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2° QUADRIMESTRE DE 2020 

 

“ Em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos”. 



www.osbrasil.org.br 

O QUE É UM OBSERVATÓRIO? 
CAÇADOR/SC 

Visando 
contribuir para 
a EFICIÊNCIA 

da gestão 
pública 

É um espaço 
democrático e 

apartidário 

Que reúne o maior 
nº de entidades 

representativas da 
sociedade civil 

Atuando em favor da 
transparência e da 

qualidade na 
aplicação dos 

recursos públicos 

Por meio do 
monitoramento das 
licitações municipais 

e de ações de 
educação fiscal 



www.osbrasil.org.br 

      CAÇADOR/SC AONDE ATUA?  

 

•Capacitação das MPEs 
para que participem das 
licitações 

•Divulgação das licitações 

•Cadastro gratuito para 
empresas 

•Portais da 
Transparência 

•Capacitação dos 
Conselhos 

• Indicadores da 
Gestão Pública 

•Relatórios 
Quadrimestrais 

•Palestras 

•Concurso de 
Redação 

• Semana da 
Cidadania 

• Feirão do Imposto 

•Teatro / fantoches 

•Parcerias 
institucionais 

• Licitações 

•Cargos em Comissão 

•Convênios 

•Obras 

•Processos 

•Estoques 

•Câmara Municipal 
1- Gestão 

Pública 

2- 
Educação 

Fiscal 

3- 
Ambiente 

de 
Negócios 

4- 
Transparê

ncia 
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COMO ATUA? 
CAÇADOR/SC 

 
• Ação Preventiva 

• Gestor Público (ou quem promove a licitação) 

• OS analisa, identifica indícios de irregularidades, 
informa e cobra providências 

• OS realiza pesquisa de mercado para apurar e 
conferir os valores praticados nos editais. 

 

1º 
passo 

• Ação Corretiva 

• Câmara de Vereadores 

• OS comunica inconformidades já relatadas ao 
Gestor Público e cobra providências 

2º 
passo 

• Ministério Público ou outros órgãos de 
controle e fiscalização 

• OS comunica e aguarda abertura de 
procedimentos investigativos 

3º 
passo 
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CAÇADOR/SC O Observatório Social do Brasil – Caçador 

 Fundado em 2014, é fruto da iniciativa de diversas 

entidades deste município, que se uniram de forma 

organizada e resolveram tomar ATITUDE para estimular a 

cidadania, a ética, a moralidade, a Educação Fiscal, a Lei 

da Transparência e o monitoramento da correta aplicação 

dos recursos públicos.  
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CAÇADOR/SC 

Estrutura Organizacional 

*Gestão compartilhada 

CARGO NOME 

PRESIDÊNCIA Maria Helena Duarte 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Vice- presidente: Sirlei Maria M Braghini 
Vice para assuntos administrativos e financeiros: Juliane Parizotto 
Binotto 
Vice para assuntos institucionais e de alianças:  Claudinei Bertotto 
Vice para Assuntos de Produtos e Metodologia: Valdir Ghidini 
Vice para Assuntos de Controle Social: Gustavo Danese Dalloul                 

CONSELHO FISCAL Ari Pirolli 
Gilberto Luiz Barzotto 
Simone Raquel Soletti 

CONSELHEIROS SUPLENTES Sidney Roberto Marins 
Ademir Scapinelli 
Eroni Bianchi Vezaro 

SUPLENTES Suplente Alberto Wilson Zir 
Suplente Carlos Alberto Luhrs 
Suplente Leda Mariza Alves  Biasi 
Suplente Karina Aparecida Rampinelli das Chagas 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA Aline Wetiuk 

VOLUNTÁRIOS  Bruno Bazeggio, Luiz Gustavo Modesti, Ilse Cordeiro 
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CAÇADOR/SC 
MANTENEDORES E APOIADORES 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS E DESPESAS NO PERÍODO 

MAIO À AGOSTO DE 2020 

CAÇADOR/SC 
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CAÇADOR/SC 
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ATIVIDADES 

