OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU
1º RELATÓRIO DE 2020

O Observatório Social do Brasil Foz do Iguaçu/PR nasceu por
iniciativa da ACIFI, Conselho da
Mulher Empresária e Diversas
Entidades, 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.

A REDE MANTÉM
CERCA DE 143
UNIDADES NO PAÍS,
SENDO 31 NO
ESTADO DO

PARANÁ.

E S T R U T U R A A D M I N I S T R AT I VA
Diretoria
(Estratégia)

Equipe
Técnica

Voluntários

Mantenedores

(Recursos)

ACOMPANHAMENTO
LICITAÇÕES

O

Observatório Social
acompanhou 76 licitações :
-

De janeiro a
abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL: 37 PREGÕES,
4 TOMADAS DE PREÇO E 8 CONCORRÊNCIAS
PÚBLICAS;
-

FOZ TRANS: 1 PREGÃO; 1 TOMADA DE
PREÇO;
-

FUNDAÇÃO CULTURAL: 5 PREGÕES;

-

HOSPITAL MUNICIPAL: 17 PREGÕES;

-

CÂMARA MUNICIPAL: 3 PREGÕES;

 CONTRATAÇÃO

 PMFI:

DIRETA

69 DISPENSAS E 58 INEXIGIBILIDADES;
 CMFI: 22 DISPENSAS E 4 INEXIGIBILIDADE;
 FOZHABITA: 6 DISPENSAS;
 FOZTRANS: 1 DISPENSAS; 1 INEXIGIBILIDADE;

RELATÓRIO DECORAÇÃO
NATALINA


O Observatório Social do Brasil de Foz do
Iguaçu/PR
(OSB-FI)
acompanhou
o
procedimento licitatório da decoração
natalina de 2019, com intervenções e
geração de economia aos cofres públicos.



No dia 10/01 o OSB-FI realizou visita nos
pontos descritos no edital e elaborou um
relatório com apontamentos que foram
encaminhados para a Prefeitura Municipal,
Fundação Cultural, Câmara Municipal e
Ministério Público Estadual, com objetivo de
verificar
se
os
enfeites
adquiridos
correspondiam com os descritivos.

RELATÓRIO DECORAÇÃO NATALINA
APONTAMENTOS

➢ GRAMADÃO VILA A: Adornos retirados antes do prazo previsto, enfeites (aves,
pináculos e papai noel) que não foram colocados no local.

➢ AVENIDA DAS CATARATAS: Número de enfeites menor do que previa o edital,
troca dos adornos previstos por micos leões dourados os quais não haviam
qualquer previsão editalícia.

➢ PRAÇA DA PAZ: Foi constatado adornos (notas musicais) com número menor do
previsto em edital.

Foi recebido resposta inconclusiva da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu e
arquivamento do processo por parte do Ministério Público Estadual.
O relatório está disponível no site do Observatório Social do Brasil Foz do Iguaçu/PR na íntegra na aba: Transparência/Ofícios.

VIADUTO LYRIO BERTOLI
O Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu/PR, através do Ofício 001/2020, encaminhou
pedido de esclarecimentos para a empresa Castilho
e Engenharia, DER/PR e Ministério Público Estadual,
quanto alguns pontos da construção do Viaduto
Lyrio Bertoli (BR-277 e Avenida Costa e Silvla).


Foi realizado reunião com os representantes da
empresa
Castilho
e
Engenharia
para
esclarecimentos.


Não houve resposta até o momento por parte do
Ministério Público.


O ofício pode ser conferido na íntegra no site do
Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR, na
aba: Transparência/Ofícios.


Pregão Eletrônico 001/2020
O Observatório acompanhou o pregão eletrônico 001/2020 que tinha
como objeto a aquisição de 15 mil relés fotocontroladores, com valor
unitário de R$ 38,00 e valor total R$ 570.000,00.
Orçado relés em três lojas da cidade chegamos a um valor médio
unitário de R$ 24,50, gerando economia de R$ 202.500,00.
Encaminhamos ofício 010/2020 solicitando impugnação com
reformulação dos valores, o qual não foi aceito, pois segundo a
Diretoria de Iluminação, os equipamentos orçados pelo OSB-FI não se
encaixavam no descritivo do edital.
Após reunião com a Diretoria de Iluminação, foi explicado que a
Prefeitura estaria trocando os relés que estavam instalados, devido a
queima de 800 relés mensais, pelos que seriam adquiridos pelo
pregão. Acontece que os relés que estão instalados ainda estão no
período da garantia.

