OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU
2º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 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
93 licitações :
-

De maio a
agosto de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL: 61 PREGÕES,
3 TOMADAS DE PREÇO E 7 CONCORRÊNCIAS
PÚBLICAS;
-

FOZ TRANS: 2 PREGÕES;

-

FOZ HABITA: 1 PREGÃO;

-

FOZ PREV: 1 PREGÃO;

-

FUNDAÇÃO CULTURAL: 4 PREGÕES;

-

HOSPITAL MUNICIPAL: 9 PREGÕES;

-

CÂMARA MUNICIPAL: 5 PREGÕES;

 CONTRATAÇÃO

 PMFI:

DIRETA

39 DISPENSAS E 65 INEXIGIBILIDADES;
 CMFI: 12 DISPENSAS;
 FOZHABITA: 3 DISPENSAS E 2 INEXIGIBILIDADES;
 FUNDAÇÃO CULTURAL: 2 DISPENSAS; 1 INEXIGIBILIDADE;

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);


Ponte Arno Welter Concorrência Pública
010/2019


No ano de 2019 a prefeitura licitou
a construção de 03 pontes, através
da Concorrência Pública 010/2019.
O Lote 2 previa a construção de
uma ponte na Rua Arno Welter,
Vila Shalon, no valor total de R$
208.138,21.



Após a licitação o valor do Lote
ficou
em
R$
147.580,06,
arrematado pela empresa DUMA
EMPREENDIMENTOS LTDA –
EPP.

Ponte Arno Welter - Concorrência Pública 010/2019


O contrato nº 132/2019 foi assinado no dia 16/07/2019;



A Ordem de Início dos Serviços foi assinada no dia
20/08/2019 com um prazo de 90 dias para execução da
obra, ou seja, até 16/12/2019;



Porém no dia 18/10/2019 houve paralisação da obra por
120 dias, 15/02/2019, pois, não havia sido emitida até a
presente data a Licença Ambiental;



Após essa data não há no Portal da Transparência
qualquer menção a prorrogação da paralisação. Há, no
entanto, no Portal o empenho de pagamento no valor
licitado de R$ 147.580,06;



Antes da execução da obra, em junho de 2019, a equipe
do OSB-FI registrou como estava o local;



Após a licitação, em maio de 2020, a equipe fez nova visita
ao local e ficou registrado a situação da obra em fotos;

Antes da Licitação

Após a licitação

Ponte Arno Welter - Concorrência Pública 010/2019


O Observatório Solicitou à PMFI pelo ofício 040/2020,
com cópia ao Secretário de Obras do Município, as
planilhas de medições financeiras das 03 pontes que
estavam previstas no contrato, afim de elaborar relatório
para solicitar esclarecimentos à PMFI e Secretaria de
Obras, pois tais planilhas não foram encontradas no
Portal da Transparência, luta antiga deste Observatório
para que esses documentos estejam publicados para
maior facilidade do desempenho dos serviços do grupo
de obras do Observatório, bem como de toda sociedade.



O Ofício foi respondido pela Prefeitura/Secretaria de Obras, porém
com alguns documentos ilegíveis e de difícil compreensão.
Apesar disto, o documento já está sendo analisado pelos
voluntários do grupo de obras do Observatório.

PLACAS DE OBRAS


O Observatório elaborou ofício 046/2020 solicitando a colocação das
placas conforme Lei Municipal 3.196/2006, com as mesmas informações
que a Lei especifica:



As placas de identificação de que trata esta Lei deverão conter
obrigatoriamente as seguintes informações:



I - identificação da obra;



II - data do início da obra;



III - data prevista para o término da obra;



IV - nome, endereço, telefone da empresa vencedora da licitação;



V - custo total da obra;



VI - origem dos recursos para execução da obra;



VII - número do processo licitatório da obra;



VIII - número do contrato da prestação de serviço;



O ofício ainda não foi respondido pela Prefeitura

Gastos no Portal com rubrica COVID-19


O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR encontrou no Portal da
Transparência da prefeitura alguns gastos com a rubrica COVID-19, mas que
nada tinham a ver com a saúde.



Os processos de inexigibilidade 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e
21 são palestras oriundos da Secretaria de Educação.



Os processos de inexigibilidade 23 e 24 são eventos internacionais oriundos
da Secretaria de Turismo.



Somando todas as Inexigibilidades o valor total é de R$ 221.465,88.



