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2º RELATORIO QUADRIMESTRAL - 2017  
 

 

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. 
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 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 acompanhar a 
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.  

 

        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 
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 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  2º Relatório Quadrimestral das atividades 

desenvolvidas relativo ao segundo quadrimestre de 2017 (maio a agosto), 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 principalmente a toda 

população do Município de Indaial/SC, a qual representamos junto aos órgãos públicos na qualidade de Sociedade Civil Organizada. 

 

Neste 2º quadrimestre de 2017, acompanhamos junto à Sala de Licitações da Prefeitura Municipal do Município de Indaial, os 

certames relativos aos seguintes processos licitatório, conforme Anexo I. O comparativo entre valores Licitados e valores Negociados 

encontra-se no Anexo II. 
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Segue abaixo resumo das principais atividades realizadas no período compreendido entre o dia 1º de maio a 31 de agosto de 

2017 

  

 MAIO: 

 

1. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios ocorridos durante o mês de 

maio de 2017 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. 

 

 JUNHO:  

 

1. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios ocorridos durante o mês de 

junho de 2017 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. Enviado ofício a Prefeitura Municipal solicitando correção na Ata da Sessão de Abertura de Envelopes e Preços do Processo 

056/2017 – Tomada de Preços para obras de pavimentação asfáltica. O observador constatou que apesar da solicitação verbal feita 

pelo representante do Observatório, os preços não foram registrados no referido documento. 

 

3. Enviado oficio a Prefeitura Municipal, solicitando reunião com Prefeito Sr. André Luiz Moser, Procurador Geral Sr. Rodrigo Koenig 

França e Secretário de Administração e finanças Sr. Sílvio César da Silva para esclarecimentos a respeito de dúvidas incitadas 

através do fornecedor Consest Engenharia Ltda referente a Licitação 056/2017 – Tomada de Preços nº 004/2017 – 10430.  
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 JULHO: 

 

1. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios ocorridos durante o mês 

de julho de 2017 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. Solicitadas informações para a PMI a respeito da impugnação pela Nissan Automóveis do Brasil Ltda sobre Processo 

Licitatório 096/2017, edital 039/2017 referente aquisição de veículos tipo Sedan. Foi enviado ofício a Prefeitura notificando 

divergências entre valor máximo orçado e o veículo licitado que teve um valor superior, solicitando um novo certame para evitar 

prejuízos posteriores sob alegação de nulidade do processo. Além disso, constatou-se que o valor de mercado é inferior ao valor 

máximo ofertado pela licitação. A resposta para tal questionamento foi recebida no dia 19/7/2017. 

 AGOSTO: 

1. Acompanhamento periódico de todas as sessões de aberturas referente aos processos licitatórios ocorridos durante o mês de 

agosto de 2017 agosto 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. 15/08/2017 – Assunção do novo Secretário FERNANDO PASOLD sendo que as atividades a seguir foram executadas sob sua 

responsabilidade.  

 

3. 17/08/2017 – Procedemos uma visita ao Observatório Social de Blumenau sendo recebidos pelo Sr. Carlos Roberto 

Packuczewsky, este nos dispensou algumas horas pela manhã para nos explicar sobre funcionamento, rotinas administrativas e 

padronizações adotadas pelo OSBLU e OS Brasil. 
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4. Após o recebimento do Notebook, prontamente iniciou-se a organização deste em relação reestruturação do ambiente lógico no 

que diz respeito a: documentos digitais, organização de pastas, auditoria nos backups e sincronização com o OFFICE 365 – Software 

oferecido gratuitamente pelo Observatório Social do Brasil.  

