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Histórico 

O primeiro Observatório Social foi criado em 2006, em Maringá – Paraná, objetivando 

economia de recursos financeiros ao erário, através da fiscalização das licitações públicas. Tal 

resultado tem motivado as entidades civis de outros municípios brasileiros a implantarem o 

sistema de trabalho do Observatório Social. 

Em Indaial, Santa Catarina, tem seu primeiro registro oficial em ata de reunião realizada 

em 18/02/2014 pela Diretoria, Vice-Presidentes e Conselho fiscal da ACIDI – Associação 

Empresarial de Indaial, de acordo com o que consta no tópico “Assuntos Gerais”. Em 19/11/2014 

o OSInd – Observatório Social de Indaial, constitui pessoa jurídica com a participação de 6 

entidades mantenedoras sendo: 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 e Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material 

elétrico de Indaial –SIMMMEI. 

O que é um Observatório Social? 

O Observatório Social é uma instituição não governamental que tem como principal 

objetivo atuar na fiscalização dos atos da administração pública, tanto em prefeituras, 

autarquias, câmara de vereadores ou judiciário. Trabalha no sentido de incentivar economia na 

gestão de recursos financeiros e materiais, promover transparência na gestão, apoiar iniciativas 

para educação fiscal em busca de cidadania e fomentar um ambiente de negócios mais 

participativo no fornecimento de produtos e serviço na esfera pública. 

Quem participa de um Observatório Social?  

Qualquer cidadão sem vínculos político-partidários pode candidatar-se como voluntário de 

um Observatório Social. Diante do inconformismo relacionado à atual ineficiência da gestão 

pública, abre-se uma oportunidade para o exercício da cidadania, utilizando-se de uma 

ferramenta no combate à corrupção em todas as esferas de poder. Participam de observatórios: 

empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, 

voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social. 
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Como é formada nossa rede? 

Os observatórios sociais estão presentes em 134 municípios, em 16 estados brasileiros. 

Em Santa Catarina são 27 observatórios e está em fase de implantação em nosso estado o 1º 

Observatório Estadual. Cada um tem sua constituição baseada em um formato de “franquia 

social” vinculada ao Observatório Social do Brasil, com sede em Curitiba, Paraná. 

Nossos mantenedores em Indaial 

 

Associação Empresarial de Indaial – ACIDI, Câmara de Dirigentes Lojistas de Indaial – CDL, 

Sociedade Amigos da Comunidade de Indaial – SACI e Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e do Material elétrico de Indaial –SIMMMEI, Viacredi – Cooperativa de Crédito do 

Vale do Itajaí. 

Apoiadores 
 

 

 

 

 

Associação de Micro e Pequenas Empresas de Indaial – AMPE, Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) – Subseção de Indaial. 
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Introdução 

No segundo quadrimestre de 2018 continuamos a monitorar presencialmente as licitações 

e iniciamos dois importantes projetos, sendo um deles uma parceria com o TCU – Tribunal de 

Contas da União e o outro a Campanha Unidos Contra a Corrupção.  

Esse quadrimestre teve como característica principal a integração com o Sistema OSB 

participando do 9º ECOS – Encontro Catarinense de Observatórios Sociais. Através do 

conhecimento adquirido na apresentação dos painéis desse evento, aprimoramos as formas de 

monitorar a gestão, usar ferramentas de informação e aprofundamos as pesquisas no portal da 

transparência do município. Trabalhamos no sentido de conhecer as diretrizes utilizadas para 

definir os objetos de licitações, com intuito de conhecer para depois avaliar o processo e sugerir 

melhorias.  

Criamos a fanpage do Osind no Facebook, com o objetivo de disseminar informações 

sobre o nosso trabalho e divulgar os processos licitatórios dos órgãos municipais que 

monitoramos. Nesse primeiro momento, utilizamos essa ferramenta exclusivamente para 

divulgar a campanha unidos contra a corrupção, e tivemos um retorno satisfatório em relação a 

quantidade de pessoas alcançadas. 

 

Atuações do OSInd em Licitações 
2º quadrimestre de 2018 

Edital Objeto Atuação do Observatório 
Total 

Licitado 

Itens 

Cancelados 

Total 

Negociado 

003/2018 

Concorrência 

Pavimentação 

asfáltica Rua 

Bagé – 2.335 

metros 

Participação no certame após análise 

do Edital. Cinco empresas se 

credenciaram e a equipe de 

pregoeiros agendou nova data para 

abertura de propostas afim de 

garantir a habilitação técnica das 

empresas. Todas empresas foram 

habilitadas. Paviplan foi a vencedora. 