O Observatório encaminhou ofício 031/2020 solicitando esclarecimentos sobre
esses apontamentos e sobre a divergência de valores investidos ao combate à
pandemia, visto que no site da prefeitura foi publicado matéria dizendo que a
mesma investiu R$ 7,1 milhões no combate ao vírus, porém, no Portal da
Transparência o valor investido era de R$ 3,3 milhões.



A prefeitura em resposta afirmou que as despesas foram classificadas como
gastos com Covid-19 por equívoco e que já fez a correção. Em relação a
divergência de valores, a PMFI não explicou, somente afirmou que todos as
despesas com a pandemia estão no Portal, na aba Despesas com Covid-19.

Gastos no Portal com rubrica COVID-19
➢

Inexigibilidade nº 04/2020

➢

Inexigibilidade nº 05/2020

➢

Inexigibilidade nº 09/2020

➢

Objeto:
Contratação
de
pessoa
jurídica
para
realização de Palestra Show
no
evento
Reflexões
em
Socioeducação:
da
(in)visibilidade à cidadania. É
tempo de Transformação que
acontecerá
em Foz do
Iguaçu/PR.

➢

Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para realização de
Palestra Show no evento
Reflexões em Socioeducação:
da
(in)visibilidade
à
cidadania.
É
tempo
de
Transformação que acontecerá
em Foz do Iguaçu/PR GABRIEL PENSADOR.

➢

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS
LTDA.



Valor: R$ 30.000,00



Valor: R$ 25.000,00



Valor: R$ 5.500,00

➢

Inexigibilidade nº 10/2020

➢

Inexigibilidade nº 11/2020

➢

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
JCF SANTOS – ME.

➢



Valor: R$ 7.375,00

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
GAE
–
CONSULTORIA
E
PROJETOS
EDUCACIONAIS
LTDA.



Valor: R$ 6.900,00

➢

Inexigibilidade nº 12/2020

➢

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
DALMIR
SANT’ANNA
TREINAMENTOS LTDA.



Valor: R$ 11.760,88

Gastos no Portal com rubrica COVID-19
➢

Inexigibilidade nº 13/2020

➢

Inexigibilidade nº 14/2020

➢

Inexigibilidade nº 15/2020

➢

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
PARADIGMA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA.

➢

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
BANDEIRA & LUNA LTDA.

➢



Valor: R$ 16.500,00

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
PAULO
ROGERIO
FERRAZ
TREINAMENTOS E EVENTOS.



Valor: R$ 9.800,00



Valor: R$ 13.000,00

➢

Inexigibilidade nº 16/2020

➢

Objeto:
Contratação
de
empresa para apresentação
artística
no
Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
LAINE
ASSESSORIA
E
TREINAMENTO LTDA.



Valor: R$ 12.900,00

➢

Inexigibilidade nº 18/2020

➢

Inexigibilidade nº 19/2020

➢

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
LEONARDO DE PERWIN E
FRAIMAN ME.

➢

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
JANE
PATRICIA
HADDAD
02299629897.



Valor: R$ 31.330,00



Valor: R$ 9.400,00

Gastos no Portal com rubrica COVID-19
➢

Inexigibilidade nº 20/2020

➢

Inexigibilidade nº 21/2020

➢

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu. Em favor de:
AVALIAR MAIS EDUCACIONAL
LTDA.

➢

Objeto:
Contratação
de
Palestrante para o Seminário
Municipal de Educação para
professores e profissionais da
rede municipal de ensino de
Foz do Iguaçu.



Valor: R$ 5.000,00



Valor: R$ 7.500,00

➢

Inexigibilidade nº 24/2020

➢

Inexigibilidade nº 23/2020

➢

Objeto:
Participação
do
Município como Coepoxitor no
estande da Embratur durante
a Vitrine Turística ANATO a
realizar-se
em
BogotáColômbia.

➢

Objeto:
Participação
do
Município no evento LACTE –
Latin American Corporate
Travel & Events Experience.



Valor: R$ 25.000,00



Valor: R$ 4.500,00

CESTAS BÁSICAS


A Prefeitura abriu licitação para
compra de gêneros alimentícios,
tipo cestas básicas, através do
Pregão Eletrônico 031/2020, para
manutenção dos Programas Sociais
mantidos pela Secretaria Municipal
de Assistência Social, sendo
entregue no enfrentamento da
pandemia do Covid-19, ao público
que se tornou vulnerável por conta
da pandemia, como ambulantes,
para cadastrados no CADÚNICO
que não recebem bolsa família,
aproximadamente 20.000 famílias,
além das 10.000 famílias que já
estão inseridas no CADÚNICO e
recebem o auxílio, com renda per
capta de R$ 0,00 a R$ 179,00
mensais. No valor total de R$
2.761.500,00.



