
OBSERVATÓRIO 

SOCIAL DE FOZ 

DO IGUAÇU
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES



O Observatório Social de Foz do
Iguaçu nasceu por iniciativa da
ACIFI via Conselho da Mulher
Empresária em 15 de setembro
de 2009.
Legalmente é considerada uma
pessoa jurídica de direito
privado, com fins não
econômicos. Está certificado
pela Rede de Observatórios
Sociais do Brasil, atuando com
metodologia padronizada e
ações integradas.





ALGUNS 
TRABALHOS 
DO OSFI EM 

2017 e no 
PRIMEIRO 

TRIMESTRE DE 
2018



Na área da saúde

Nos meses de outubro e novembro do ano passado o Observatório 

juntamente com alguns voluntários realizou uma visita nas UPA's para 

verificação de alguns equipamentos médicos que foram adquiridos pela 

Prefeitura. Utilizamos os critérios de quantidade correta e descritivo 
atendido, ou seja, se a quantidade adquirida pela prefeitura foi a mesma 

que foi entregue nas UPA's e se as especificações dos equipamentos eram 

os mesmos no descritivo do edital. Porém, encontramos algumas 

irregularidades, dentre as quais estão as SELADORAS INDUSTRIAIS.



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Recebemos uma resposta da Prefeitura na qual afirma que 

assim que foi constatado o engano, foi solicitado à empresa 
que fizessem a troca das seladoras. Conferimos e realmente 

houve a troca das seladoras.

O valor da seladora Look SRN1 está no valor de R$ 5.000,00, 
ou seja, havia sido pago pela seladora Look SRN1, mas 

entregue a Registron 900S, que tem o seu custo na casa de 
R$ 1.800,00. Agora foi entregue a seladora certa, pelo valor 

de mercado



ANALISE 
CONTRATO 
CRISTALINK



PARTECIPAÇÃO DO COMISSÃO AMPLIADA CRIADA PELO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ANÁLISE DO CONTRATO 

DA EMPRESA CRISTALINK

- Participação à 6 reuniões para análise do contrato e do processo de inexigibilidade. no dia 29 de

agosto foi entregue o relatório final onde foram elencadas 14 constatações. Entre eles:

• Parecer do Procurador Geral do Município baseado no notório saber;

• Falta documentação prevista no edital de credenciamento;

- documentos relativos à Regularidade Fiscal

- cadastro no CRM PR não concluído por falta de alvará de funcionamento

- Não consta no processo de credenciamento anotações da carteira de trabalho e previdência social

ou contrato particular de prestação de serviços com os profissionais

• Apresentação de documentação vencida (O alvará sanitário apresentado trata-se de outra instituição

(Pessoa Jurídica Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida) igualmente ao Alvará de Licença e

Funcionamento, com ramo de atividade diverso do contratado e com validade vencida (validade de

17/05/2012 a 16/08/2012).





GRUPO DE TRABALHO –

MONITORAMENTO DE OBRAS

Em outubro de 2017 o OSFI constituiu um Grupo de
Trabalho para fazer o acompanhamento em algumas obras
que estão sendo realizadas no Município de Foz do Iguaçu.
Esse acompanhamento se inicia no momento da
publicação dos Editais de Licitação, e tem prosseguimento
por meio de avaliação dos contratos, e no
acompanhamento das obras com visitas técnicas
periódicas.
O objetivo das visitas é acompanhar o andamento das
obras no que se refere a cumprimento dos cronogramas,
qualidade dos materiais e mão de obra aplicados, se estão
sendo executados de acordo com os projetos e
especificações técnicas, e dentro dos valores estabelecidos
no contrato.



Obras em Observação:

Nesta primeira etapa foram priorizadas as construções vinculadas ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, mais especificamente as Construções dos Centros
Municipais de Educação Infantil - CMEI’s: Eloi Lohmann, Cidade Nova II - Vila Solidária e
Jardim São Roque. Também foi incluída a conclusão da Unidade Básica de Saúde - UBS do
bairro Jardim São Roque.

