5º 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.
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 –
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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

•

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material elétrico de Indaial –SIMMME
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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:
Segue abaixo resumo das atividades desenvolvidas e de acompanhamento de abertura de licitações realizadas neste 1º
quadrimestre de 2017.

Janeiro:
1. Retorno e 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 2017, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal do município de Indaial.
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3. Reunião com Prefeito do Municipal de Indaial, Sr. André Moser, para apresentação do Observatório Social de Indaial – OSIND,
para primeiro contato com todos os integrantes da nova equipe administrativa do nosso município, bem como para fazer a entrega
do Relatório Quadrimestral do OSIND, relativo ao 3º quadrimestre do ano de 2016, e para iniciarmos a discussão de normas e
procedimentos, para os trâmites burocrático-administrativos entre o Observatório Social de Indaial e o Município de Indaial.
4. Atendendo convite, comparecemos ao ato de assinatura do Decreto municipal que dispõe sobre uma série de medidas de
contenções de gastos, transparência e otimização de despesas. Cuja meta do poder público é de economizar o valor de R$
700,000,00 (setecentos mil reais) nos primeiros 100 dias desta nova administração, segundo comentou o Prefeito André Luiz
Moser, essa economia irá garantir a saúde financeira do município e a manutenção dos serviços essenciais à comunidade.

Fevereiro:
1. Aprovado em reunião da diretoria realizada em 26/01/2017, o calendário de todas as reuniões do OSIND para o ano de 2017,

elaborado com base em todas as exigências prevista no estatuto do Observatório Social de Indaial – OSIND
2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês de

fevereiro de 2017, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal do município de Indaial.

3. Participamos no dia 13/02/2017, de uma reunião virtual com mobilização de toda rede de observatórios constituídos no território

Nacional, para acompanhar a apresentação oficial da mais nova e robusta ferramenta para o monitoramento das licitações, e que
será disponibilizado a toda rede, em virtude do convenio firmado entre o Observatório Social do Brasil – OSB, a RCC Licitações
e a Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM, trata-se de um banco de dados gigantesco, com informações públicas de compras
governamentais que fornece editais coletados de portais eletrônicos de todo Brasil ( De todos os órgãos cujo editais são
publicados eletronicamente).
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Março:
1. Capacitação virtual em reuniões elaboradas e transmitidas sob a supervisão do Observatório Social do Brasil, com a
participação de toda rede de Observatórios Sociais constituídos em todo território nacional através do Skype for Business.

2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês
de março de 2017, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal do município de Indaial.

3. Em 10/03/2017 fomos recebidos em reunião previamente agendada com o Presidente da Câmara Municipal Sr. Oswaldo
Metzner (Santo Antonio). o encontro foi marcado pelo pedido e entrega da documentação, cujo objetivo e de tornar o
Observatório Social de Indaial – OSIND, em Entidade de utilidade pública Municipal, que prontamente foi acatada pelo
presidente da casa legislativa, informando que os documentos serão encaminhados as comissões, para posterior apreciação
e votação do plenário.

4. Em 14/03/2017 aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Ordinária nº 5/2017de autorias da Mesa Diretora, que declara de
Utilidade Pública Municipal / Observatório Social de Indaial - OSIND.

5. Em cumprimento a nossas obrigações Estatutárias conforme disposto no artigo 20, inciso 1 do nosso Estatuto Social
realizamos em 30/03/2017, as 18:00horas em primeira chamada, junto a sala do conselho da Associação Empresarial de
Indaial - ACIDI a Assembleia Geral Ordinária do Observatório Social de Indaial – OSIND.
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Abril:
1. Em 05/04/2017 estivemos em reunião previamente agendada com o Prefeito Municipal de Indaial Sr. André Luiz Moser, para
fazer o convite e entrega da programação relativa ao 1º Congresso Pacto pelo Brasil e 8º ENOS – Calamidades X Eficiência
da Gestão Pública. Neste evento, serão apresentados, por meio de painéis temáticos, as calamidades encontradas nas
gestões pública e empresarial, os fatores que favorecem a corrupção nestes segmentos e o impacto na qualidade dos serviços
oferecidos ao cidadão. No congresso, o Observatório Social do Brasil vai entregar para as prefeituras, sem custo, uma
plataforma de pregão eletrônico para realizar licitações com mais transparência e confiabilidade. A ferramenta, criada pela
Mercado Público e Bolsa Brasileira de Mercadorias, apresenta vantagens tanto para o poder público quanto para as empresas.
Nas prefeituras, o objetivo é facilitar o trabalho nos processos e inibir a corrupção. Por meio do sistema, vai ser possível
identificar quem são os compradores, os vendedores, os sócios das empresas e os preços praticados no mercado para
pregões públicos mais seguros. Outro benefício que o sistema oferece é o acesso à maior base nacional de micro e pequenas
empresas do país. Programado para acontecer entre os dias 08 a 11 de maio de 2017 em Curitiba - PR. Na sede da Federação
das Indústria do Estado do Paraná (FIEP) - Campus da Indústria Rua Comendador Franco (Avenida das Torres), 1341 Jardim Botânico, Curitiba - PR | CEP: 80.215-090.

2. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios, ocorridos durante o mês
de abril de 2017, junto a sala de licitações nas dependências da prefeitura municipal do município de Indaial.

3. Em 10/04/2017 estivemos a convite do Prefeito Municipal de Indaial Sr. André Luiz Moser para participarmos do ato de
assinatura da Lei Municipal que torna o Observatório Social de Indaial - OSIND, uma Entidade Publica Municipal, ratificando
decisão da votação por unanimidade do projeto nº 05/2017 qual fora apresentado pela Mesa Diretora ao Plenário da Câmara
Municipal de Indaial na sessão ocorrida no dia 14 de março de 2017, através dos Senhores Vereadores Osvaldo Metzner,
Jonas de Lima, Antonio Carlos Fink e Diogo Pandini.
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4. Também no dia 10/04/2017 o Presidente José Cimardi, ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Indaial para fazer também
aos vereadores o convite e entrega do programa sobre o 1º Congresso “Pacto pelo Brasil” e sobre o 8° ENOS, – Calamidades
X Eficiência da Gestão Pública. Promovido pelo Observatório Social do Brasil e com apoio da Federação das Indústria do
Estado do Paraná (FIEP) comunicando aos presentes à sessão que o evento reunirá mais de 800 pessoas, entre dirigentes,
técnicos e voluntários da rede do Observatório Social do Brasil. O congresso também contará com a participação de
representantes de entidades empresariais, órgãos oficiais e de controles do país, prefeitos, vereadores, e outros convidados.
Durante estes primeiros quatro meses de 2017, 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

001/2017

Pregão para registro de
preços

001/2017

08/02/2017

001/2017

10/02/2017

Aquisição de reagentes, materiais e equipamentos para laboratório
municipal.
Contratação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza
de caixas d'água.
Aquisição de material esportivo para escolas e unidades da rede
municipal de ensino.
Aquisição de reagentes para realização de exames de hemograma,
incluindo comodato de equipamento.
Locação de imóvel para instalação do CRAS Nações.

002/2017

Pregão

003/2017

Pregão

002/2017

10/02/2017

004/2017

Pregão

002/2017

10/02/2017

005/2017

Dispensa de licitação

001/2017

10/02/2017

006/2017

Pregão

003/2017

15/02/2017

007/2017

Pregão para registro de
preços
Dispensa de licitação

003/2017

15/02/2017

001/2017

15/02/2017

008/2017

Aquisição de materiais de limpeza para escolas e unidades de
Educação infantil.
Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.
Locação de imóvel para instalação do EJA, NAES, UAB e depósito
da Sec. de Educação.
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009/2017

011/2017

Pregão para registro de
preços
Pregão para registro de
preços
Dispensa de licitação

004/2017

20/02/2017

005/2017

20/02/2017

002/2017

20/02/2017

012/2017

Pregão

006/2017

02/03/2017

013/2017

Pregão

007/2017

02/03/2017

014/2017
015/2017

Pregão
Tomada de preços para
obras e serviços de
engenharia

008/2017
001/2017

02/03/2017
03/03/2017

016/2017
017/2017

Pregão

009/2017

07/03/2017

Contratação de serviços de impressão de carnês de IPTU.