O OSB-FI fez orçamentos nos mercados locais de
todos os produtos que estavam sendo licitados e
constatou que todos os produtos estavam no
valor de mercado.



O valor licitado foi de R$ 2.694.000,00.



A Prefeitura entregou as cestas através dos
CRAS e Escolas Municipais. O OSB-FI não
acompanhou a entrega nos CRAS, pois não foi
divulgado os dias de entrega, e não acompanhou
a entrega no primeiro dia nas escolas, os demais
dias de entrega foram acompanhados.



Ao todo o Observatório visitou 31 Escolas
Municipais entre os dias 26 e 29 de maio e
trabalhou na elaboração de relatório de entrega
das cestas básicas.

CESTAS BÁSICAS

CESTAS BÁSICAS


No Relatório foram feitos alguns
apontamentos, como por exemplo:

1) Marcas diferentes do que foi publicado e
adquirido na ata de registro de preços pela
PMFI como: Açúcar, Farinha, Feijão e Sal;
2) Entrega de algumas cestas com 02
biscoitos de água e sal quando o edital
previa 01 unidade de biscoito de água e
sal e 01 unidade de biscoito de maisena;
3) Entrega de caixa de chá de 40g quando
o edital previa 200g de chá;
4) 1 cesta com o açúcar furado;


Através do ofício 41/2020 o OSB-FI
solicitou a cópia da Ata de entrega das
cestas à Secretaria Municipal de
Assistência Social.

AÇÚCAR ADQUIRIDO: Santa Isabel e Alto Alegre

FARINHA ADQUIRIDO: Nutritiva e Fidalga

AÇÚCAR ENCONTRADO: Dolçura

FARINHA ENCONTRADO: Anniela

FEIJÃO ADQUIRIDO: Malu

SAL ADQUIRIDO: 5 Estrelas e Cristalino

FEIJÃO ENCONTRADO: Femilla

SAL ENCONTRADO: Apolo

BISCOITOS ADQUIRIDOS

2 BISCOITOS DE ÁGUA E SAL

CHÁ ENCONTRADO: 40 gramas

CHÁ ADQUIRIDO: 200 gramas

CESTAS BÁSICAS


Foi entregue uma cesta com pacote de açúcar furado:

Foi encaminhado ofício 041/2020 solicitando a ata de entrega das cestas para a
Secretaria Municipal de Assistência Social para uma melhor análise dos membros
do Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR

CESTAS BÁSICAS


Posteriormente foi encaminhado ofício 056/2020 à Prefeitura e a Secretaria
de Assistência Social solicitando esclarecimentos quanto as divergências nas
entregas das cestas. O ofício ainda não foi respondido.



Em resposta ao ofício 040/2020 que solicitava a ata de entrega das cestas, a
Secretaria de Assistência Social respondeu que não enviariam a listagem com
os nomes das pessoas que receberam as cestas para que as pessoas
beneficiadas não fossem expostas à situações de constrangimento em função
de suas vulnerabilidades. Ficou marcada reunião com o Secretário de
Assistência Social, Promotor de Justiça e Observatório Social para tratar do
assunto, porém por 2 vezes a Secretaria cancelou.



Em resposta ao ofício 056/2020 a Secretaria afirmou que a empresa irá
repor a quantidade de chá que faltou e em relação aos produtos com marcas
diferentes encaminharam esclarecimentos que não houve prejuízo à
Administração Pública.

Impugnação Pregão
Eletrônico
019/2020 HMFI


O Observatório acompanhou o processo
de licitação Pregão Eletrônico 019/2020
cujo objeto é aquisição de materiais
hospitalares para consumo no HMFI, no
valor total de R$ 8.708.413,48.



O edital foi publicado no dia 18/05/2020 e
a data do certame marcado para o dia
28/05/2020, o que não cumpre o prazo
legal de 08 (oito) dias úteis da licitação na
modalidade Pregão.



Através do ofício 037/2020 este
Observatório solicitou a impugnação do
pregão para que fosse estabelecido o
prazo legal, sendo assim permitindo que
mais empresas possam participar e haja
maior concorrência e economia no
processo licitatório.



O HMFI respondeu acatando o pedido,
cancelou o pregão e reabriu
posteriormente no dia 27/05/2020 com a
data do certame no dia 15/06/2020.

Dengue e Cirurgias Eletivas


O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR
solicitou a prefeitura através do ofício 032/2020,
informações sobre:


A atual campanha de conscientização da população
sobre a dengue;

 As

medidas que estão sendo tomadas para combater a
dengue no município, visto que houve a 7ª morte por
dengue em maio e cerca de 13.906 casos confirmados;

 Como

está sendo tratada a questão das cirurgias
eletivas suspensas devido ao Covid-19 desde 18 de
março de 2020.