A documentação técnica dos CMEI’s, envolvendo os projetos e memorial descritivo, foi
desenvolvida pelo Ministério da Educação e estão inseridos dentro do Programa
PROINFÂNCIA, criado pelo Governo Federal.

Cabe ressaltar que, conforme estabelecido na documentação técnica emitida pela FNDE, o
projeto básico aqui referido compreende somente a porção padronizada do projeto
fornecido pelo FNDE, sendo necessário complementações nos projetos e ajustes nas
planilhas de preços e quantidades, para sua adequação visando compatibilizar a obra com as
particularidades de cada região e local de sua implantação.

Observou-se que nos Editais elaborados pela PMFI, foram incluídas as documentações
fornecidas pelo FNDE, ou seja, não foram considerados os ajustes necessários para
compatibilizar as documentações. Portanto já estava implícita, antes de se iniciarem as
obras, a necessidade da formalização de aditamento contratual, visando proceder os ajustes
necessários para adequação dos projetos executivos.



O OSFI detectou alguns problemas, por exemplos:

- alguns problemas de fundação no CMEI ELOI LOHMANN

- muros perimetrais apresentavam, em diversos locais, ferragens expostas, 
falta de prumo e desalinhamento

NOTIFICAMOS A PMFI E OS PROBLEMA FORAM RESOLVIDOS





Indenizações trabalhistas Câmara 

Municipal – 2016

 No ano de 2016 a Câmara pagou R$ 1.136.248,01 de indenizações trabalhistas

 Em resposta a um pedido de explicação do Osfi, a Câmara afirmou que esse valor se 
refere à: licença-prêmio dos servidores efetivos e às férias indenizadas em razão 
da rescisão dos contratos dos ocupantes de cargos comissionados.

 O Osfi solicitou detalhamento destes pagamentos: segue alguns exemplos de 
indenização recebidas:

- Consultor Téc. Legislativo VII Estatutário R$ 136.032,94 Maio de 2016

- Economista VII Estatutário R$ 259.998,42 Outubro de 2016

- Analista Legislativo VII Estatutário R$ 166.187,68 Maio de 2016

O Observatório está analisando essa situação, e solicitou também um estudo as 
faculdade de direitos da cidade.



AUXÍLIO 

EVENTUAL ITAIPU

O Observatório Social de Foz do Iguaçu consegui um 

auxílio eventual da Itaipu para compra de notebook e 

para contratação de uma empresa para manutenção 

do site



REFORMA 
SITE

Acesse nosso site 

fozdoiguacu.osbrasil.org.br



Parceria com TCU e 

trabalho em conjunto
A Rede OSB de Controle Social, coordenada pelo

Observatório Social do Brasil em parceria com o

Tribunal de Contas da União - TCU, iniciaram em

outubro de 2017, um projeto piloto que objetivou
a Avaliação da atuação dos Conselhos Municipais de

Saúde, uma ação que contou com a supervisão e

orientação do TCU e ocorreu em 16 municípios

Paranaenses. O processo de avaliação considerou

54 pontos de observação. Dos resultados
alcançados nos 16 municípios avaliados, nota-se

que em 62% dos aspectos observados, conseguimos

obter resultados satisfatórios, o que demonstra

que os Conselhos Municipais de Saúde estão sendo

bem conduzidos. Contudo, há necessidade de
buscar o ajuste em 38% dos aspectos identificados

como “inconclusivos” ou cujo trabalho detectou

que “não” são realizados.

62%19%

13%
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Resultado da avaliação (N=986)

Sim

Não

Inconclusivo

Não validado
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O Observatório Social de Foz do Iguaçu realizou uma reunião para apresentar o 

relatório de avaliação de práticas de governança em saúde.