018/2017

Inexigibilidade de licitação

001/2017

13/03/2017

019/2017

Dispensa de licitação

003/2017

14/03/2017

020/2017

Dispensa de licitação

004/2017

14/03/2017

021/2017

Dispensa de licitação

001/2017

16/03/2017

022/2017
023/2017

Inexigibilidade de licitação
Pregão para registro de
preços

001/2017
004/2017

24/03/2017
27/03/2017

Contratação de apresentações artísticas, bandas, e grupos
musicais para 47ª FIMI.
Contratação de sonorização, iluminação, e gerador de energia para
47ª FIMI.
Contratação de montagem de estruturas, iluminação, sonorização
para 47ª FIMI
Contratação dos serviços de cronometragem do circuito 4 estações
na 47ª FIMI.
Credenciamento universal para serviços de oftalmologia.
Aquisição de medicamentos em regime emergencial.

010/2017

Aquisição de pneus, câmaras e protetores para máquinas,
caminhões, motos e veículos leves
Aquisição de embalagens (tipo saco) para coleta seletiva com
impressão.
Contratação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos
urbanos.
Contratação de agentes de segurança, limpeza, brigadista e
controle de estacionamento FIMI
Locação e montagem de estruturas, iluminação, sonorização e
gerador para FIMI.
Locação de banheiros tipo container para realização da 47ª FIMI.
Execução de enroncamento de taludes na área pública do
loteamento "Palmeira Indaiá IV".

024/2017
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025/2017

Inexigibilidade de licitação

002/2017

29/03/2017

026/2017

Inexigibilidade de licitação

002/2017

29/03/2017

027/2017
028/2017

Pregão
Pregão para registro de
preços
Pregão para registro de
preços
Pregão para registro de
preços
Pregão
Pregão para registro de
preços

010/2017
001/2017

30/03/2017
04/04/2017

011/2017
012/2017

04/04/201
7
04/04/2017

013/2017
014/2017

05/04/2017
05/04/2017

Pregão
Pregão para registro de
preços
Dispensa de licitação

015/2014

07/04/2017

Chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios
oriundos da agricultura familiar.
Credenciamento universal de estabelecimentos comerciais para
atendimentos comerciais para atendimento à Lei Municipal nº
5296/16.
Aquisição de veículos tipo van e minivan.
Aquisição de materiais de higiene, limpeza e cosméticos para o
Abrigo.
Aquisição de carneiras de concreto para cemitério público
municipal.
Locação de serviços de caminhões e tratores, com operadores por
hora.
Aquisição de equipamento para demarcação viária.
Contratação de serviços para elaboração de projetos de
edificações.
Aquisição de aparelhos de ar condicionado split.

016/2017

07/04/2017

Aquisição de tubos, calhas e galerias em concreto pré-moldado.

006/2017
017/2017

11/04/2017
12/04/2017

Locação de imóvel para exploração de saibro.
Aquisição de leite para escolas e unidades da rede municipal de
ensino.

001/2017
002/2017
018/2017

17/04/2017
17/04/2017
18/04/2017

Contratação de árbitros para eventos promovidos pela FME.
Credenciamento universal para realização de exames laboratoriais
Aquisição de madeira serrada.

029/2017
030/20107
031/2017
032/2017
033/2017
034/2017
035/2017
036/2017
037/2017
038/2017
039/2017
040/2017

Pregão para registro de
preços
Inexigibilidade de licitação
Inexigibilidade de licitação
Pregão para registro de
preços
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Em virtude destes acompanhamentos, constatamos um significativo percentual de economia, entre os valores máximos
aceitos p/elo 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