Pregão Eletrônico 001/2020
Foi encaminhado ofício 013/2020 solicitando à Prefeitura acionar a
garantia dos relés já instalados.
Realizado nova reunião com a Diretoria de Iluminação, a Prefeitura
decidiu em repor o quadro de pontos dos relés faltantes no
município com a nova aquisição.
O Observatório através do ofício 015/2020, solicitou a justificativa
da compra de mais relés, que foi respondido com laudo justificando
a aquisição.
O Certame ocorreu sendo adquirido 15 mil relés no valor unitário
de R$ 33,95 e valor máximo de R$ 509.250,00.
O Observatório acompanhou a homologação do pregão, tendo sido a
garantia dos relés existentes acionado em razão de intervenção do
OSB-FI.

IMPUGNAÇÃO PREGÃO
006/2020 (CADEIRAS)
O

OSB-FI acompanhou o pregão eletrônico 006/2020 e
encaminhou e-mail solicitando impugnação dos lotes 1 e
2 que visavam a compra de cadeiras nos seguintes
valores:
Lote

1: Valor Unitário R$ 695,00 – Valor Total R$
20.850,00 – Quantidade: 30 unidades;
Lote

2: Valor Unitário R$ 296,00 – Valor Total: R$
11.840,00 – Quantidade: 40 unidades;



ORÇAMENTO FEITO POR OBSERVATÓRIO:

Lote1:

Valor Unitário: R$ 449,90 – Valor Total: R$
13.497,00 - Economia R$ 7.353,00
Lote

2: Valor Unitário: R$ 63,90 – Valor Total: R$
2.556,00 – Economia: R$ 9.284,00

IMPUGNAÇÃO PREGÃO
006/2020 (CADEIRAS)
Em

resposta a Prefeitura aceitou
parcialmente o pedido de impugnação.
Lote

1: Negado devido a diferença
"exclusivamente" no encosto da
cadeira. A cadeira orçada pelo
Observatório tinha um encosto menor
do que a cadeira pretendida pela
Prefeitura.
Lote

2: Pedido de impugnação
aceito, lote 2 anulado. Economia de
R$ 11.840,00

CONCURSO 001/2020 FUNDAÇÃO
CULTURAL
O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR recebeu
denúncia em relação ao processo de concurso 001/2019 da
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.

Através do Ofício 003/2020 solicitamos a documentação
completa do concurso.
Pode-se perceber que a Fundação não encaminhou as
avaliações dos projetos feitos pela Comissão de Licitação os
quais foram solicitados no Ofício 011/2020 e posteriormente
enviadas. O OSB-FI montou um grupo para analisar a
denúncia encaminhada. Ainda em fase de análise.

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:
Desde o início de 2019 o grupo de obras tem acompanhado algumas obras,
dentre elas: Os CMEI's Jardim Buenos Aires, Celeste Sottomaior, Jardim
Almada, Rosa Cirilo Castro e Moraci Favassa, o Centro de Apoio Psicossocial III
(CAPS III), acompanhamento da Iluminação Pública, e mais recentemente
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);


DRENAGENS


O OSB-FI solicitou através do Ofício 007/2020 todas as Ordens de
Início de Serviço das obras de drenagens que estão sendo
acompanhadas pelo GT de Obras. Foram enviadas pela Prefeitura
de todas as obras solicitadas.



Foi solicitado também por meio do Ofício 008/2020 que todas as
medições e ordens de início de serviço de todas as obras do
município estejam disponíveis no Portal da Transparência de forma
atualizada e célere, devido à dificuldade de se obter as medições
e ordens de início de serviço de forma rápida e atualizada com o
andamento das obras. Ainda não obtivemos resposta da Prefeitura.

Clínicas Credenciadas em Inexigibilidades
O OBS-FI acompanhou o credenciamento de algumas clínicas
e Dispensas de licitação
pelo Hospital Municipal e pela Prefeitura Municipal de Foz


através de Inexigibilidades e Dispensas.



Pode-se perceber através de visita aos endereços das clínicas
que não se tratavam de clínicas mas sim de sociedades de
médicos, com os endereços em suas residências.



Os contratos acompanhados tinham seu valor entre R$
50.000,00 e R$ 13.000.000,00.



Algumas clínicas continham em seu quadro societário médicos
servidores no município.



O Observatório elaborou relatório contendo visita aos
endereços e fotos das residências, consulta CNPJ, Certidão
Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos
Federais, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde
(CNES), Quadro Societário, Capital Social e informações de
cada contrato separado por cada clínica (incluindo objeto, o
processo licitatório e valor).



O relatório foi entregue juntamente com os ofícios 028/2020
para a Prefeitura, Câmara, Procuradoria Municipal do
Município e Hospital Municipal, e 029/2020 para o Ministério
Público Estadual.

Dispensa 035/2020 Álcool em Gel


No dia 19 de março a Prefeitura publicou no diário
oficial do município a Dispensa de Licitação 035/2020
cujo objeto era compra emergencial de álcool em gel
devido à pandemia do Covid-19.



