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ACOMPANHAMENTO

LICITAÇÕES



De maio a 

agosto de 2019

O Observatório Social acompanhou 

166 licitações :

- PREFEITURA MUNICIPAL: 108 PREGÕES, 

7 TOMADAS DE PREÇO 

E 24 CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS;

- CÂMARA MUNICIPAL: 2 PREGÕES E 1 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA;

- FOZ TRANS: 4 PREGÕES;

- FOZHABITA: 1 PREGÃO E 1 TOMADA DE 

PREÇOS;

- FUNDAÇÃO CULTURAL: 7 PREGÕES;

- HOSPITAL MUNICIPAL: 11 PREGÕES;



 CONTRATAÇÃO DIRETA

 PMFI: 74 DISPENSAS E 64 INEXIGIBILIDADES;

 CMFI: 18 DISPENSAS E 5 INEXIGIBILIDADE;

 FOZHABITA: 6 DISPENSAS;

 FOZTRANS: 2 DISPENSAS;

 FUNDAÇÃO CULTURAL: 2 DISPENSAS E 
12 INEXIGIBILIDADES;



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 51.207.012,87

CONCORRÊNCIA PÚBLICA R$ 29.655.554,17

TOMADA DE PREÇOS R$ 2.279.056,50

DISPENSAS R$ 3.548.303,38

INEXIGIBILIDADES R$ 12.769.124,03

PREFEITURA

OBS: Os valores dos Pregões, Concorrências Públicas e Tomadas de Preços

foram utilizados valores máximos dos editais, ou seja, valores que a Prefeitura

estaria disposta a pagar, visto que não foram todos os processos homologados

ainda.



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 756.375,50

DISPENSAS R$ 17.367,00

INEXIGIBILIDADES R$ 1.356.002,00

FUNDAÇÃO CULTURAL



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 643.694,84

DISPENSAS R$ 255.146,90

FOZ TRANS



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 105.011,80

TOMADA DE PREÇOS R$ 236.124,00

DISPENSAS R$ 27.233,24

FOZ HABITA



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 17.870.358,12

HOSPITAL MUNICIPAL



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 140.795,23

CONCORRÊNCIA PÚBLICA R$ 700.000,00

DISPENSAS R$ 44.882,55

INEXIGIBILIDADES R$ 55.279,96

CÂMARA MUNICIPAL



ACOMPANHAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL



MATÉRIAS LEGISLATIVAS ENTRE MAIO 

A AGOSTO DE 2019

 REQUERIMENTO: 176 matérias;

 INDICAÇÃO: 458 matérias;

 MOÇÃO: 13 matérias;

 PROJETOS DE LEI: 64 matérias;



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:

 Entre os meses de maio a agosto o grupo de obras acompanhou algumas obras,

dentre elas: Os CMEI's Jardim Buenos Aires, Celeste Sottomaior, Jardim Almada, Rosa

Cirilo Castro e Moraci Favassa, o Centro de Apoio Psicosocial III (CAPS III),

acompanhamento da Iluminação Pública, e mais rescentemente acompanhamento em

algumas obras de drenagens no município;



RELATÓRIOS

Analisando essas obras atráves das planilhas de acompanhamento do grupo, foram

encontrados algumas divirgências entre os valores das planilhas do contrato e das

planilhas de medição. O Observatório oficiou a prefeitura pedindo esclarecimentos

quanto a estas divirgências, bem como as planilhas de medição das referidas obras.
Foi marcada algumas reuniões entre o grupo de obras do Observatório e a

Secretaria de obras da Prefeitura para esclarecimentos e conserto dos valores nas

planilhas.



CONSTATAÇÕES

Nas visitas realizadas pelo grupo às obras e nas análises das medições pode-se constatar as 

seguintes divergências nos valores:

➢ CMEI JARDIM BUENOS AIRES:

Valor da planilha contratal: R$ 2.544.113,08

Valor na planilha de medição: R$ 2.456.396,20
Diferença entre os valores: R$ 87.716,88

➢ CMEI ROSA CIRILO CASTRO:

Valor da planilha contratual: R$ 2.515.218,46
Valor na planilha de medição: R$ 2.515.281,77

Diferença entre os valores: R$ 63,31

Encaminhado ofício ao secretário de obras constando as diferenças, o Observatório solicitou 

esclarecimentos.

Realizada reunião com a secretaria de obras foram corrigidos os valores para pagamento às empresas.