CAÇADOR/SC 

Maio à agosto de 2020 
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CAPACITAÇÕES 
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Caçador 

FORÇA TAREFA CIDADÃ 

OSB Caçador respondeu pelos 
últimos meses o questionário 
para avaliação do portal de 
transparência referente as 
informações de processos 
licitatórios relacionados ao 
COVID- 19.  
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Resultado da metodologia em relação ao portal 
da transparência da Prefeitura de Caçador 
relacionado a transparência de informações 
sobre as compras para COVID 19. 
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OSB Caçador esta 
contribuindo com projeto e 
respondendo o 
questionário analisando os 
portais de transparência 
das cidades que fazem 
parte da Associação dos 
Municípios do Alto vale do 
Rio do Peixe (AMARP). 

Caçador 
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CAÇADOR/SC 

REUNIÕES MENSAIS 
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CAÇADOR/SC 

LICITAÇÕES 

Maio a Agosto de 2020 

Fonte: Portal da transparência/licitações da Prefeitura de Caçador 
https://www.cacador.sc.gov.br/licitacoes/index/index/codMapaItem/107371 

 

PODER EXECUTIVO 
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CAÇADOR/SC 

Licitações de Maio de 2020 

Diferença:  R$ 3.986.174,38 
 

*Uma mesma empresa pode aparecer mais de uma vez nestes número. 

R$0,00

R$1.000.000,00

R$2.000.000,00

R$3.000.000,00

R$4.000.000,00

R$5.000.000,00

R$6.000.000,00

R$7.000.000,00

Valor de referência
R$ 6.501.743,98

Valor homologado
R$ 2.515.569,60

Licitações 

20% 

53% 

27% 

Percentual de empresas participantes 

Empresa de Caçador/SC Empresas de SC Empresas Estados
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Caçador 
Informações: 
 
 

 No mês de Maio, aconteceram 10 licitações. Foram 7 licitações homologadas no valor total de R$ 

2.515.569,60. 

 No que se refere a diferença entre o valor total de referência e valor total licitado é que houveram licitações 

fracassadas, anuladas e homologadas parcialmente. 

 Foram duas licitações fracassadas, uma delas é licitação para serviços de arbitragem aonde os valores ficaram 

acima do preço estimado pela administração pública. A outra licitação para manutenção elétrica, a empresa vencedora 

não apresentou o atestado de capacidade técnica, documento este solicitado no edital da licitação. 

 Ainda,  houve uma licitação anulada,  pois a prefeitura não disponibilizou o memorial descritivo. 

 Sobre as licitações homologadas parcialmente, houveram itens que foram fracassados e desertos aumentando 

assim o valor da diferença entre o valor de referência e valor homologado.  
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CAÇADOR/SC Licitações de junho de 2020 

*Uma mesma empresa pode aparecer mais de uma vez nestes números. 

R$0,00

R$5.000.000,00

R$10.000.000,00

R$15.000.000,00

R$20.000.000,00

R$25.000.000,00

R$30.000.000,00

R$35.000.000,00

R$40.000.000,00

R$45.000.000,00

Valor de referência
R$ 41.416.695,08

Valor total
homologado        R$

7.634.931,77

Série1

Diferença: R$ 33.781.763,31 

28% 

52% 

20% 

Percentual de empresas participantes 

Empresas de Caçador Empresas SC Empresas Outros Estados
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CAÇADOR/SC 

Informações:  

 

 No mês de junho, aconteceram 15 licitações, sendo entre elas pregões eletrônicos, concorrência pública e 

RDC (regime diferenciado de contratação). Foram homologadas 11 licitações.  

 No que se refere a diferença entre o valor total de referência e valor total licitado é que houveram duas 

licitações que foram impugnadas e uma que ainda estava em fase de recurso e agora será agendado uma data para 

continuação do certame licitatório. 
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CAÇADOR/SC 
Licitações de julho de 2020 

*Uma mesma empresa pode aparecer mais de uma vez nestes número 

60% 

40% 

Percentual de participação das empresas 

Empresas Caçador Empresas outros Estados

Diferença: R$  1.372.119,48 

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 3.000.000,00

Valor total de
referência

R$ 2.973.842,40

Valor total
Homologado    R$

1.601.722,92

Série1
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Caçador/SC 

Informações: 

 

 No mês de Julho, aconteceram 7 licitações. Foram 4 licitações homologadas no valor total de R$ 

1.601.722,92.  

