
 

 

 
 

   
 

Ofício n° 09/2020                                                                            Em 16 de janeiro de 2020 

 

Excelentíssimo Senhor 
Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito do Município de Foz do Iguaçu – Paraná 
 
Cópia para  
Joaquim Rodrigues 
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu - Paraná 
 
Beni Rodrigues 
Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu – Paraná 
Com ciência a todos os vereadores 
 
Marcos Cristiano Andrade  
Promotor de Justiça Foz do Iguaçu - Paraná 

 

Relatório Monitoramento da Decoração de Natal 

Foz do Iguaçu, 14 de janeiro de 2020 

Realizada visita aos pontos descritos no edital que contém decoração de 

Natal na cidade de Foz do Iguaçu na sexta-feira 10/01, com o objetivo de verificar in 

loco os enfeites adquiridos em 2019 através do pregão eletrônico número 013/2019 

da Fundação Cultural. O principal objetivo dos voluntários foi verificar se as 

decorações que foram entregues pelos vencedores do pregão atendem aos 

respectivos descritivos. 

1. Monitoramento Gramadão da Vila A 

Sobre a decoração no Gramadão da Vila A não foi possível a averiguação, 

pois a decoração já havia sido retirada. Segundo constatação in loco e por meio de 

informações colhidas no local, a decoração foi retirada no dia anterior (09/01/2020). 

 

Figura 1 - Gramadão da Vila A 



 

 

 
 

   
 

 

Consta no Pregão Eletrônico 013/2019 que os adornos de natal devem 

permanecer nos locais descritos no edital pelo período de 11/12/2019 à 19/01/2020. 

Porém, como já descrito acima toda iluminação decorativa do Natal no Gramadão 

da Vila A foi retirada no dia 09/01/2019. 

 

Figura 2 – Edital 013/2019 

 

De acordo com frequentadores que acompanharam a decoração e 

iluminação de natal no Gramadão, haviam árvores natalinas, gotas iluminadas nas 

árvores e bolas de natal para a decoração. Entretanto, o edital previa Aves, 

Pináculos e Papai Noel na decoração do Gramadão, os quais não foram 

colocadas, conforme demonstra as figuras 7 e 8. 

 

 

Figura 3 – Edital 013/2019 

 



 

 

 
 

   
 

 

Figura 4 – Edital 013/2019 

 

 

Figura 5 – Edital 013/2019 

 

 

Figura 6 – Edital 013/2019 

 



 

 

 
 

   
 

 

Figura 7  – Decoração de Natal Gramadão 

 

 

Figura 8 – Decoração de Natal Gramadão 

 

Em relação ao Natal do Gramadão da Vila A, observamos que a decoração 

foi retirada antes da data prevista em edital e constatou-se que, conforme imagens 

registradas no local, alguns itens decorativos constantes do edital não foram 

instalados. 



 

 

 
 

   
 

2. Monitoramento Avenida das Cataratas 

O Edital 013/2019 previa que fosse colocado a quantidade de 60 aves de 

1,00 metro na Avenida das Cataratas conjuntamente com o Gramadão da Vila A. 

Porém, conforme figura 9, 10 e 11, foram colocados 18 Micos Leões Dourados, 40 

Aves e 1 Árvore na Rotatória da Avenida, totalizando 58 estruturas de 1,00 metro 

cada. 

Ocorre que o edital especifica quais Aves seriam colocadas na Avenida e 

Gramadão, quais sejam: Tucanos, Araras e Papagaios. 

Vale destacar que não foram colocadas estruturas de Aves no Gramadão da 

Vila A. 

 

Figura 9 – Decoração de Natal Avenida das Cataratas 

 



 

 

 
 

   
 

 

Figura 10 – Decoração de Natal Avenida das Cataratas 

 

 

Figura 11 – Decoração de Natal Avenida das Cataratas 

 

Considerando que o edital especifica as Aves que deveriam ser colocadas na 

Avenida e Gramadão, quais sejam: Tucanos, Araras e Papagaios, não constatou-se 

no edital esculturas referente aos Micos Leões Dourados. 

 

 



 

 

 
 

   
 

3. Monitoramento Praça da Paz 

Conforme vistoria realizada à Praça da Paz no dia 10/01, foi constatado que 

haviam 23 pináculos no total, sendo de 4 e 6 metros, quando o edital previa 16 ao 

todo. Também haviam 18 Aves de 2,50 metros, quando o edital previa 15 Aves. 

Em relação às Garças o número encontrado estava condizente com o 

previsto em edital. Entretanto, o número de notas musicais encontrados foram 

diferentes do que estava estabelecido no edital. No total foram contabilizadas 18 

notas, sendo previsto 20 notas no edital, conforme figuras 12 e 13. 

 

Figura 12 – Decoração de Natal Praça da Paz 
 

 

Figura 13 – Decoração de Natal Praça da Paz 

 

4. Do pedido 

Diante do exposto questionamos:  

A) Haverá redução nos valores dos aluguéis considerando o tempo de 

exposição das peças natalinas?  



 

 

 
 

   
 

B) A substituição das peças está contemplada em aditivos contratuais? Se 

sim, nos informar quais. 

C) Considerando o termo aditivo ao contrato sob número 086/2019 

publicado em diário oficial sob o nº 3742 em 10 de dezembro de 2019 que trata do 

redimensionamento do objeto com acréscimos da quantidade em percentuais 

na ordem de 19,10% do valor do contrato correspondente ao valor de R$ 

180.313,33 (cento e oitenta e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três 

centavos) solicitamos o contrato, o termo aditivo e esclarecimentos e informações 

sobre os quantitativos que foram contemplados pelo presente aditivo. 

D) Solicitamos esclarecimentos quanto à todos os fatos levantados pelo 

relatório do Observatório Social de monitoramento da decoração de natal que 

diferem dos termos editalícios. 

Diante do acime exposto e por meio das vistorias realizadas nos locais 

constatou-se que não foram atendidos com precisão todos os itens do edital 

013/2019 da Fundação Cultural. 

 
Reiteramos que temos como objetivo exercer o controle social, a fim de 

garantir a qualidade na aplicação dos recursos públicos, principal atividade exercida 
pelo Observatório Social de Foz do Iguaçu. 
 
 

 

Atenciosamente, 
 
________________________________________ 

Diretoria do Observatório Social de Foz do Iguaçu 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

• Presidente: Leonor Venson de Souza; 

• Vice-Presidente para assuntos Administrativos e Financeiros: Giuliano 

Inzis; 

• Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças: Cristiane 

Valeska Fotiadis Henriques Mafalda; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia: Mário 

Espedito Ostrovski; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social: Jaime Nelson 

Nascimento; 



 

 

 
 

   
 

CONSELHO FISCAL 

• Elizabeth Arrais de Oliveira Soares; 

• Rosemere Kiyomi Hayashi; 

• Suplente: Nita Busanello; 

 