Participaram da reunião o presidente do Comus e uma conselheira, um 

representante da Secretaria de Saúde e a nossa presidente.
A reunião foi muito boa, a Smsa se comprometeu em responder o nosso ofício e a 

entregar toda a documentação solicitada.



ACOMPANHAMENTO 

LICITAÇÕES



De setembro à 

dezembro de 2017

O Observatório Social acompanhou 142 licitações :

- PREFEITURA MUNICIPAL: 119 PREGÕES, 3 TOMADAS DE PREÇO E

9 CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS

- CÂMARAMUNICIPAL : 5 PREGÕES

- FOZ TRANS : 5 PREGÕES

- FOZHABITA: 1 PREGÃO



 CONTRATAÇÃO DIRETA

 PMFI: 35 DISPENSAS E 48 INEXIGIBILIDADES

 CMFI : 13 DISPENSAS E 1 INEXIGIBILIDADE

 FOZHABITA: 10 DISPENSAS E 1 INEXIGIBILIDADE

 FOZTRANS: 1 DISPENSA

 FUNDAÇÃO CULTURAL: 1 DISPENSA E 5 INEXIGIBILIDADES



De janeiro à março de 

2018

O Observatório Social acompanhou 44 licitações :

- PREFEITURA MUNICIPAL: 26 PREGÕES, 2 TOMADAS DE PREÇO E 4

CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS

- HOSPITAL MUNICIPAL: 5 PREGÕES

- FOZ TRANS : 4 PREGÕES

- FOZHABITA: 1 PREGÃO

- FOZPREV: 2 PREGÕES



 CONTRATAÇÃO DIRETA

 PMFI: 35 DISPENSAS E 39 INEXIGIBILIDADES

 CMFI : 22 DISPENSAS E 3 INEXIGIBILIDADES

 FOZHABITA: 3 DISPENSAS E 2 INEXIGIBILIDADES

 FOZTRANS: 2 DISPENSAS E 1 INEXIGIBILIDADE

 FUNDAÇÃO CULTURAL: 1 INEXIGIBILIDADE

 HOSPITAL MUNICIPAL: 3 DISPENSAS E 3 INEXIGIBILIDADES



Oficio 16/2018- pregão eletrônico 253/2017
 O Observatório social de Foz do Iguaçu acompanhou o processo do Pregão Eletrônico 253/2017, que tinha como 

objeto a aquisição de cestas básicas de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, produtos para higiene, 

limpeza e embalagem para acondicionamento de insumos, para distribuição nos Projetos Sociais mantidos pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Família e Relações com a Comunidade no Município de Foz do Iguaçu no 

período de 12 (doze) meses.

 O Osfi realizou pesquisa de preço, seguem alguns exemplos:

 - Açúcar marca GLOBO: Preço PMFI: R$ 12,40 - Preço OSFI R$ 6,94

 - Arroz marca TAIPAN: Preço PMFI: R$ 13,90 - Preço OSFI R$ 7,79

 - Farinha de trigo marca ESPERANZA: Preço PMFI: R$ 12,90 - Preço OSFI R$ 6,59

 - Macarrão espaguete marca BORTOLINI: Preço PMFI: R$ 6,20 - Preço OSFI R$ 1,58

 O OSFI cotou 12 item do REGISTRO DE PREÇO, com a mesma marca adquirida pela PMFI. Esse os valores totais:

 - VALOR TOTAL PMFI R$ 297.810,00

 - VALOR TOTAL OSFI R$ 165.510,00

 DIFERENÇA: R$ R$ 132.300,00

 OBS. O registro era para mais produtos, o OSFI não conseguiu cotar alguns produtos, por não encontrar nos 

mercados da região a mesma marca adquirida pela prefeitura .

 OBS2. Os produtos adquiridos deverão ser entregue embaladas em sacos (adquiridos no mesmo edital) em forma 

de CESTAS BASICAS e entregue uma vez por mês no almoxarifado central.



OBRIGADO