 

7.178.046,12 0,00 5.604.725,07 

004/2018 

Concorrência 

Pavimentação 

asfáltica de 

1.576,6 metros 

em ruas do 

Bairro Encano 

do Norte 

Participação no certame após análise 

do Edital. Nove empresas se 

credenciaram e a equipe de 

pregoeiros agendou nova data para 

abertura de propostas afim de 

garantir a habilitação técnica das 

empresas. Seis empresas foram 

habilitadas. Terrabase foi a vencedora. 

 

4.420.118,64 0,00 3.412.039,68 
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005/2018 

Concorrência 

Pavimentação 

asfáltica de 

1.882 metros 

em ruas do 

Bairro Encano 

do Norte 

Participação no certame após análise 

do Edital. Nove empresas se 

credenciaram e a equipe de 

pregoeiros agendou nova data para 

abertura de propostas afim de 

garantir a habilitação técnica das 

empresas. Seis empresas foram 

habilitadas. Infrasul foi a vencedora. 

 

5.190.084,17 0,00 3.924.090,23 

021/2018 

Pregão 

Contratação de 

serviços de 

mecânica, 

elétrica, 

hidráulica 

preventiva e 

corretiva 

Edital analisado por voluntário. 

Participação no certame. Oito 

empresas participantes, duas 

desclassificadas. Três empresas 

vencedoras entre os oito lotes 

ofertados. 

 

7.271.316,00 0,00 5.115.499,60 

007/2018 

Concorrência 

Execução de 

restauração, 

pavimentação 

e revitalização 

da Rua Minas 

Gerais 

Analise do edital e participação no 

certame. Cinco empresas 

participantes, um foi inabilitada. 

Abertura dos envelopes de propostas 

foi remarcada, restando vencedora a 

empresa Paviplan. 

7.699.281,92 0,00 7.031.187,37 

037/2018 

Pregão 

Aquisição de 

material de 

limpeza, 

higiene, copa e 

cozinha 

 

Após avaliação do edital por 

voluntário, enviamos ofício ao setor 

de licitações sugerindo melhorias nas 

descrições dos itens e até mesmo 

substituições de itens indicando mais 

eficiência no processo. A prefeitura 

não respondeu ofício antes do 

certame e o processo seguiu. Fizemos 

acompanhamento presencial no 

certame havendo trinta e duas 

empresas participantes restando 22 

vencedores. 

1.343.440,70 1.180,46 469.274,86 

037/2018 

Pregão 

Aquisição de 

escavadeira, 

caminhão Pipa 

e caçamba 

Participação no Pregão Presencial. 

Seis empresas participantes, nenhuma 

inabilitada e duas empresas 

vencedoras 

1.616.060,66 0,00 1.521.000,00 

 

Total licitado: R$ 34.718.348,21 

Total Negociado: R$ 27.077.846,81 

Total de economia no período: R$ 7.639.320,94 

Total de itens cancelados: R$ 1.180,46 

 

Obs 1: Não constam licitações em que o OSInd não monitorou. 

Obs 2: Totais não consideram licitações em julgamento e desertas. 
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Entenda: “economia proporcionada pelo Observatório” 
 

*Importante ressaltar que a “economia” não é necessariamente por contribuição do Observatório 

Social.  Listamos abaixo, aquilo que consideramos contribuição do Observatório: 

 

-Quando o OS enviou manifestações (ofícios) aos gestores municipais solicitando a correção de 

irregularidades na descrição dos produtos e/ou serviços nos editais e/ou oferecendo pesquisa de 

preços que demonstraram que o valor do edital estava acima do valor de mercado. 

 

-Quando essas solicitações foram atendidas e o edital republicado corretamente dentro de prazo 

hábil para que fornecedores pudessem adequar-se ao Termo de Referência. 

 

- Quando o OS divulgou intensamente os editais para fornecedores em potencial e os certames 

tiveram maior participação de licitantes, comparando com processos licitatórios anteriores. 

 

- Quando o OS se manifestou com relação a irregularidades no certame e as mesmas foram 

corrigidas, reduzindo os valores efetivamente pagos. 