 

5. Desenvolvimento do site do Observatório Social de Indaial – www.indaial-sc.osbrasil.org.br – de acordo com o padrão sugerido 

pelo OS do Brasil gratuitamente para observatórios. Identificou-se algumas limitações técnicas em relação a algumas funcionalidades 

que gostaríamos de implementar, porém neste momento inicial já atende perfeitamente. Entre as funcionalidades e conteúdos 

destacam-se:  

a) Inserção de notícias, conteúdos institucionais sobre OSIND; (aguardando mais notícias) 

b) Link para Indicadores (que posteriormente desejamos aprimorar semelhante ao OS de Blumenau que é uma referência); 

c) Relatórios quadrimestrais do OSIND; 

d) Informações sobre o Município de Indaial; 

e) Sincronização com Tweeter – microblog – com notícias geradas pelo OS Brasil; 

f) Banner para sistema ComprasGOV que tem seu uso incentivado também pelo OSB; 

g) Banners dos mantenedores e apoiadores do Observatório Social de Indaial. 

 

6. Nos dias 25 e 26 de agosto, participamos do 8 Encontro Catarinense de Observatórios Sociais em Rio do Sul, com 

aproximadamente 16 horas de palestras e workshops abordando os seguintes temas:  

 

a) Integridade nos pequenos negócios; 

b) Atuação dos OS junto aos conselhos municipais; 

c) Acompanhamento de obras – como atuar na constatação de divergências; 

d) Fiscalização de contratos; 

e) Parcerias – Orientação e troca de experiências; 

f) Gestão de Voluntários – Atração, delegação, retenção e motivação; 

g) Estratégias para criação de novos OSs; 

h) Boas práticas nos OSs; 
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i) Monitoramento de merenda 

j) Monitoramento do poder legislativo 

k) Monitoramento de licitações (análise, certame, contrato, entrega) 

l) Apresentação do sistema RCC para fazer cotações e gestão de OSs. 

 

Próximos Passos 

 
a) Continuar o monitoramento das licitações junto a Prefeitura Municipal com atuação pró ativa; 

b) Aproximação com núcleos profissionais para apoio técnico; 

c) Monitoramento de contratos; 

d) Monitoramento dos conselhos municipais; 

e) Monitoramento da produção legislativa; 

f) Atuação no cadastro de fornecedores; 

g) Monitoramento da entrega de materiais junto ao depósito do Município. 

 

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 

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 maio a agosto de 

2017, no qual elencamos as principais atividades desenvolvidas pelo OSIND relativas ao 2º Quadrimestre de 2017.  

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 
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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 agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 

José Cimardi                                                                                                   Fernando Pasold 
 
                             Presidente                                                                                                      Secretário Executivo 
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Nominata da Diretoria Observatório Social de Indaial – OSIND - Biênio 2017/2018 
Diretoria: 

 

PRESIDENTE – José Cimardi 
VICE-PRESIDENTE – Marlon Wanke Marques 
SECRETÁRIO – André Vicente Seifert da Silva 

TESOUREIRO – Rolvino A. Ebert Jr. 
 
 

Conselho Administrativo: 
 

Harrybert Howe Junior 
Fernanda Campos do Rosário 

Renato Tomio 
Fernando Fey 

Herland Fernando Chavez 
Elton Ricardo Pereira 

 

 

Conselho Fiscal: 
 

Ademar Jacobsen Keuneche 
Rogério Artur Ehrat 

Sérgio Cadore 
Antonio Knopf - (Suplente) 
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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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Anexo I 
 

Relação de Licitações acompanhadas entre os meses de maio de agosto de 2017. 
 

Processo Modalidade Edital Emissão Objeto de Contratação 

041/2017 Pregão 005/2017 18/04/2017 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONVENIO COM SESC 

043/2017 
Tomada de preços para obras e 
serviços de engenharia 

002/2017 25/04/2017 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 
PARA EDIFICAÇÕES. 

044/2017 Pregão 002/2017 26/04/2017 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

045/2017 Pregão 019/2017 26/04/2017 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA 07 PASSAGEIROS 

050/2017 
Tomada de preços para obras e 
serviços de engenharia 

003/2017 04/05/2017 Contratação de serviços de elaboração de projetos de infraestrutura. 

