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Histórico 

O primeiro Observatório Social foi criado em 2006, em Maringá – Paraná, objetivando economia 

de recursos financeiros do erário, através da fiscalização das licitações públicas. Tal resultado 

tem motivado as entidades civis de outros municípios brasileiros a implantarem o sistema de 

trabalho do Observatório Social. 

Em Indaial, Santa Catarina, tem seu primeiro registro oficial em ata de reunião realizada 

em 18/02/2014 pela Diretoria, Vice-Presidentes e Conselho fiscal da ACIDI – Associação 

Empresarial de Indaial, de acordo com o que consta no tópico “Assuntos Gerais”. Em 19/10/2014 

o OSInd – Observatório Social de Indaial, constitui pessoa jurídica com a participação de 6 

entidades mantenedoras sendo: Associação Empresarial de Indaial – ACIDI, Associação de 

Micro e Pequenas Empresas de Indaial – AMPE, Câmara de Dirigentes Lojistas de Indaial – 

CDL, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Indaial, Sociedade Amigos da 

Comunidade de Indaial – SACI e Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material 

elétrico de Indaial –SIMMMEI. 

O que é um Observatório Social? 

O Observatório Social é uma instituição não governamental que tem como principal 

objetivo atuar na fiscalização dos atos da administração pública, tanto em prefeituras, 

autarquias, câmara de vereadores ou judiciário. Trabalha no sentido de incentivar economia na 

gestão de recursos financeiros e materiais, promover transparência na gestão, apoiar iniciativas 

para educação fiscal em busca de cidadania e fomentar um ambiente de negócios mais 

participativo no fornecimento de produtos e serviço na esfera pública. 

Quem participa de um Observatório Social?  

Qualquer cidadão sem vínculos político-partidários pode candidatar-se como voluntário de um 

Observatório Social. Diante do inconformismo relacionado à atual ineficiência da gestão pública, 

abre-se uma oportunidade para o exercício da cidadania, utilizando-se de uma ferramenta no 

combate à corrupção em todas as esferas de poder. Participam de observatórios: empresários, 

profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, 

voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social. 
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Como é formada nossa rede? 

Os observatórios sociais estão presentes em 135 municípios, em 16 estados brasileiros. Em 

Santa Catarina são 27 observatórios e está em fase de implantação em nosso estado o 1º 

Observatório Estadual. Cada um tem sua constituição baseada em um formato de “franquia 

social” vinculada ao Observatório Social do Brasil, com sede em Curitiba, Paraná. 

Nossos mantenedores em Indaial 

 

 

Associação Empresarial de Indaial – ACIDI, Câmara de Dirigentes Lojistas de Indaial – CDL, 

Sociedade Amigos da Comunidade de Indaial – SACI e Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e do Material elétrico de Indaial –SIMMMEI, Viacredi – Cooperativa de Crédito do 

Vale do Itajaí. 

 

Apoiadores 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

4 

 

 

Associação de Micro e Pequenas Empresas de Indaial – AMPE,Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) – Subseção de Indaial. 

 

Introdução 

O primeiro quadrimestre de 2018 foi marcado pela assunção da nova Secretária Executiva, 

Sra. Daniela Vogel. Durante a transição, foram repassados os conhecimentos acerca dos 

princípios e atividades de funcionamento do Observatório Social de Indaial, possibilitando dar 

continuidade aos trabalhos em andamento até o final de 2017. Após capacitações e 

treinamentos, iniciou-se o acompanhamento de processos licitatórios, questionamentos através 

de ofícios e interação com o setor de licitações da Prefeitura e Câmara de Vereadores.  

Em relação às dificuldades mencionadas no último quadrimestre, é notável que os prazos 

entre a divulgação do edital e a data do pregão permanecem muito curtos. A descrição do objeto 

licitado ainda não é clara o suficiente para evitar questionamentos durante o certame pelos 

fornecedores, ou então, resultar em certames desertos.  

Durante este período, o setor de licitações proporcionou para os envolvidos no processo, 

um mini-curso sobre a elaboração do termo de referência, porém ainda não se nota uma 

melhoria efetiva. O OSIND também participou deste treinamento, que foi muito importante para 

conhecer os procedimentos internos, desde a necessidade de aquisição do material até a 

publicação do edital. 

O Observatório Social tem trabalhado na busca por novos voluntários, sendo uma das 

ações programadas o início da capacitação e acompanhamento de novas frentes de 

fiscalização, dentro dos seus princípios de funcionamento. 

Dentro do processo de aprendizado, também participamos da capacitação online do 

Observatório Social do Brasil, dividida em 3 módulos, em que foram disponibilizados todos os 

materiais que servem de base para análise de editais e procedimentos no acompanhamento de 

certames, bem como as orientações sobre o funcionamento do Observatório. 

Além disso, participamos de um treinamento online no site RCC e Compras Gov sobre 

análise de edital e orçamentos. Após este treinamento, por solicitação da Prefeitura de Indaial, 
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solicitamos a empresa detendora do software um termo de cooperação para disponibilizar o 

acesso a essas ferramentas, que ainda não foi assinado. 

Atuações do OSInd em Licitações 
1º quadrimestre de 2018 

 

Processo Objeto Atuação do Observatório 
Total 

Licitado 

Itens 

Cancelados 

Total 

Negociado 

014/2018 

Urbanização 

do Parque 

Ribeirão das 

Pedras 

Participação no pregão presencial. 