A Prefeitura adquiriu a quantia de 1.002 unidades
pelo valor unitário de R$ 23,00, perfazendo um valor
total de R$ 23.046,00.



No dia 23 de março, ou seja, 4 dias depois, o
Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR
entrou em contato com a mesma empresa que
forneceu o produto à Prefeitura e adquiriu 4 unidades
do mesmo produto pelo valor unitário de R$ 15,00.



Foi encaminhado ofício 033/2020 ao ente público
solicitando esclarecimentos quanto a compra feita
pela prefeitura, aguardamos resposta até o presente
momento.

ALUGUÉIS DA
PMFI


O Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu/PR elaborou um estudo sobre os
gastos com aluguel de imóveis e
equipamentos da Prefeitura do Município de
Foz do Iguaçu entre os anos de 2014 a 2019
e que no ano de 2019 chegou a um valor de
R$
3.429.978,87
(três
milhões,
quatrocentos e vinte e nove mil,
novecentos e setenta e oito reais e oitenta
e sete centavos). A etapa a seguir é visitar
os endereços dos imóveis alugados para
fazer a conferência juntamente com alguns
voluntários.

GT de Meio Ambiente


Através do Ofício 006/2020 o
Observatório Social do Brasil – Foz
do Iguaçu/PR solicitou o convênio
nº 4500046667 entre Itaipu e
Prefeitura Municipal para reforma
nas Unidades de Valorização de
Resíduos (UVR's).



O
OSB-FI solicitou também
autorização para o GT visitar os
Centros de Triagem e ao Aterro,
bem como os pontos onde se
encontram as lixeiras e medições
de todo o ano de 2019, por meio
do Ofício 012/2020.

Câmara
Municipal

Estudo Câmara Municipal de Foz do
Iguaçu/PR 2019
No estudo contém as seguintes
informações:
1) Matérias Legislativas por vereador (indicações,
requerimentos, moções e projetos de lei);
2) Frequência dos vereadores nas sessões
ordinárias e extraordinárias;
3) Resumo da legislatura 2017/2020 (fatos
ocorridos durante a legislatura atual);
4) Número de vereadores e assessores
parlamentares com respectivos salários;
5) Comparação de cargos e salários entre Câmaras
Municipais de municípios do mesmo porte;
6) Gastos com licitação na Câmara Municipal de
Foz do Iguaçu;
7) Locais, quantidade e valores pagos referentes a
diárias na Câmara Municipal;

Câmara
Municipal


O Observatório Social do Brasil –
Foz do Iguaçu/PR acompanhou
as dispensas, inexigibilidades e
licenças prêmios da Câmara
Municipal do ano de 2019.



Foi marcado reunião para
esclarecimentos por parte da
Câmara, porém adiado devido à
pandemia.

LICENÇAS PRÊMIOS CÂMARA


O OSB-FI elaborou um estudo contendo os servidores da Câmara Municipal
de Foz do Iguaçu que receberam, segundo o Portal da Transparência da
Câmara, a título de "Outras Indenizações" (da qual uma das rubricas é de
Licença Especial) valores durante o ano de 2019 e iniciado os valores do
ano de 2020.



Podemos perceber que no ano de 2019 alguns valores são altos e alguns
servidores recebem mensalmente valores a esse título.



Foi encaminhado ofício 025/2020 à Câmara solicitando a relação dos
servidores que perceberam valores de Licença Prêmio, sendo a resposta do
ofício incompatível com as informações encontradas no Portal.



Foi encaminhado novo ofício à Câmara com o estudo feito pelo
Observatório anexo, solicitando esclarecimentos das informações
incompatíveis entre a resposta da Câmara e o estudo feito pelo OSB-FI com
base no Portal, ainda aguardamos o posicionamento do órgão público.

LICENÇAS PRÊMIOS CÂMARA
Alguns
valores encontrados:


No mês de junho de 2019, um único servidor percebeu o valor de R$
188.553,25 além do mesmo servidor ter percebido um total de R$
204.834,45 de janeiro a julho.



Outro caso encontrado é de outro servidor percebendo o valor total de
R$ 185.703,10 de janeiro a julho.



De janeiro a dezembro foi gasto um total de R$ 1.171.281,28 com
pagamentos a título de "Outras Indenizações". Somente em 7 servidores
foi concentrado um valor de R$ 573.146,58 durante o ano de 2019.

Educação Fiscal

1ª Reunião 2020 Grupo
de Educação Fiscal


No dia 29 de janeiro foi
realizada a 1ª reunião do
grupo de Educação Fiscal de
Foz do Iguaçu na sede da
Receita Federal, com a
participação
de
novos
membros, afim de alinhar os
trabalhos para o ano de
2020.