 No que se refere a diferença entre o valor total de referência e valor total licitado é que houve uma 

licitação suspensa por impugnação de edital e uma  anulada pelo fato que a empresa entregou certidão do CREA 

como técnica do licitante sendo diferente do que estava especificado no edital de licitação. Ainda, houve uma 

licitação que foi cancelada pelo fato que a empresa não apresentou a Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, em vigor. 
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CAÇADOR/SC 
Licitações de Agosto de 2020 

*Uma mesma empresa pode aparecer mais de uma vez nestes número 

32% 

45% 

23% 

Percentual das empresas participantes 

Empresas Caçador Empresas de SC Empresa outros estados

R$ 0,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 7.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 9.000.000,00

R$ 10.000.000,00

Valor de referência
R$ 9.390.823,33

Valor homologado
R$ 7.342.636,77

Série1

Diferença: R$ 2.048.186,56 
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                             CAÇADOR/SC 

Informações: 
 

 No mês de agosto, foram realizadas 18 licitações nas quais ocorreram nas modalidades pregão 

eletrônico e RDC (regime diferenciado de contratação).  

 No que se refere a diferença entre o valor total de referência e valor total licitado é que houve 

licitação deserta, em recurso, como também houve ampla concorrência reduzindo assim os valores. 
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     CAÇADOR/SC 

Facebook: https://www.facebook.com/osbcacador 

 

Instagram: https://www.instagram.com/observatoriosocialcacador/ 

 

Whatapp: (49) 9-9924-6337 

 

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 327, 2° andar, Centro de 
Caçador/SC. 

 

Doe: https://okpago.com.br/pagar/oscacador 

Fale com a gente! 

Será um privilégio recebermos a sua mensagem com dúvidas, considerações e feedbacks. 

https://www.facebook.com/osbcacador
https://www.facebook.com/osbcacador
https://www.instagram.com/observatoriosocialcacador/
https://www.instagram.com/observatoriosocialcacador/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://okpago.com.br/pagar/oscacador?fbclid=IwAR1WBsTUDWXOQvjjA-I0Hqpghh17DtUnmep-v1m274TCQGcQWgUDCpIgQAI&h=AT2orfoF_1i7yYVWyXglJXsWy9lPO9RRWrj9nAFd_dHA-3ZpDLWKMbvQ4Ip62z974Wcq8mHp5lMFqCxz2-OsEkTFeninVdpakwyEFXuaMPuaaCzkVNjokDgJoLQ4J3TUrow&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1W_oUjTycOhSY-xWLNvxq3IFCR0-knGCNYmsk_mJfBxMJOkyb_KfgN0n7symYASA8BVTcTXQyLar5Ehvnzu87BJp_pxzgoshay5brfrZSUUMWGL1Y4p4ZhDGxyjxEna6NY3XuwSOCxv5-3rfZTbnPUxFpv8ddJNlXsqjOp9D8Ce6EKxXoBk9ZTmJWzhlfCg1KSWXlB194vWM-DFcFSENc-JcBR4N3jxim-KlMOCpEsGuDwfVLWJBnX52vvXp3EgTmC3VjsUkg
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CAÇADOR/SC Seja um VOLUNTÁRIO 

INDIGNAR-SE É  
IMPORTANTE,  

MAS ATITUDE É  
FUNDAMENTAL! 

AJUDE O SEU MUNICÍPIO! 
Recomende a membros de sua entidade, 

colaboradores, amigos, vizinhos...para 
tornarem-se voluntários do observatório 

social. 
 

PRÉ-REQUISITO:  
NÃO POSSUIR FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. 
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OBRIGADO! 

CAÇADOR/SC 