A prefeitura respondeu através de relatórios que
esclareceram os devidos questionamentos.

Impugnação à Pregões da Prefeitura


O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR pediu a impugnação aos
pregões 071/2020, 075/2020 e 076/2020 devido ao momento de pandemia e
economia no país.

Pregão Eletrônico 071/2020: Contratação de empresa para
organização de eventos.
Valor Total: R$ 469.220,00

Pregão Eletrônico 075/2020: Fornecimento de passagens aéreas.
Valor Total: R$ 1.000.000,00

Pregão Eletrônico 076/2020: Aquisição de espécies de grama.
Valor Total: R$ 695.728,00

Impugnação à Pregões da Prefeitura
(RESPOSTAS DA PREFEITURA)
Pregão Eletrônico 071/2020:
O pedido de impugnação foi considerado IMPROCEDENTE, porém,
no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu do dia 19 de junho
de 2020 foi publicado a REVOGAÇÃO DO EDITAL.

Pregão Eletrônico 075/2020:
O pedido de impugnação foi considerado IMPROCEDENTE, a
Administração resolveu MANTER a licitação sem alterações.

Pregão Eletrônico 076/2020:
O pedido de impugnação foi considerado IMPROCEDENTE, porém,
segundo a Prefeitura, em respeito ao Observatório, resolveram
SOBRESTAR a contratação para um momento mais oportuno.
ECONOMIA GERADA PELO OBSERVATÓRIO: R$ 1.164.948,00

IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO 079/2020


O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR
encaminhou ofício solicitando a IMPUGNAÇÃO do Pregão
Eletrônico 079/2020 da Prefeitura Municipal, que
atenderia a demandas da Secretaria de Assistência Social
do Município, com o seguinte objeto e valor:

A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
tem por objeto a seleção de propostas visando o registro
de preço para eventuais aquisições de hortifrutigranjeiros
e diversos gêneros alimentícios para atendimento às
unidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor total de R$ 1.338.244,51.
Dentre todos os alimentos previstos para aquisição da Prefeitura continham
os seguintes:
Batata palha, pipoca, suspiro, pirulito, erva para chimarrão, erva para terere, embalagem para
acondicionar cachorro quento, saquinho para pipoca, formas para panetone (papel), forminhas
de papel para cupcakes, doce tipo beijinho, doce tipo brigadeiro, mistura para bolo, gelatina em
pó, panetone tipo chocotone, pão de cachorro quente, refrigerante, suco tetrapak, bombom
branco, bombom preto, chocolate em barra, chocolate granulado, castanha do Pará, nozes,
açúcar de confeiteiro, balas, doces de canudo frito, doces diversos, damasco, queijo ralado,
paçoca, palmito, iogurte, leite condensado, leite de coco, leite em pó, maionese, requeijão,
catupiri, margarinas croissant e sofiteli, confeites, filé de tilápia, entre outros.

IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO 079/2020
O Assunto foi alvo de várias matérias na mídia, e de conhecimento de toda a sociedade, onde o
Observatório se posicionou a favor da troca de tais alimentos por outros de valor nutritivo, ou do
cancelamento dos lotes com esses itens.
Em

resposta ao ofício do Observatório a Prefeitura
encaminhou documentação comprovando que os lotes que
continham tais alimentos restaram DESERTOS, ou seja, não
houve propostas de empresas para esses lotes.
Valor total adquirido: R$ 753.083,00.
Valor total dos lotes desertos: R$ 565.458,81.
Lotes Desertos: 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42 e
43.
Total: 26 lotes.

Economia gerada: R$ 565.458,81.

Pregão 098/2020 - INDICAÇÃO DE MARCAS


O OSB-FI encaminhou ofício 63/2020 solicitando a tomada de medidas cabíveis ou
impugnação em relação ao edital do Pregão Eletrônico 098/2020 que previa a
aquisição de equipamentos mobiliários e continha a indicação de marcas em seu
descritivo do objeto.

Pregão 098/2020 - INDICAÇÃO DE MARCAS
A Prefeitura fez uma correção no edital de licitação através do Diário Oficial do Município, deixando o texto
conforme a legislação exige.

Porém, no dia seguinte, a Administração resolveu
REVOGAR a licitação devido aos descritivos.

Pregão 081/2020 - QUESTIONAMENTOS
REFERENTE A EMPRESA VENCEDORA


O OSB-FI encaminhou ofício 65/2020 à prefeitura solicitando esclarecimentos
quanto a empresa vencedora do certame.



Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra, para
produção de pães. 1 padeiro e 2 auxiliares.



Valor Total: R$ 58.414,86



Valor Licitado: R$ 58.369,98



Empresa Vencedora: EVANDRO GENERO - ME

Pregão 081/2020 - QUESTIONAMENTOS
REFERENTE A EMPRESA VENCEDORA


Depois de fazer uma consulta ao CNPJ da empresa observamos o
seguinte: Nenhum código e descrição das atividades econômicas da empresa
em questão atendia o objeto do edital do Pregão Eletrônico 081/2020.



Nem mesmo o código 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo poderia atender ao objeto do referido edital.



O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR solicitou esclarecimentos
quanto à contratação da empresa vencedora do Pregão Eletrônico 081/2020,
visto que a qualificação da mesma, considerando o CNAE apresentado, não
estava condizente com o objeto da contratação.



Em resposta a Prefeitura apresentou normativos dos quais permitiriam a
participação da empresa, porém, o Observatório aguarda posicionamento
do Tribunal de Contas e do CRC/PR.

EMPRESA ATM ALIMENTOS LTDA E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA


O OSB-FI solicitou esclarecimentos, após reunião e a pedido do setor de compras
da Prefeitura, sobre o tratamento diferenciado e favorecido dado as empresas ATM
ALIMENTOS LTDA e a empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA.

Como observado pelo Observatório as empresas possuem os mesmos sócios com 50% do capital social de cada
empresa.

EMPRESA ATM ALIMENTOS LTDA E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA
Seus faturamentos somados ultrapassam o limite que trata o artigo 3º da LEI COMPLEMENTAR 123 de 2006 que
institui o Estatuto Nacional de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Depois de consulta ao site do
SIMPLES NACIONAL, constatamos que as empresas NÃO SÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, não se
enquadrando na condição de ME e EPP.

Através do ofício 62/2020 foi recomendado ao setor de compras da Prefeitura
Municipal que reavaliassem os enquadramentos das empresas em questão. AINDA
NÃO FOI EMITIDO RESPOSTA A ESTE OBSERVATÓRIO.

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.

LICENÇAS PRÊMIOS CÂMARA


Em resposta a Câmara apresentou documento detalhando os pagamentos
feitos a título de "Outras Indenizações", constando o recebimento de por
estes servidores de abono de permanência, férias, verbas rescisórias de
férias + 1/3 de férias, etc.



Porém a resposta da Câmara Municipal foi somente dos valores pagos de
janeiro a julho de 2019, faltando a resposta dos meses de agosto a
dezembro de 2019.



O Observatório encaminhou novo ofício solicitando a resposta completa por
parte do ente legislativo municipal, ainda sem retorno por parte do
mesmo.

QUESTIONAMENTO QUANTO AO SALÁRIO
DE SERVIDORES DA CÂMARA


Através do ofício 064/2020 protocolado para a Câmara Municipal o OSB-FI
solicitou esclarecimentos quanto ao salário dos 2 servidores do cargo de
Consultor Jurídico VII, que ultrapassam o valor do salário do Prefeito
Municipal que é de R$ 22.745,13 (valor referente ao mês de maio/2020).



Salário dos servidores (valores referentes ao mês de maio/2020):


Consultor Jurídico VII: R$ 27.673,66



Consultor Jurídico VII: R$ 31.053,03

Em resposta a Câmara Municipal afirmou que segue o que determina do Supremo
Tribunal Federal (STF) que a referência dos salários dos Procuradores Municipais é de
90,25% com base no valor percebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal
(Recurso Extraordinário 663.696/MG).
Segundo a Câmara o termo "Procuradores" alcança sentido amplo, abrangendo servidores
que exercem atribuições correlatas à Advocacia Pública, desse modo os dois Consultores
Jurídicos VII atraem a incidência do que foi deliberado pelo STF. O OSB-FI solicitou
através do ofício 71/2020 as atribuições dos dois servidores da Câmara Municipal.

GT DE COLETA SELETIVA


O OSB-FI solicitou através do ofício 012/2020, protocolado dia
24/01/2020, informações da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente dos locais dos lixeiros e medições financeiras da
empresa responsável e através do ofício 024/2020, protocolado
dia 12/03/2020, solicitou cópia das medições financeiras e cópia
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, bem
como resposta do ofício 012/2020.



Nenhum dos ofícios foram respondidos



Assim, o OSB-FI elaborou ofício 042/2020 cobrando resposta
dos 2 requerimentos encaminhados, visto que o prazo para
resposta esgotou-se.