Cobrança em relação a erros em 

obras

O Observatório Social encaminhou ofício nº 020/2019 cobrando solução aos seguintes erros recorrentes nas 

obras analisadas:

▪ Erros em medições
▪ Erros em emissão de faturas

▪ Divergências entre planilhas

▪ Somatória das medições incorretas

▪ Emissão de nota fiscal sem a contrapartida do serviço

▪ Divergência entre planilhas de preços do edital e a tabela SINAPI
▪ Execução de serviços sem o respaldo contratual (aditivos)

▪ Falta de detalhamento dos aditivos

▪ Falta de providências para recuperação de obras em atraso

Após reuniões com o ente público ficou acordado que os erros seriam reparados, porém, foram 

atendidos de forma pontual, ocorrendo os mesmos erros nas obras futuras, ou seja, NÃO se obteve 

resposta com relação às melhorias solicitadas.



ATRASO NAS 

OBRAS

 Através do ofício 021/2019, 

encaminhado ao Prefeito do Município e 

a Câmara de Vereadores de Foz, o 

Observatório cobrou medidas urgentes 
para conclusão das obras em atraso 

significativo dos 04 (quatro) CMEIS em 

execução na cidade, visando o início do 

ano letivo.



1) CMEI – CELESTE SOTTOMAIOR:

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19
Valor: R$ 2.667.364,64

Empresa: JCM Construtora de Obras Ltda – ME

A obra foi iniciada apenas em abril de 2019. O atraso de 4 meses foi ocasionado pela demora da Prefeitura em 

executar os serviços de limpeza e regularização do terreno, segundo a empresa.

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 14,39%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 73,80%

Considerando o atraso de 4 meses:
Avanço Físico da obra deveria estar em 32,22%

ATRASO NAS OBRAS



ATRASO NAS OBRAS

2) CMEI – JARDIM BUENOS AIRES:

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19
Valor: R$ 2.554.113,07

Empresa: Prado e Pado Ltda EPP.

A obra foi iniciada em meados de janeiro de 2019. Havendo poucos profissionais trabalhando e em ritmo muito 

abaixo do necessário para atendimento dos prazos contratuais. Segundo a empresa, houve problemas técnicos 
em função da qualidade do solo, necessitando de novo projeto, acarretando atraso de 2 meses

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 23,90%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 72,78%



ATRASO NAS OBRAS

3) CMEI – ROSA CIRIO DE CASTRO

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19
Valor: R$ 2.515.218,46

Empresa: Prado e Pado Ltda EPP.

A obra também foi iniciada em meados de janeiro de 2019. Havendo poucos profissionais trabalhando e em ritmo 

muito abaixo do necessário para atendimento dos prazos contratuais. Segundo a empresa, também houve 
problemas técnicos em função da qualidade do solo, necessitando de novo projeto, acarretando atraso de 2 

meses

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 18,03%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 74,28%



ATRASO NAS OBRAS

4) CMEI – JARDIM ALMADA

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19
Valor: R$ 2.674.665,99

Empresa: MPB Construção Civil Ltda - ME.

A obra foi iniciada ainda no mês de dezembro de 2018 em ritmo lento. Porém, em janeiro de 2019 as atividades 

foram normalizadas.
Apesar de ser a obra que apresenta maior evolução, também consta atraso em relação ao cronograma físico.

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 42,63%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 79,56%



ATRASO NAS OBRAS

Os apontamentos feitos não foram 

atendidos, culminando em atrasos nas 

obras, levando à não execução das mesmas 

nos prazos contratuais, ocasionando 

prejuízo para o início do seguinte ano 

letivo.



CMEI CELESTE 

SOTTOMAIOR

CMEI JARDIM BUENOS 

AIRES

CMEI ROSA CIRILO 

CASTRO

CMEI JARDIM ALMADA



Frota de veículos
O Observatório Social do Brasil – Foz do

Iguaçu, através de seus voluntários está

realizando um projeto para averiguar a

situação da frota de veículos do município
de Foz do Iguaçu, através de visitas "in loco"

e preenchimento de check list. Tendo sido

feita solicitação de relatório da frota para

todas as secretarias do município.



LANÇAMENTO 
CARTILHA 

EDUCATIVA:
"SOMOS TODOS 

CIDADÃOS"

Solicitada apresentação da 

cartilha nas escolas 

estaduais através do ofício 

022/2019.



