
OFÍCIOS

2020

O Observatório Social do Brasil - Jaguaruna (OSB-J) integra a rede de Observatórios
Sociais do Brasil (OSB), por conta disso toda sua atuação é pautada na metodologia

padrão seguida por toda a rede, que adota medidas preventivas de combate à corrupção,
norteada por norma de compliance. 

Dentre as diretrizes está a de que toda e qualquer comunicação de um OSB com entes da
administração pública, direta ou indireta, deve ocorrer de forma oficial por meio de ofício. 

100 Ofícios enviados 

2020

50  Ofícios Recebidos 

2021

65 Ofícios enviados 

2021

44 Ofícios Recebidos 

Dados atualizados até 01 de dezembro de 2021

Observatório Social do
Brasil - Jaguariuna

RELATÓRIO

2020

LICITAÇÕES ACOMPANHADAS 

2021

O pilar central de trabalho dos Observatórios Sociais do Brasil é o monitoramento de
licitações, isso porque, é através das licitações que ocorre o maior fluxo de

movimentações financeiras dos entes públicos. Cada detalhe em um edital de licitação
equivocado pode abrir margem para corrupção, desvio de dinheiro e prejuízos aos

cidadãos. 

128 licitações Monitoradas49 licitações Monitoradas 



ECONOMIA GERADA

 R$1.063.745,31

OBRAS OBRAS MONITORADAS 

Rodovia Emídio Ricardo
Reforma E.M.B João Antônio Mendes
Quadra E.M.B Dalcy Ávila de Souza
Quadra E.M.B Luiza Nicolazzi Garcia
Rodovia Inocêncio Tobias Ricardo
Praça Caminhos do Mar
Centro de Convivência Cristo Rei
Posto de Saúde Encruzo
Posto de Saúde Camacho

Em Andamento - 3

Desconhecido/Não

Iniciado/ Em licitação 9

Paralisada - 2

Finalizada  - 6

Obras Por Visitar  - 1

Obras Visitadas - 9

2020 2021

 R$357.878,60

A atuação dos Observatórios Sociais do Brasil é efetiva e eficaz, no entanto, não é possível
se precisar qual a economia gerada de forma indireta, por meio das impugnações que

solicitam alterações nos descritivos, vitórias de entregas e afins. Abaixo segue os valores
de atuação direta do Observatório Social do Brasil - jaguaruna em seus dois anos de

atuação, estima-se que de forma direta e indireta somadas a economia ultrapassa dois
milhões de reais.



DESTAQUES 2020



DESTAQUES 2021



DESTAQUES

Dentre os cases de atuação do OSB-Jaguaruna está a atuação na licitação destinada a
contratação de empresa para a pavimentação da Rodovia Emídio Ricardo. 

O trabalho teve por resultado além da 

economia de mais de meio milhão de reais (R$865.033,95)
a possibilidade de participação de uma pluralidade maior de empresas, tendo sido
impugnado primeiramente o valor, posteriormente a modalidade de licitação, esta

última por meio do TCE/SC.
 


