lote R$19.800,00.
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O percentual de economia apurado de aproximadamente 11,35%, 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.

Nominata da Diretoria Biênio - 2014/2016.
Presidente – José Cimardi
Vice-Presidente – Marlon Wanke Marques
Secretario – André Vicente Seifert da Silva
Tesoureiro – Dalmir Bissoni

Conselho Administrativo:
Rogério Artur Ehrat
Catiane Franciele da Silva
Renato Tomio
Fernando Fey
Herland Fernando Chavez

Conselho Fiscal:
Ademar Jacobsen Keunecke
Antonio Knopf
Sérgio Cadore
Patrícia Theilacker
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Entidades mantenedoras.
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Indaial 30 de Abril de 2016.

José Cimardi

João Carlos da Silva.

Presidente

Coordenador
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