- Quando o OS acompanhou a entrega de produtos e serviços e irregularidades apontadas foram 

corrigidas e os contratos efetivamente cumpridos. 

 

Atuações Pontuais do OSInd 

2º quadrimestre de 2018 

Participação na feira de oportunidades da Viacredi: Em julho participamos da Feira de 

Oportunidades da Viacredi em Blumenau em conjunto com o OSBLU – Observatório Social de 

Blumenau e com OS Pomerode com a finalidade de divulgar os trabalhos dos e aumentar o 

número de voluntários dispostos a cooperar com os observatórios.  Durante os três dias de feira 

mais de 16 mil pessoas circularam pelo evento.  

 

CIAD: O Centro Integrado de Armazenagem e Distribuição foi instalado no município em 

03 de agosto de 2017, com o objetivo de otimizar a aquisição e custo dos materiais consumidos 
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pelas diversas entidades da administração pública do município. O Observatório Social de 

Indaial acompanhou e incentivou a criação do centro, pois torna o controle de estoque mais 

eficiente. Neste quadrimestre acompanhamos de perto o trabalho realizado com visitas e uma 

reunião com o presidente da empresa que presta o serviço de forma terceirizada para a 

prefeitura. Após a reunião emitimos um ofício com alguns questionamentos a prefeitura, que até 

o final deste relatório ainda não foi respondido. Acompanhamos entrega de materiais de higiene 

e limpeza realizando a contagem dos itens entregues onde verificamos alguns itens faltantes, e 

nesse caso, a nota fiscal somente foi enviada para pagamento após a empresa entregar os itens 

faltantes.   
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Processo Licitatório Rua Minas Gerais: Após a revogação total do PL 03/2018 por 

recomendação do TCE emitimos ofício a prefeitura solicitando informações referente ao 

processo e também sobre o novo edital lançado (PL 077/2018) solicitando informações sobre a 

diferença de valores entre uma e outra e também sobre as técnicas aplicadas. Fizemos um 

comparativo entre os orçamentos publicados nos dois editais e esperamos confrontar os dados 

com as respostas da prefeitura. Porém, o ofício não foi respondido pelo setor responsável. 

 

Projeto conjunto com TCU: Em junho firmamos compromisso com o Observatório Social do 

Brasil e com o Tribunal de Contas da União para participar de um projeto em conjunto com 

outros 59 observatórios do Brasil. A parceria tem o objetivo de potencializar e empoderar o 

controle social. O projeto foi dividido em duas etapas: a primeira com foco na transparência e na 

aplicação da LAI (Lei de Acesso a Informação) que foi de 06/06/2018 a 03/08/2018 e a segunda 

etapa que é de 06/08/2018 a 28/09/2018 com foco na análise de um contrato específco 

escolhido por cada equipe. Os auditores do TCU realizaram capacitação aos integrantes do 

projeto para cada etapa. Desta forma, cada equipe foi orientada a fazer perguntas a prefeitura, 

avaliando as respostas e respondendo em uma plataforma utilizada pelo TCU, para depois os 

auditores, com base nas mesmas informações contribuírem com seu parecer. No próximo 

quadrimestre traremos o resultado final do projeto com a avaliação do TCU e parecer sobre o 

desempenho da prefeitura, podendo resultar em sugestões para melhoria dos procedimentos 

internos adotados pela administração pública. 

 

Campanha Unidos Contra a Corrupção: Ainda em junho, nos engajamos na campanha 

Unidos Contra a Corrupção, de iniciativa da Transparência Internacional em parceria com 

diversas entidades apartidárias do Brasil, entre elas, os Observatórios Sociais. O objetivo da 

campanha foi disseminar as 70 novas medidas contra a corrupção e comprometer candidatos ao 

Senado e a Câmara Federal a tornarem as medidas a pauta prioritária a partir de 2019. Criamos 

um comitê para a campanha e realização ações com cartazes e divulgamos em entidades de 

classe a campanha. Criamos a página na rede social facebook para divulgar as medidas e o site 

oficial da campanha, aonde os candidatos e cidadãos tem acesso as informações da campanha. 
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Indaial, 01 de setembro de 2018 

 

_________________________  ______________________ 

José Cimardi Daniela Vogel 

Presidente do Observatório Social de Indaial Secretária executiva 

 