Encontro GT Educação
Fiscal na Uniamérica


No dia 19 de fevereiro o GT
de Educação Fiscal realizou
encontro na Uniamérica,
contando com a participação
de várias entidades, afim de
elaborar o planejamento
para as atividades a serem
realizadas no ano de 2020.

APRESENTAÇÃO ACADÊMICOS
DE SAÚDE COLETIVA UNILA


No dia 24 de janeiro o
Observatório Social do Brasil
– Foz do Iguaçu/PR recebeu
os acadêmicos do curso de
Saúde Coletiva da Unila para
uma
apresentação
dos
trabalhos realizados pelo
OSB-FI.



Curso TCE/PR

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, o
Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (TCE-PR) realizou, em
parceria com o Observatório Social
do Brasil - Foz do Iguaçu/PR, o
Fórum de Controle social e Ouvidoria
e fiscalização concomitante.

ENTREVISTA RÁDIO RCI

No dia 18 de março a presidente
do Observatório Social Brasil - Foz
do Iguaçu, Leonor Venson de
Souza, apresenta em primeira
mão dois novos estudos do OSFI. O
primeiro deles apresenta um
comparativo dos gastos da Câmara
de Vereadores nos últimos anos. O
segundo estudo diz respeito aos
gastos da Prefeitura de Foz com
aluguel de imóveis.
 Entrevista concedida ao Estação
Innovacities, da Rádio RCI. As
edições das segundas-feiras do
programa são uma parceria entre
a ACIFI e a ABIPIR.


8º Bar e Negócios
para ELAS


O evento aconteceu no dia 06
de março, no Country Club de
Foz do Iguaçu. A noite contou
com a presença da maquiadora
e empresária, Alice Salazar,
com uma conversa super
motivadora sobre Beleza e
Negócios. A verba arrecadada
no evento será revertida ao
Observatório Social do Brasil –
Foz do Iguaçu/PR.

WEBNÁRIO OSB


No dia 26/03 o OSB-FI participou
do Webnário de Dispensa de
Licitação Covid-19 promovido
pelo Observatório Social do
Brasil, com foco nos artigos 24 e
25 da Lei 8.666/93 e Lei
13.979/2020;

Reuniões do
CGDM


Realizado 1ª reunião do
Comitê
Gestor
de
Desenvolvimento
Municipal (CGDM) no dia
14 de fevereiro. No dia
06 de março realizado
nova
reunião
para
apresentação
das
atividades do Comitê
para outras entidades do
município.

Gastos com Covid-19

A Prefeitura de Foz do Iguaçu
disponibilizou um espaço no Portal
da Transparência para inserção dos
dados com os gastos do Covid-19. Até
o fim de março o total gasto era de
R$ 3.322.892,54, porém, no dia
09/04/2020 a Prefeitura Municipal
publicou uma matéria em seu site
oficial onde afirmava ter investido
um total de R$ 7,1 milhões no
combate à pandemia.
 O Observatório Social protocolou
ofício
31/2020
solicitando
esclarecimentos quanto a esses
gastos estarem incompatíveis entre o
Portal e a matéria no site da
Prefeitura, aguardamos resposta do
ente público.


Apresentação do 3º Relatório
Quadrimestral de 2019 da
Prefeitura


Na manhã do dia 27 de
fevereiro, o Observatório
Social do Brasil - Foz do
Iguaçu/PR acompanhou a
apresentação da Avaliação
de cumprimento das metas
fiscais do 3° Relatório
Quadrimestral de 2019.

Reunião PTI


No dia 16/04 Observatório
Social do Brasil – Foz do
Iguaçu/PR participou de
reunião on-line com o PTI e
responsáveis pela criação do
Novo Portal da Transparência,
apontando algumas sugestões
para melhoria do sistema.

ATUALIZAÇÃO
SITE
No mês de janeiro o OSB-FI
iniciou uma atualização em
seu site de todas as
informações na Plataforma:
Mantenedores, licitações,
fotos, eventos, criação de
novos grupos de trabalho,
ofícios, etc.
 Endereço eletrônico para
conferir todas as
informações: www.fozdoiguac
u.osbrasil.org.br


"HOME OFFICE"


O trabalho do Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu/PR (OSB-FI) não
parou mesmo em meio a pandemia do
COVID-19. O OSB-FI suspendeu suas
atividades presenciais como forma de
prevenção ao vírus, adotando a partir do
dia 19 de março a modalidade "home
office", seguindo determinação das
autoridades municipais, atendendo via
celular e e-mail, retornando no dia 22 de
abril às atividades no escritório.

NOVOS MANTENEDORES


O OBS-FI ganhou mais 2
mantenedores para o seu
quadro de mantenedores.
São
as
seguintes
empresas:



Alfa Franquias



Agroshopping

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!