Julgamento da habilitação técnica 

resultou em apenas 1 fornecedor 

habilitado, que apresentou o valor 

máximo constante no edital. 

633.635,88 0,00 633.635,88 

022/2018 

Aquisição de 

gêneros 

alimentícios 

oriundos da 

agricultura 

familiar 

Participação do OSInd no Pregão 

Presencial. Havia 15 fornecedores 

presentes (cooperativas e agricultores 

pessoa física), dentre eles apenas 2 

representantes de Indaial 

980.000,00 0,00 Em julgamento 

027/2018 

Aquisição de 

concreto 

usinado 

(bombeado) 

Participação no Pregão Presencial. 

Deserto 
52.796,00 0,00 Revogada 

030/2018 

Aquisição de 

peças em geral 

para 

manutenção 

de veículos da 

frota 

Participação no pregão presencial. 

Deserto 

 

58.149,23 0,00 Revogada 

033/2018 

Locação de 

horas 

máquina/ 

caminhão com 

operador 

Participação no Pregão Presencial, 

onde questionamos, na etapa de 

habilitação, em qual cnae a empresa 

se enquadrava para prestar os 

serviços à prefeitura. No momento 

não foi localizado e a empresa 

vencedora foi inabilitada, tendo prazo 

para entrar com recurso. 

2.396.200,00 0,00 Aberta 

042/2018 

Fornecimento 

e execução de 

sinalização 

viária 

horizontal 

 

Participação no Pregão Presencial. 

Uma empresa gerou tumulto no início 

do certame questionando que o edital 

deveria ser por item e não global, 

porém a empresa não impugnou o 

edital. Alguns dias depois do certame, 

recebemos, em cópia, um ofício do 

setor de planejamento ao setor de 

licitações questionando o não 

atendimento da solicitação de que o 

edital deveria ser por item. Uma das 

empresas inabilitadas no certame 

entrou com recurso e a licitação ainda 

não foi homologada. 

433.057,00 0,00 Aberta 
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043/2018 

Serviços de 

arbitragem 

para eventos 

esportivos 

Participação no Pregão Presencial. 

Apenas uma empresa apresentou 

proposta. 

281.380,56 0,00 270.000,00 

013/2018 

Câmara 

de 

Vereador

es 

Aquisição de 

produtos de 

limpeza 

Participação no Pregão Presencial. 23.497,01 0,00 20.680,00 

 

Total licitado:R$ 915.016,44 

Total Negociado: R$ 903.635,88 

Total de economia no período: R$ 14.197,57 

Total de itens cancelados: R$ 0,00 

 

Obs 1: Não constam licitações em que o OSInd não monitorou. 

Obs 2: Totais não consideram licitações em julgamento e desertas. 

 

Entenda: “economia proporcionada pelo Observatório” 
 

*Importante ressaltar que a “economia” não é necessariamente por contribuição do Observatório 

Social.  Listamos abaixo, aquilo que consideramos contribuição do Observatório: 

 

-Quando o OS enviou manifestações (ofícios) aos gestores municipais solicitando a correção de 

irregularidades na descrição dos produtos e/ou serviços nos editais e/ou oferecendo pesquisa de 

preços que demonstraram que o valor do edital estava acima do valor de mercado. 

 

-Quando essas solicitações foram atendidas e o edital republicado corretamente dentro de prazo 

hábil para que fornecedores pudessem adequar-se ao Termo de Referência. 

 

- Quando o OS divulgou intensamente os editais para fornecedores em potencial e os certames 

tiveram maior participação de licitantes, comparando com processos licitatórios anteriores. 
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- Quando o OS se manifestou com relação a irregularidades no certame e as mesmas foram 

corrigidas, reduzindo os valores efetivamente pagos. 

- Quando o OS acompanhou a entrega de produtos e serviços e irregularidades apontadas foram 

corrigidas e os contratos efetivamente cumpridos. 

 

Atuações Pontuais do OSInd 

1º quadrimestre de 2018 

Solicitação de documentação em licitação de inexigibilidade: Enviamos ofício solicitando as 

avaliações imobiliárias que foram utilizadas como referência no processo licitatório 035/2018 que 

trata de locação de imóvel para instalação de UEI. Analisando a documentação não 

encontramos irregularidades, apenas sugerimos que as avaliações fossem anexadas ao 

processo licitatório com a publicação do mesmo. 

Processo licitatório 040/2018 referente contratação de serviços de mecânica diesel: Após 

avaliação do edital por voluntário, este solicitou o relatório de gastos em manutenção de veículos 

diesel no ano de 2017. Enviamos um ofício solicitando as informações e estamos aguardando o 

retorno. 

Processo Licitatório 024/2018 – confecção e instalação de placas para identificação de 

áreas verdes: Solicitamos por e-mail os orçamentos que serviram de base para elaboração do 

preço do edital e comparamos com uma nota fiscal paga a uma empresa do ramo contratada 

sem licitação para fornecer pouca quantidade de placas. O valor máximo definido no edital foi de 

52% a mais por placa comprada sem licitação, sendo que o valor efetivamente contratado foi de 

43% a mais. Solicitando esclarecimentos sobre o ocorrido e nos foi relatado que é feita a média 

dos orçamentos para publicação do edital, e que muitas vezes as empresas que fazem os 

orçamentos não participam das licitações. 

Indaial, 01 de maio de 2018 

 

_________________________  ______________________ 

José Cimardi Daniela Vogel 

Presidente do Observatório Social de Indaial Secretária executiva 

 