Em reunião com a Secretaria da Fazenda e Secretaria do Meio
Ambiente a documentação foi disponibilizada no Portal da
Transparência.

CONCURSO 001/2019 FUNDAÇÃO
CULTURAL
O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR dando
sequência na análise da documentação recebida da
Fundação Cultural referente ao Concurso 001/2019, elaborou
ofício 049/2020 solicitando a reanálise dos projetos,
nomeação de nova Comissão Julgadora e/ou o cancelamento
do concurso devido, no entendimento desta entidade,
existência de vícios que comprometeram a lisura do
processo, tais como a suspeição de um dos membros da
Comissão Julgadora por pertencer a mesma instituição de
um dos participantes, bem como a ausência de critérios de
avaliação pré definidos em edital.

CONCURSO 001/2019 FUNDAÇÃO
CULTURAL
Em resposta a Fundação Cultural não entendeu que houveram indícios de
ilegalidade como apontou o Observatório Social, porém, em reunião com
o OSB-FI, o Diretor da Fundação afirmou que resolveu suspender os
pagamentos dos 5 prêmios da categoria de R$ 25.000,00, devido a tudo
que foi exposto pela entidade. Totalizando economia de R$ 125.000,00.

I WEBNÁRIO EDUCAÇÃO
FISCAL – SANTA
CATARINA


No dia 12 de maio o
Observatório Social do Brasil –
Foz do Iguaçu/PR acompanhou
o I Webnário de Educação
Fiscal, organizado pelo GT
Educação Fiscal e Cidadã de
Santa Catarina, com o título
"ACREDITE NA EDUCAÇÃO
PARA
TRANSFORMAR
O
MUNDO". Com a participação
do Diretor Executivo OSBBrusque,
Evandro
Carlos
Gevaerd
e
a
Consultora
Pedagógica
de
Educação
Fiscal e Cidadania, Priscila dos
Santos Petermann.

Reunião Online
do Grupo de
Educação Fiscal
No dia 14/05/2020 O
OSB-FI
participou
da
primeira reunião online do
Grupo
de
Educação
Fiscal, com a palestra do
Professor Doutor Marcílio
Hubner.


Reunião Online do Grupo
de Educação Fiscal
No dia 23 de julho O
OSB-FI
participou
de
reunião online do Grupo
de Educação Fiscal, para
dar prosseguimento ao
planejamento
estratégico
(análise
SWOT).


Reunião Online do Grupo de Educação
Fiscal


No dia 06 de agosto O OSB-FI participou
de Palestra online do Grupo de Educação
Fiscal, com o Auditor Fiscal da Receita
Federal, Dão Real, com o título: "Como
está o seu estado de bem-estar?".

RANKING TCE/PR


O Tribunal de Contas do Estado
do Paraná publicou em seu site
um ranking dos portais da
transparência
dos
399
municípios
paranaenses.
Foz do Iguaçu ficou em 318º
lugar no ranking de Portais da
Transparência dos municípios
do Paraná, com Nota do Índice
de
Transparência
da
Administração Pública (ITP) do
TCE-PR de 55,82%.



Para
mais
informações,
acesse: https://www1.tce.pr.gov
.br/noticias/tce-publica-rankingde-portais-da-transparenciados-municipios-doparana/7951/N.

RANKING DA
TRANSPARÊNCIA NO
COMBATE A COVID-19
O OSB-FI está participando de
um projeto organizado pela
TRANSPARÊNCIA
INTERNACIONAL
utilizando
uma Metodologia para análise
de transparência dos Estados,
Distrito Federal e Capitais
brasileiras sobre contratações
emergenciais em resposta a
COVID-19.

RANKING DA
TRANSPARÊNCIA NO
COMBATE A COVID-19
juntamente com
a
TRANSPARÊNCIA
INTERNACIONAL
utilizando
uma Metodologia para análise de
transparência
dos
Estados,
Distrito Federal e Capitais
brasileiras sobre contratações
emergenciais em resposta a
COVID-19,
fez
análise
da
Transparência em Foz do Iguaçu.


O OSB-FI

O resultado foi de 69,62 pontos
sendo classificada no Ranking
como BOM.


SEMANA DA CIDADANIA


O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu/PR participou da
SEMANA DA CIDADANIA, entre os dias 11 e 17 de maio.



Projeto incentivado pela Rede OSB, onde todos os dias os
Observatórios postavam fotos nas redes sociais, visando o incentivo ao
combate à corrupção!