056/2017 
Tomada de preços para obras e 
serviços de engenharia 

004/2017 10/05/2017 Contratação de serviços de recuperação de pavimentação asfáltica - tapa buraco. 

057/2017 Pregão 022/2017 10/05/2017 Aquisição de veículos tipo Sedan e Suv. 

058/2017 
Tomada de preços para obras e 
serviços de engenharia 

005/2017 11/05/2017 
Execução de obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica da Rua Aldo Pereira de 
Andrade. 

059/2017 Concorrência para compras e serviços 001/2017 11/05/2017 Contratação de agência de publicidade. 

060/2017 Pregão para registro de preços 023/2017 11/05/2017 Aquisição de alimentação (refeições/marmita). 

061/2017 Pregão para registro de preços 024/2017 11/05/2017 Aquisição de lanches. 
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062/2017 Pregão para registro de preços 025/2017 11/05/2017 Aquisição de produtos de panificação em geral. 

073/2017 
Tomada de preços para obras e 
serviços de engenharia 

006/2017 17/05/2017 Execução de enrocamento de pedra colocada. 

074/2017 Pregão 026/2017 23/05/2017 
Contratação de assessoria técnica na orientação e elaboração de projetos junto ao 
Governo Federal. 

077/2017 Pregão para registro de preços 027/2017 24/05/2017 Aquisição de gêneros alimentícios em geral. 

078/2017 Pregão 028/2017 24/05/2017 
Contratação de consultoria e assessoria na elaboração de diagnósticos estratégicos de 
gestão e áreas do PMAT E PNAFM 

079/2017 Pregão para registro de preços 029/2017 25/05/2017 Aquisição de alimentação preparada (refeições). 

080/2017 Pregão para registro de preços 030/2017 26/05/2017 AQUISIÇÃO DE LANCHES. 

082/2017 Pregão 006/2017 26/05/2017 Contratação de serviços de controle de qualidade externo em análises laboratoriais. 

083/2017 Pregão para registro de preços 007/2017 30/05/2017 Aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalares. 

084/2017 Pregão para registro de preços 008/2017 30/05/2017 Aquisição de medicamentos em regime emergencial. 

085/2017 Pregão 032/2017 31/05/2017 Aquisição de Roçadeiras, Parafusadeiras e Sopradores. 

086/2017 Pregão para registro de preços 032/2017 02/06/2017 Aquisição de cargas de gás. 

087/2017 Pregão 033/2017 05/06/2017 
Contratação de consultoria para elaboração de proposta para gestão condominial - 
Residencial Ipê. 

089/2017 Pregão 002/2017 05/06/2017 Aquisição de trocador de calor elétrico para piscina municipal. 

091/2017 Pregão 035/2014 07/06/2017 
Contratação de serviços de serventes, controle de estacionamento e brigadistas para 
realização da 49ª Festa do Colono. 

092/2017 Pregão 036/2017 08/06/2017 Aquisição de implementos agrícolas. 
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093/2017 Pregão 037/2017 08/06/2017 
Locação de estruturas modulares, equipamentos de sonorização, iluminação e gerador 
de energia da 49ª Festa do Colono. 

094/2017 Pregão 038/2017 08/06/2017 Permissão de uso de espaço público para exploração comercial da 49ª Festa do Colono. 

095/2017 Pregão 001/2017 14/06/2017 
Contratação de serviços de locação de equipamento de sonorização de eventos, e 
sonorização de rua. 

096/2017 Pregão 039/2017 20/06/2017 Aquisição de veículos tipo sedan e suv. 

097/2017 Pregão 040/2017 20/06/2017 Aquisição de luvas descartáveis para Unidades de Educação Infantil. 

098/2017 Pregão para registro de preços 009/2017 20/06/2017 Aquisição de fórmulas infantis. 

100/2017 Pregão 041/2017 23/06/2017 
Contratação de consultoria para elaboração de proposta de gestão condominial 
Residencial Ipê. 

