
2° RELATÓRIO QUADRIMESTRAL - MAIO A JULHO DE 2021

São Mateus do Sul, 13 de setembro de 2021.



O QUE É UM OBSERVATÓRIO SOCIAL(OS)?

 É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e
apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas
da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão
pública.

 Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que
transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em favor da
transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São
cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.



4 EIXOS DE ATUAÇÃO



MISSÃO, VISÃO E VALORES

 Missão: Inserir a sociedade nas ações desenvolvidas pelo Observatório

Social e despertar nos cidadãos o interesse em saber qual o

direcionamento dado à arrecadação municipal.

 Visão: Trazer o maior número de cidadãos para participar, propiciando o

desenvolvimento do exercício da cidadania, buscando o reconhecimento

da comunidade, através de capacitações e orientações, sendo a

organização propulsora do Controle Social, através de parcerias

estratégicas.

 Valores: Apartidarismo; Cidadania; Comprometimento com a justiça

social; Atitude ética, técnica e proativa; Voluntariado; Integração.



OBJETIVO

Incentivar ações de educação fiscal na sociedade e

monitorar a aplicação dos recursos públicos municipais por

meio do trabalho voluntário, sendo apoiado por

mantedores e contribuintes.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



TIPOS DE ASSOCIADOS



REUNIÕES E OFÍCIOS DO 2° QUADRIMESTRE

 Total de reuniões: 10

• Online: 5

• Presenciais: 4

• Híbrida: 1

 Ofícios protocolados: 17



VOLUNTÁRIOS E COLABORADORES ATIVOS

 Total de Voluntários: 22

• Diretoria: 11

• Demais voluntários: 11

 Total de Colaboradores: 1



PESQUISA SOBRE LICITAÇÕES

 O Observatório Social de São Mateus do Sul/PR

desenvolveu em parceria com a ACIASMS e com

incentivo da CDL, uma pesquisa acerca de licitações

durante maio e junho.

 44 empresas dos mais variados ramos participaram da

pesquisa.

 Abordou-se a participação, a lei de licitações e as

dificuldades encontradas para participar.



RESULTADOS DA PESQUISA

Perguntados acerca da participação em licitações, obtivemos o resultado 
acima, o qual demonstra que, das empresas que responderam a pesquisa, 
50% nunca participaram de nenhuma licitação, sendo que 15,9% gostaria de 
participar.



RESULTADOS DA PESQUISA

Acerca do conhecimento da Lei de Licitações, 63,6% disse conhecer a lei, e 36,4% 
alega não a conhecer.



RESULTADOS DA PESQUISA

Perguntou-se também, por quais meios as empresas se informavam das licitações, 
a grande maioria (79,5%) disse que se informa pelo site da prefeitura municipal 
enquanto outros obtêm informações por outros meios, a exemplo do jornal.



RESULTADOS DA PESQUISA

Quanto a maior dificuldade encontrada para participar de licitações, destacam-se 
como principais: tabela de preços/sistema de registro de preços, com 40,9%; e a 
documentação, com 11,4%. 
Sendo que 34,1% não conhecem o procedimento adotado.



RESULTADOS DA PESQUISA

Já quando perguntados sobre a maior dificuldade encontrada no fornecimento, 
dentre os que já participaram de licitações, destacam-se a aquisição de quantidade 
menor do que a licitada com 25% e Medição de Contrato com 15,9%.



RESULTADOS DA PESQUISA

Por fim, perguntou-se aos participantes da pesquisa, de que modo gostariam de 
ter mais informações sobre o assunto licitações, sendo que a grande maioria 
optou por cursos e consultorias (68,2%).



LICITAÇÕES ANALISADAS NO QUADRIMESTRE 
(TRABALHO INICIADO EM 28/06)

 Total de Licitações analisadas: 10 de 52

 Percentual analisado: 19,23%

 Editais analisados: 10

 Acompanhamento certame: 3

 Acompanhamento de entregas: 0

 Licitações com irregularidades comprovadas: 1



LICITAÇÕES ANALISADAS NO QUADRIMESTRE
(TRABALHO INICIADO EM 28/06)

1 - QUANTO À MODALIDADE:

 Tomada de Preço: 1

 Pregões Eletrônicos: 9



LICITAÇÕES ANALISADAS NO QUADRIMESTRE
(TRABALHO INICIADO EM 28/06)

2 – QUANTO AO REGISTRO DE PREÇOS (EVENTUAL

AQUISIÇÃO)

 Sob o Sistema de Registro de Preços: 4

 Aquisição certa: 6



LICITAÇÕES ANALISADAS NO QUADRIMESTRE
INICIADO EM 28/06

3 - QUANTO ÀS EMPRESAS PARTICIPANTES

 Licitações com participação de empresas do município: 1

• Licitações que empresas municipais ganharam: 0

• Licitações que empresas municipais NÃO ganharam: 1

 Licitações com SEM participação de empresas do município: 7

 Licitações desertas: 1

 Licitações Anuladas: 1



BALANÇO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE

 TOTAL DE ENTRADAS: R$ 15.650,00

 TOTAL DE SAÍDAS: R$ 15.804,28

 Déficit: R$ - 154,28



ESPECIFICAÇÃO DE SAÍDAS

 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

• Publicidade e propaganda: R$ 1.445,00. 

• Material de expediente: R$ 648,40.

• Despesas com impressões: R$ 8,80.

• Mensalidades e anuidades: R$ 750,00.  

• Reparos e manutenção: R$ 352,00.

• Material de consumo: R$ 25,78.

• Serviços prestados por pessoa jurídica: R$ 437,50. 

• Total: R$ 3.667,48.  



ESPECIFICAÇÃO DE SAÍDAS

 DESPESAS COM PESSOAL

• Salários e ordenados: R$ 8.800,00.

• FGTS: R$ 704,00.

• INSS: R$ 2.358,40.

• Total: R$ 11.862,40.

 DESPESAS BANCÁRIAS

• Tarifas: R$ 274,40.



MANTENEDORES E APOIADORES



Site: saomateudosul.osbrasil.org.br
E-mail: saomateudosul@osbrasil.org.br