SITE OSB-FI


O site do Observatório Social do Brasil
– Foz do Iguaçu/PR é o único local
onde pode-se encontrar TODOS os
editais de licitação de TODOS os
Órgãos Públicos Municipais, na aba:
SALA DE LICITAÇÕES.



Endereço eletrônico para conferir
todas
as
informações: www.fozdoiguacu.osbrasi
l.org.br

Portal da
Transparência


O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR
fez uma análise no Portal da Transparência do
Hospital Municipal Padre Germano Lauck e
constatou vários pontos que necessitam de
melhorias para o pleno atendimento da população
em geral.



Com isso, através dos ofícios 035/2020 e 045/2020,
este Observatório fez apontamentos das melhorias
e sugerimos a adequação do Portal contendo as
informações contidas nos ofícios.



Os ofícios podem ser conferidos no site do
Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR,
no menu Transparência -> Ofícios enviados ->
Ofícios 2020.

Portal da
Transparência
Após dificuldades de encontrar as informações em
relação as licitações de saúde no novo Portal da
Transparência do Hospital Municipal, o OSB-FI solicitou
através do ofício 068/2020 sugestão de inserir todas as
informações do Hospital Municipal no Portal da
Transparência da Prefeitura Municipal, como faziam
anteriormente. Em resposta o Hospital afirmou que está
elaborando, junto a sua TI, um novo Portal da
Transparênica de seu domínio para inserção das
informações, mas não deram um prazo definitivo para
esse novo Portal ser alimentado.

ESTUDO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FOZ NO
ANO DE 2019


O Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu/PR elaborou estudo da Câmara
Municipal contendo:



Atividades
legislativas
(indicações,
requerimentos, moções e projetos de lei);



Frequência dos vereadores nas sessões
ordinárias e extraordinárias;



Comparação de salários de cargos entre as
Câmaras de Foz e de cidades com o
mesmo porte;



Valores gastos com diárias;



Gasto per capita de 2017, 2018 e 2019 das
Câmaras de Foz e cidades com o mesmo
porte;



Explicação cronológica das saídas e
entradas de vereadores e suplentes entre
2017 e 2019;

O Estudo foi publicado no dia 07 de julho de 2020 e
pode ser conferido no site do Observatório pelo link:
http://fozdoiguacu.osbrasil.org.br/acompanhamentocamara-municipal/

Apresentação ONLINE
do 1º Relatório
Quadrimestral de 2020


O Observatório Social do Brasil
– Foz do Iguaçu/PR realizou
Apresentação Online do 1º
Relatório Quadrimestral de
2020, no dia 25 de maio às
19h00, o link de acesso à
reunião foi disponibilizado 10
minutos antes ao grupo de
voluntários. Esta foi a primeira
vez que a Apresentação do
Relatório Quadrimestral foi feita
de maneira online e contou com
a participação de voluntários,
diretoria
e
pessoas
que
puderam conhecer o trabalho
do OSB-FI.

Apresentação ONLINE do GT de OBRAS
para os alunos do Curso de Engenharia
Civil UNILA
A apresentação foi realizada no dia 26 de junho de 2020
com a participação dos voluntários do GT de obras do
Observatório.

Apresentação ONLINE do GT de OBRAS
no I Congresso Virtual do Curso de
Engenharia Civil Cesufoz
A apresentação foi realizada no dia 24 de junho de 2020
com a participação dos voluntários do GT de obras do
Observatório.

Apresentação ONLINE
para o Conselho da
Mulher Empresária


O Observatório Social do Brasil
– Foz do Iguaçu/PR realizou
Apresentação Online para o
Conselho
da
Mulher
Empresária, no dia 07 de
julho às 18h30, o link de acesso
à reunião foi disponibilizado 10
minutos antes ao grupo de
voluntários.

Apresentação
ONLINE ao
Rotary Club
Apresentação realizada no dia 11 de
agosto de 2020 ao Rotary Club de Foz
do Iguaçu - Três Fronteiras

Apresentação ONLINE à Loja Maçônica
Cataratas do Iguaçu
A apresentação ocorreu no dia 19 de agosto de 2020.

Conselho da Mulher Empresária e
Executiva da ACIFI faz doação ao OSB-FI


No dia 17 de agosto, o
Conselho
da
Mulher
Empresária e Executiva da
ACIFI repassou R$ 21.000,00
ao Observatório Social do
Brasil – Foz do Iguaçu/PR. O
valor ajudará a manter as
atividades da organização,
que
visa
melhorar
a
aplicação
de
recursos
públicos e gerar economia
ao município.