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
017/2018 (ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA)

Acompanhamos a licitação desde sua publicação e, por
ocasião do edital, enviamos um ofício ao ente
público questionando algumas exigências que poderiam
limitar a participação de empresas, considerando o
pequeno número de empresas com essa qualificação em
Foz do Iguaçu e região, comprometendo assim a
competitividade da licitação e aumento do valor da
contratação.

Participamos de reuniões e a diretoria de Iluminação Pública
analisou nosso ofício, atendendo em parte nossas sugestões.

No certame haviam 6 empresas participando, 5 foram
desclassificadas e apenas 1 atendeu aos requisitos (não
analisamos a documentação da vencedora).

Neste sentido, o que havíamos previsto se concretizou,
pouco participação e valor elevado da contratação. O valor
máximo da licitação era de R$ 12.215.707,53, sendo licitado
por R$ 10.325.990,94.



INEXIGIBILIDADE 

012/2019 DA FUNDAÇÃO 

CULTURAL
Na rotina de acompanhamento das compras públicas o

Observatório Social tomou conhecimento da contratação de
prestação de serviços de curadoria, assessoria de produção e
logística para escolha, contato, contratação e

acompanhamento de 30 autores/escritores para a 15ª Feira
Internacional do Livro de Foz do Iguaçu e 2º Festival Literário

de Foz do Iguaçu. A contratada ficaria responsável pelo
pagamento de cachês, compras de passagens aéreas,
deslocamento na cidade de origem, hospedagem e

alimentação do curador, da equipe de assistência/produção e
de todos(as) autores (as) e/ou escritores (as) contratados (as)

por ela, no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e
cinco mil reais) tendo sido contratada a empresa EDITORA
LETRAS &LIVROS LTDA, CNPJ 03.797.664/0001-11.

A contratação não poderia acontecer pois, de acordo com a
Lei 8.666/1993, artigo 25, inciso I, um dos requisitos para

contratação por inexigibilidade é de que não haja outra
empresa capaz de oferecer os mesmos serviços.

O Observatório Social oficiou o Ministério Público e Tribunal
de Contas. O Ministério Público pediu a suspensão da Feira do

Livro.



2º CONCURSO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS 
DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL

Foz do Iguaçu venceu o 2º Concurso Nacional de Boas Práticas do
Observatório Social Brasil. O resultado foi anunciado, durante o 10º ENOS
(Encontro Nacional dos Observatórios Sociais) e 3º Congresso Pacto pelo
Brasil, realizados em Curitiba.

A cidade foi vitoriosa na disputa com o projeto “Foco na Obra”, que
consiste na criação de um grupo de trabalho para acompanhar construções
contratadas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.

O GT acompanha todas as fases do serviço, desde a licitação, valores,
execução técnica e cronograma até a entrega.

Foz concorreu com outras 30 cidades de diferentes estados na divulgação
de ações e projetos realizados país afora.

O concurso foi realizado por meio de votação popular em vídeos
publicados no canal do Observatório Social do Brasil no YouTube. O vídeo
de Foz ficou em primeiro lugar, com 1.527 curtidas e 7.132 visualizações.
Florianópolis terminou na segunda colocação, com 1.339 likes e 4.232
visualizações. Em terceiro se posicionou Sete Lagoas (MG), com 736
curtidas e 3.026 visualizações.



OBSERVATÓRIO SOCIAL DO
BRASIL – FOZ DO IGUAÇU
PARTICIPA DO 10º ENOS
(ENCONTRO NACIONAL DOS
OBSERVATÓRIO SOCIAIS)

Com foco na prevenção à corrupção,

evento aconteceu no dia 25 de agosto, no

Centro de Eventos do Sistema FIEP,

em Curitiba e uniu dirigentes, técnicos e
voluntários dos OSs locais para discutir

estratégias de expansão do Sistema OSB,

disseminar as boas práticas e aperfeiçoar

a metodologia.



Participação do Observatório 
Social do Brasil – Foz do Iguaçu 
no 3º Congresso Pacto pelo 
Brasil
A participação da sociedade na prevenção e no 
enfrentamento à corrupção foi o discurso mais 
protagonizado no 3º Congresso Pacto Pelo Brasil. Com 
o tema “Práticas Honestas na Relação Público-
Privada”, o evento foi realizado pelo Observatório 
Social do Brasil (OSB) entre 26 e 28 de agosto, no 
Centro de Eventos do Sistema FIEP, em Curitiba.