%

Situação

001/2017

R$ 157.643,09

R$ 73.224,00

R$ 84.419,09

53,55%

Concluída

002/2017

R$ 59.159,56

R$ 22.730,00

R$ 36.429,56

61,67%

Concluída

003/2017

R$ 84.159,97

R$ 31.050,79

R$ 53.109,18

63,10%

Concluída

004/2017

R$ 205.000,00

R$ 180.000,00

R$ 25.800,00

12,58%

Concluída

005/2017

R$ 19.200,00

R$ 19.200,00

R$ 0,00

0,00%

Dispensa

006/2017

R$ 596.780,10

R$ 489.320,80

R$107.459,30

18,00%

Concluída

007/2017

R$ 55.900,43

R$ 49.165,74

R$ 6.734,69

12,04%

Concluída

008/2017

R$ 29.520,00

R$ 29.520,00

R$ 0,00

0,00%

Dispensa

009/2017

R$ 1.145.774,55

R$ 871.784,29

R$ 273.990,26

23,91%

Concluída

010/2017

R$ 229.998,00

R$ 209.670,00

R$ 20.496,00

9,76%

Concluída

011/2017

R$ 1.001.771,04

R$ 1.001.771,04

R$ 0,00

0,00%

Dispensa

012/2017

R$ 61.100,76

R$ 44.502,00

R$16.589,76

27,15%

Concluída

013/2017

R$ 139.735,75

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

Revogada

014/2017

R$ 13.233,34

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

Revogada

015/2017

R$ 78.773,13

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

Aguardando
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016/2017

R$
00000000000000

R$ 0000000000000 R$ 000000000000 0000%

017/2017

R$ 24.440,00

R$ 24.180,00

R$ 260,00

018/2017

R$ 69.500,00

R$ 69.500,00

R$ 0,00

Concluída
Inexigibilidad
0,00% e

019/2017

R$ 32.950,00

R$ 32.000,00

R$ 0,00

0,00%

Dispensa

020/2017

R$ 39.350,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

Dispensa

021/2017

R$ 634,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

022/2017

XXXXXXXXXX

R$

%

Dispensa
Inexigibilidad
e

023/2017

R$ 322.855,00

R$ 0,00

0,00%

Deserta

024/2017

R$ 00000000000

R$ 0000000000000 R$ 000000000000 0000%

025/2017

R$ 20.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

026/2017

R$ 300.000,00

R$ 0,00

R$0,00

?????????
Inexigibilidad
0,00%
e
Inexigibilidad
0,00%
e

027/2017

R$ 210.000,00

R$ 205.831,67

R$ 4.168,33

1,98%

P. Eletrônico

028/2017

R$ 14.176,27

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

Deserta

029/2017

R$ 186.650,00

R$ 186.650,00

R$ 0,00

0,00%

Concluída

030/2017

R$ 1.744.040,00

R$ 973.800,00

R$ 770.240,00

44,16%

Concluída

031/2017

R$ 51.100,00

R$

R$

%

P. Eletrônico

032/2017

R$ 812.200,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

Revogada

033/2017

R$ 23.200,02

R$ 8.882,00

R$ 14.318,02

61,71%

Concluída

034/2017

R$ 1.246.300,00

R$ 971.343,00

R$ 274.957,00

22,06%

Concluída

XXXXXXXXXX R$

?????????

1,06%

XXXXXXXXX

R$ 0,00

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

035/2017

R$ 72.000,00

R$ 72.000,00

R$ 0,00

0,00%

Dispensa

036/2017

R$ 189.459,00

R$ 183.848,40

R$ 5.974,60

3,15%

Concluída

037/2017

R$ 00000000000

R$ 0000000000000 R$ 00000000000

0000%

????????

038/2018

R$ 155.518,54

R$149.900,00

R$ 5.618,54

3.61%

039/2017

R$ 954.880,10

R$

R$

%

Concluída
Inexigibilidad
e

------

-------------

27,25%

Concluída

-----------------

---------------------

01 - Aguardando

R$

16 - Concluída

R$ 6.225.124,02

02 - Deserta

R$

07 - Dispensa

R$ 1.125.425,04

-------------------

------------------

78.773,13
R$4.470.051,02

R$1.696.396,00

337.031,27

05 - Inexigibilidade R$ 1.344.380,10
02 - P. Eletrônico

R$

261.100,00

03 - Revogada

R$

965.169,90

--------

---------

----

-----

----------

---------

----------

----

------

%

---

03 – Sem Registro
39 - Total Geral

R$10.337.003,46

R$

R$

O percentual de economia apurado de aproximadamente (27,25%), 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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Nominata da Diretoria do Observatório Social de Indaial – OSIND - Biênio - 2017/2018.
Presidente – José Cimardi
Vice-Presidente – Marlon Wanke Marques
Secretario – André Vicente Seifert da Silva
Tesoureiro – Dalmir Bissoni

Conselho Administrativo:
Harrybert Howe Junior
Fernanda Campos do Rosário
Renato Tomio
Fernando Fey
Herland Fernando Chavez

Conselho Fiscal:
Ademar Jacobsen Keunecke
Rogério Artur Ehrat
Sérgio Cadore
Antonio Knopf - (Suplente)
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Entidades mantenedoras.
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Indaial 30 de abril de 2017.

José Cimardi

João Carlos da Silva.

Presidente

Coordenador
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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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