4º Congresso Pacto Pelo Brasil e V
Integra Compliance Across Américas

O Observatório Social do Brasil
– Foz do Iguaçu/PR está
participando do evento do 4º
Congresso Pacto Pelo Brasil e V
Integra
Compliance Across
Américas

3º Concurso Nacional de Boas Práticas do
Observatório Social do Brasil


O Observatório Social do Brasil está
realizando o 3º Concurso Nacional de
Boas Práticas. No ano de 2019 o
Observatório de Foz foi o grande
vencedor do Concurso e neste ano
está novamente
participando, representando o
município de Foz do Iguaçu com o
vídeo do Estudo da Câmara Municipal
de Foz do Iguaçu de 2019, com o
título "DE OLHO NOS VEREADORES".

Agenda de
Licitações


O Observatório Social do Brasil –
Foz do Iguaçu/PR está
disponibilizando toda quintafeira em suas páginas do
Facebook e Instagram uma
agenda com as informações das
licitações da semana seguinte.


Os editais de cada processo
licitatório podem ser
encontrados no site do
Observatório de Foz através do
link:

http://fozdoiguacu.osbrasil.org.br/l
icitacao-foz/

Criação do GT de monitoramento da saúde


O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR (OSB-FI), com a
participação de alguns voluntários, criou e teve a primeira reunião no dia 29
de julho do novo Grupo de Trabalho que irá monitorar a saúde de Foz.



Os objetivos do grupo são acompanhar as licitações e contratações diretas da
Prefeitura e Hospital Municipal na área da saúde, acompanhar as entregas de
medicamentos e equipamentos médicos, visitas ao Hospital Municipal, UBS's e
UPA's, cobrança para transparência das informações e análise e apuração de
possíveis denúncias da sociedade.

Carta Compromisso aos candidatos a
Prefeito e Vereador


O Observatório Social de Foz encaminhará Carta para assinatura dos
candidatos a Prefeito e Vereador com compromissos a serem seguidos pelos
mesmos durante todo o mandato. Compromissos estes que visam a
transparência, combate a corrupção, garantia do controle social, entre
outros.

Projeto Força
Tarefa Cidadã


O OSB-FI está participando do
projeto Força Tarefa Cidadã
com parceria do Observatório
Social do Brasil (OSB) com
objetivo de analisar todas as
contratações feitas pelas
prefeituras municipais
referente a gastos com a
pandemia mundial Coronavírus
(COVID-19).



Todos os dados dos gastos são
planilhados e compartilhados
com o sistema OSB para auxílio
na conferência.

NOTA DE
ESCLARECIMENTO


O Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu/PR teve alguns de seus ofícios
vazados na mídia, após o protocolo nos
entes públicos
(Prefeitura Municipal,
Câmara Municipal, Hospital Municipal,
Procuradoria Geral do Município e Ministério
Público Estadual), sem o consentimento da
entidade.



No dia seguinte ao vazamento das
informações e pedidos de esclarecimentos
contidas nos ofícios, este Observatório
soltou
uma
NOTA
DE
ESCLARECIMENTO que pode ser conferida
na
íntegra
no
próprio
site
da
entidade: http://fozdoiguacu.osbrasil.org.br/

Economia nos
últimos anos

Economia gerada pelo
Observatório em Foz
2011: R$ 51.898,80
2012: R$ 749.600,20
2013: R$ 2.196.305,13
2014: R$ 36.962.042,20
2015: R$ 486.707,00
2016: R$ 713.148,07
2017: R$ 3.425.545,29
2018: R$ 114.908,40
2019: R$ 1.190.252,68
2020: R$ 12.890.922,74

TOTAL ECONOMIZADO ENTRE 2011 E
2020:
R$ 58.781.330,51 (cinquenta e oito milhões,
setecentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta
reais e cinquenta e um centavos).

RECEITAS
E
DESPESAS
2020
DIFERENÇA

R$ 11.454,30

Mês

Mantenedores

Mantenedores
que contribuíram

Valor Total
Recebido

Janeiro

31

27

R$ 6.110,00

Fevereiro

31

29

R$ 6.130,00

Março

33

28

R$ 6.380,00

Abril

32

23

R$ 3.830,00

Maio

32

23

R$ 3.680,00

Junho

32

24

R$ 4.280,00

TOTAL

R$ 30.410,00

Mês

Gastos

Janeiro

R$ 8.665,89

Fevereiro

R$ 6.684,53

Março

R$ 5.377,73

Abril

R$ 6.622,09

Maio

R$ 7.176,11

Junho

R$ 7.337,95

TOTAL

R$ 41.864,30

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!