Essa edição reuniu representantes de mais de 100 
Observatórios Sociais, cuja rede já abrange quase 
150 municípios em 17 estados brasileiros, além de 
inúmeras lideranças nacionais, especialistas no 
combate a corrupção e autoridades, sobretudo dos 
órgãos oficiais de controle, resultando em 
representação de todos os 26 estados brasileiros e o 
Distrito Federal.

Considerando as transmissões ao vivo, pelo canal do 
Youtube do OSB e o Facebook, mais de 10 mil pessoas 
prestigiaram o evento, que contou com mais de 50 
palestrantes, 8 painéis temáticos, 2 palestras magnas 
e 15 workshops, dos quais alguns deverão compor o o
catálogo de cursos da Escola da Cidadania do 
Observatório Social do Brasil. Além disso, atividades 
paralelas aconteceram durante os 3 dias de 
Congresso com estandes, exposição de fotos e “Feira 
da cidadania” com exposição das boas práticas dos 
observatórios sociais.



PALESTRA

SURPRESA
O Procurador Federal da República, Deltan Dallagnol,
palestrou no 10º ENOS sobre o propósito das organizações
na prevenção da corrupção e deu exemplos de como esse
problema impacta na vida dos brasileiros. “Existe um
círculo vicioso entre a corrupção e o sistema político que se
autoperpetua. Eu não estou demonizando o sistema
político, pois a única forma de a gente vencer esse
problema de forma ampla é por meio de reformas legais
que só por ali podem passar. Agora, quando a gente olha
tudo isso, os efeitos são catastróficos. É o que traz vocês
aqui”, afirma.

Segundo Dallagnol, muitos dos efeitos da corrupção
acabam sendo vistos no dia a dia dos próprios voluntários
que participam do Sistema OSB. “Você vê uma pessoa que
sofre um acidente, vai ao hospital e não tem o
equipamento para fazer um diagnóstico, pessoas trafegando
por estradas não duplicadas em razão de pagamento de
propinas, daí essa pessoa sofre um acidente e um caminhão
ceifa a vida de toda sua família. A corrupção é incompatível
com o desenvolvimento econômico e social. Gráficos
mostram que quanto maior a corrupção, pior o
desenvolvimento. É por isso que nós estamos aqui. É por
isso que nós lutamos. É por vida, por compaixão, é por
amor, por propósito”, destacou o procurador.



Primeira egressa do curso de 
Administração Pública e Políticas 
Públicas da UNILA apresenta TCC sobre o 
controle social e as ações do 
Observatório Social do Brasil – Foz do 
Iguaçu

 A aluna recém-formada da primeira turma de

Administração Pública e Políticas Públicas da

Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (UNILA), Rafaela Marçal Buono,
apresentou na tarde do dia 11/07, no Parque

Tecnológico de Itaipu (PTI), seu Trabalho de

Conclusão de Curso com o tema: CONTROLE

SOCIAL: AS AÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL EM

FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ/BRASIL.



OBSERVATÓRIO SOCIAL DO 
BRASIL – FOZ DO IGUAÇU 
ESTÁ DE CASA NOVA

O Observatório Social do Brasil - Foz
do Iguaçu está em novo endereço na
Rua Padre Montoya, 490, no Centro
Integrado de Desenvolvimento (CID) -
nova sede da ACIFI.

A Inauguração da nova sede da
ACIFI marca o início de um ciclo
promissor para Foz do Iguaçu e
região. O evento reuniu mais de
1.500 pessoas, em sua maioria
empresários, dirigentes de entidades
e lideranças políticas. União da
sociedade civil, desafios para os
próximos anos, homenagens e
agradecimentos marcaram a
solenidade.



C OMO FAZ ER PARTE

✓ P r e e n c h e r  F i c h a  d e  Vo l u n t a r i a d o  e  c ó p i a  R G .

✓ N ã o  s e r  f i l i a d o  a  Pa r t i d o  Po l í t i c o  ( T í t u l o  d e  E l e i t o r ) .

✓ Te r  v o n t a d e  d e  e s t u d a r  e  p a r t i c i p a r  d a  v i d a  p ú b l i c a .

Hoje o OSFI tem 57 voluntários





/OSDEFOZ

(45) 3198-9185

fozdoiguacu@osbrasil.org.br

RUA PADRE MONTOYA, 490 – Centro Integrado de Desenvolvimento
Regional (CID) - ACIFI

(45) 99853-1081

observatoriosocialdefoz



OBRIGADO!


