OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU
3º RELATÓRIO DE 2019
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ACOMPANHAMENTO
LICITAÇÕES

O

Observatório Social acompanhou
169 licitações :
-

De setembro a
dezembro de
2019

PREFEITURA MUNICIPAL: 97 PREGÕES,
10 TOMADAS DE PREÇO E
19 CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS;
-

FOZ TRANS: 5 PREGÕES; 1 TOMADA DDE
PREÇO;
-

FOZHABITA: 2 PREGÃO E 1 TOMADA DE
PREÇOS;
-

FUNDAÇÃO CULTURAL: 8 PREGÕES; 2
TOMADAS DE PREÇO;
-

FOZPREV: 2 PREGÕES;

-

HOSPITAL MUNICIPAL: 22 PREGÕES;

CPI ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- CÂMARA MUNICIPAL


Através da Portaria da Presidência nº 156/2019, a Câmara Municipal
instituiu Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com a finalidade de
apurar e investigar indícios de superfaturamento e/ou desperdício de
dinheiro público na aquisição e instalação de luminárias de
LED/Execução da eficientização parcial do sistema de iluminação
pública do Município de Foz do Iguaçu.



O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR, conforme
solicitado pela Comissão, encaminhou remessa de informações sobre
sugestões encaminhadas à Prefeitura Municipal acerca do processo
licitatório da aquisição e instalação da iluminação pública.



Após o término da CPI, a Câmara Municipal concluiu que houve
indícios de direcionamento e/ou favorecimento da empresa
vencedora da licitação, comprovação de superfaturamento,
instalação das luminárias sem o devido selo de registro e certificação
no INMETRO, certificação e pagamento das notas fiscais de instalação
de luminárias de LED em desconformidade com o disposto no edital.



O relatório foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do
Paraná, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Polícia Federal,
Receita Federal do Brasil, Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu/PR, Divisão de Combate a Corrupção - Núcleo de Foz do
Iguaçu.

Decoração Natalina






A Fundação Cultural publicou edital do Pregão Eletrônico
012/2019 para contratação de empresa para prestação de
serviços de decoração de natal, com valor máximo de R$
2.059.140,00 (dois milhões, cinquenta e nove mil, cento e
quarenta reais). O Observatório solicitou através do ofício
031/2019 a cópia do processo na íntegra. Após pressão do
Observatório Social juntamente com a sociedade o edital
foi CANCELADO devido aos altos valores.
Em seguida foi publicado novo edital, pregão eletrônico
013/2019, com alterações em quantitativos e descritivos
do objeto, com valor máximo de R$ 950.254,00
(novecentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais). O Observatório encaminhou ofício 033/2019
sugerindo a republicação do edital, pois, o edital previa
peças de cunho específico, o que impediria a participação
de outras empresas, devido o pouco tempo entre a data
do certame e o início das atividades natalinas. A Fundação
Cultural de Foz do Iguaçu não aceitou a sugestão deste
Observatório.
O valor licitado constando em ata é de R$ 943.753,99
(novecentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta
e três reais e noventa e nove centavos). Porém, com o
aditivo no valor de R$ 180.133,33 (cento e oitenta mil,
cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), o
valor total da contratação ficou em R$ 1.123.887,32 (um
milhão, cento e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e
sete reais e trinta e dois centavos).

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 setembro a dezembro de 2019 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:
 Concorrência 004/2019 - Drenagem Angatuba;
 Concorrência 011/2019 - Drenagem Mimbi;
 Concorrência 012/2019 - Drenagem Golfinho, Água Marinha e Prata;
 Concorrência 018/2019 - Drenagem Egito;
 Concorrência 021/2019 - Drenagem Ponte Guaraqueçaba;
 Concorrência 029/2019 - Drenagem Mimbi (parte 2);


CMEI JARDIM BUENOS
AIRES

CMEI ROSA CIRILO
CASTRO

CMEI CELESTE
SOTTOMAIOR

CMEI JARDIM ALMADA

06/09 a 08/09: Semana da
Cidadania no Shopping JL

PROGRAMAÇÃO
DE ANIVERSÁRIO
DOS 10 ANOS DO
OBSERVATÓRIO
SOCIAL DO
BRASIL – FOZ DO
IGUAÇU/PR

03/10: Palestra CRC/PR
04/10: Aniversário do OSBFI/PR
• Manhã: Quadros de palestras
• Tarde: World Café
• Noite: Palestra Nicole Verillo e
Homenagens

SEMANA DA
CIDADANIA
O Cataratas JL Shopping
contou com uma programação
especial para celebrar a
Independência do Brasil e
comemorar os 10 anos do
Observatório Social.


PALESTRA CRC/PR


O Observatório Social
do Brasil – Foz do
Iguaçu/PR em parceria
com o CRC/PR
realizou evento que
contou com a palestra
do Contador Narciso
Doro, com título
"Terceiro Setor:
perspectivas e
desafios", no dia 03/10
na Universidade
Uniamérica.

ANIVERSÁRIO OSB-FI/PR


No dia 04/10 o Observatório Social
do Brasil – Foz do Iguaçu/PR
promoveu evento em comemoração
ao aniversário de 10 anos da
instituição, com várias atividades
ao longo do dia.

Encontro Núcleo
Oeste do Paraná


Encontro realizado no dia
23/10, na cidade de
Medianeira, para reativação do
grupo "Núcleo Oeste do Paraná".

Uso da tribuna na
Câmara Municipal


O Observatório Social do Brasil de Foz do
Iguaçu/PR solicitou através do ofício
028/2019 o uso da tribuna da Câmara para
apresentação das atividades desempenhadas
pelo Observatório Social em Foz.

EDUCAÇÃO
FISCAL
Em novembro de 2019 o
Observatório Social do Brasil
– Foz do Iguaçu / PR reativou
o GT de Educação Fiscal com
alguns encontros para
preparação do grupo.


GT de Meio Ambiente


Em novembro de 2019 foi criado um GT de Meio Ambiente, inicialmente com
objetivo de verificação dos caminhões da coleta seletiva, após recebimento
de ofício do Observatório Social de Maringá, alertando sobre os caminhões na
cidade de Maringá com problemas.



Porém, atualmente o grupo está acompanhando o contrato do lixo, os
caminhões da coleta seletiva, lixeiras distribuídas na cidade, aterro sanitário
e centros de triagem.

Fotos GT de
Meio Ambiente
Foram realizadas visitas ao
Aterro Sanitário do Porto Belo,
Centros de Triagem (UVR) da Vila
C e Jardim das Palmeiras
e realizado vistoria nos
caminhões da coleta seletiva.


Confraternização do Comitê Gestor


No dia 11 de dezembro
o Observatório Social
do Brasil – Foz do
Iguaçu/PR participou
da confraternização do
Comitê Gestor de
Compras, com
realização de
homenagem ao
Observatório pela
participação ao longo
do ano.

C O MO FAZ E R PAR TE
✓ 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 .
✓ Nã o s er filia do a Pa rt ido Polít ico (Tít ulo de Eleit or).
✓ 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 60 voluntários

www.fozdoiguacu.osbrasil.org.br

/OSDEFOZ
(45) 3198-9185
(45) 99853-1081
fozdoiguacu@osbrasil.org.br

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

OBRIGADO!