101/2017 Pregão 042/2017 28/06/2017 
Contratação de fornecedor especializado para fornecimento de equipamentos, instalação 
e implantação de Sistema de Vigilância Eletrônica. 

102/2017 Pregão para registro de preços 003/2017 28/06/2017 Aquisição de material esportivo. 

104/2017 Pregão 004/2017 30/06/2017 Aquisição e instalação de trocador de calor para piscina municipal Elisabet Marchimiano. 

105/2017 Pregão 010/2017 30/06/2017 Contratação de serviços de controle de qualidade externo em análises laboratoriais. 

114/2017 Pregão 002/2017 10/07/2017 Execução de recuperação de paredes, pintura de paredes e esquadrias da sede da FIC. 

 

 

 



         

15 
 

Anexo I 
 

Comparativo de valores licitados x negociados das Licitações entre os meses de maio de agosto de 2017. 
 

Licitação Valor do Edital  Valor Negociado Diferença % Situação     
041/2017 41,959.20    Revogada     
043/2017 822,250.00 477,450.00 344,800.0 72% Homologada     
044/2017 135,929.22 121,134.13 14,795.1 12% Homologada     
045/2017 210,000.00 205,831.67 4,168.3 2% Homologada     
050/2017 962,116.33 611,000.00 351,116.3 57% Homologada     
056/2017 629,775.30 542,916.88 86,858.4 16% Homologada     
057/2017 252,500.00    Revogada Total     
058/2017 822,250.00 732,740.37 89,509.6 12% Homologada     
059/2017  Em trâmite Administrativo até a presente data.      
060/2017 192,150.00    Revogada Total     
061/2017 65,320.00    Revogada Total     
062/2017 185,842.20 183,776.80 2,065.4 1% Homologada     
073/2017 202,500.00 195,000.00 7,500.0 4% Homologada     
074/2017 63,000.00 63,000.00 0.0 0% Homologada     
077/2017 119,879.66 108,243.20 11,636.5 11% Homologada     
078/2017 50,000.00 50,000.00 0.0 0% Homologada     
079/2017 167,140.00 167,140.00 0.0 0% Homologada     
080/2017 63,000.00 63,000.00 0.0 0% Homologada     
082/2017 13,140.00    Revogada Total     
083/2017 2,382,902.07 1,336,355.92 1,046,546.2 78% Homologada Valor do edital = Valor do edital - itens cancelados 

084/2017 322,855.00 85,490.00 237,365.0 278% Homologada     
085/2017 29,605.00 29,102.00 503.0 2% Homologada Valor do edital = Valor do edital - itens cancelados 

086/2017 401,080.00 401,080.00 0.0 0% Homologada     
087/2017 28,950.00    Revogada Total     
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089/2017 23,824.00    Revogada Total     
091/2017 13,488.00 9,556.00 3,932.0 41% Homologada     
092/2017 41,349.99 30,000.00 11,350.0 38% Homologada     
093/2017 20,400.00 20,400.00 0.0 0% Homologada     
094/2017 -11,700.00 -27,400.00 15,700.0 -57% Homologada (maior lance)    
095/2017 32,380.00 18,990.00 13,390.0 71% Homologada     
096/2017 252,500.00 267,000.00 -14,500.0 -5% Homologada     
097/2017 23,984.00 21,344.00 2,640.0 12% Homologada     
098/2017 175,400.00 71,570.00 103,830.0 145% Homologada Valor do edital = Valor do edital - itens cancelados 

100/2017 28,950.00 27,090.00 1,860.0 7% Homologada     
101/2017 272,250.00 246,000.00 26,250.0 11% Homologada     
102/2017 280,041.88 236,176.40 43,865.5 19% Homologada     
104/2017 27,662.00 27,662.00 0.0 0% Homologada     
105/2017 13,140.00 10,595.88 2,544.1 24% Homologada     
114/2017 35,911.13 28,900.00 7,011.1 24% Homologada     

          
Total Revogadas 617,843.20         
Total 8,775,881.78 6,361,145.25 2,414,736.53 28%      

 

 


