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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 AD M I N I S T R AT I VA

Diretoria

(Estratégia)

Equipe 
Técnica

Mantenedores

(Recursos)

Voluntários







ACOMPANHAMENTO

LICITAÇÕES



De setembro a 

dezembro de 

2020

 O Observatório Social acompanhou 

146 licitações :

- PREFEITURA MUNICIPAL: 96 PREGÕES, 2 

TOMADAS DE PREÇO E 15 CONCORRÊNCIAS 

PÚBLICAS;

- FOZ TRANS: 6 PREGÕES;

- FOZ HABITA: 3 PREGÃO;

- FOZ PREV: 2 PREGÃO; 1 TOMADAS DE 

PREÇO

- FUNDAÇÃO CULTURAL: 6 PREGÕES;

- HOSPITAL MUNICIPAL: 12 PREGÕES;

- CÂMARA MUNICIPAL: 3 PREGÕES;



CONTRATAÇÃO DIRETA

 PMFI: 33 DISPENSAS E 70 INEXIGIBILIDADES;

 CMFI: 14 DISPENSAS E 4 INEXIGIBILIDADES;

 FOZHABITA: 2 INEXIGIBILIDADES;

 FUNDAÇÃO CULTURAL: 7 DISPENSAS; 55 INEXIGIBILIDADE;

 FOZTRANS: 1 DISPENSA;



Empresas MAPU e P&M

 O OSB-FI encaminhou ofício 070/2020 solicitando a desclassificação da
empresa P&M Comercial e Distribuidora de Produtos e Equipamentos, empresa
do ramo alimentício, visto que a mesma estava com suspensão temporária de
licitar com o município de Ortigueira/PR, desta forma, abrindo uma nova
empresa, MAPU Distribuidora de Materiais para Escritório LTDA-ME, à época
de uma licitação de gêneros alimentícios, para desta maneira poder participar
do certame, possuindo como único sócio a mãe e sogra dos sócios da
empresa P&M. O ofício foi embasado em um parecer do Tribunal de Contas da
União (TCU) dispondo sobre a proibição de tal prática. Porém em resposta, a
Prefeitura Municipal não entendeu haver irregularidade na participação da
empresa MAPU nas licitações do município, utilizando acórdão do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (TCE/PR).

 O processo fora encaminhado ao Ministério Público Estadual, sem resposta até
o devido momento.



Impugnação Licitação Traves 

Esportivas
 O OSB-FI encaminhou ofício 075/2020 solicitando a impugnação do pregão

eletrônico 120/2020, pois o edital possuía valores máximos bem acima da
compra realizada no ano anterior com características idênticas.

 Em resposta a Prefeitura Municipal considerou procedente o pedido do
Observatório e cancelou o Pregão Eletrônico, gerando uma economia de
R$ 89.674,65.

Pregão Eletrônico 035/2019: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Traves de Futebol de Campo (10 pares): Valor 
unitário R$ 6.900,00

Pregão Eletrônico 035/2019: LICITADO

- Traves de Futebol de Campo (10 pares): Valor 

unitário R$ 4.167,00

Pregão Eletrônico 120/2020: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Traves de Futebol de Campo (02 pares): 

Valor unitário R$ 14.879,33



Impugnação Licitação Traves 

Esportivas

Pregão Eletrônico 035/2019: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Traves de Futebol Suíço (15 pares): Valor unitário 
R$ 4.200,00

Pregão Eletrônico 035/2019: LICITADO

- Traves de Futebol Suíço (15 pares): Valor unitário 

R$ 2.536,00

Pregão Eletrônico 120/2020: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Traves de Futebol Suíço (2 pares): Valor unitário R$ 

9.056,33

Pregão Eletrônico 035/2019: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Traves de Futebol de Salão (15 pares): Valor 
unitário R$ 3.820,00

Pregão Eletrônico 035/2019: LICITADO

- Traves de Futebol de Salão (15 pares): Valor 

unitário R$ 2.307,00

Pregão Eletrônico 120/2020: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Traves de Futebol de Salão (2 pares): Valor unitário 

R$ 8.237,00



Impugnação Licitação Traves 

Esportivas

Pregão Eletrônico 035/2019: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Mastros de Voleibol (08 pares): Valor unitário R$ 
1.610,00

Pregão Eletrônico 035/2019: LICITADO

- Mastros de Voleibol (08 pares): Valor unitário R$ 

972,00

Pregão Eletrônico 120/2020: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Mastros de Voleibol (2 pares): Valor unitário R$ 

1.735,00

Pregão Eletrônico 035/2019: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Traves para Goalball (02 pares): Valor unitário R$ 
7.400,00

Pregão Eletrônico 035/2019: LICITADO

- Traves para Goalball (02 pares): Valor unitário R$ 

4.453,00

Pregão Eletrônico 120/2020: VALOR MÁXIMO 

EDITAL

- Traves para Goalball (01 par): Valor unitário R$ 

7.979,33



ANÁLISE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

 No ano de 2013 a Prefeitura fez a contratação da locação de impressoras pelo valor de R$
1.124.998,80 com a empresa Mita Comércio de Fotocopiadoras ltda, por meio do pregão
104/2013, contrato 209/2014, para prestação dos serviços no período de 17/01/2014 a
17/01/2015 (12 meses);

 Após tentativas da Prefeitura em realizar a licitação, 5 aditivos desde o ano de 2014 e um
parecer da Procuradoria Municipal entendendo não ser viável legalmente a realização do 5º
aditivo a licitação ainda não havia acontecido.

 Ao final do 5º aditivo que se deu no dia 17/01/2020 a Prefeitura fez os pagamentos da
locação por meio de indenização à empresa que prestava o serviço até a homologação do
Pregão Eletrônico 032/2020 no início do mês de setembro de 2020.

 Com auxílio de um voluntário o Observatório fez alguns questionamentos em alguns pontos
do processo e realizou 2 reuniões com participação da Secretaria Municipal de Tecnologia da
Informação e Diretoria de Compras do Município. A Prefeitura esclareceu os
questionamentos e se colocou à disposição da entidade para acompanhamento da prestação
do serviço.

 Novo contrato foi realizado para prestação do serviço com a empresa Mita Comércio de
Fotocopiadoras Ltda, no valor de R$ 2.080.601,76.

 O Observatório realizou um histórico com as informações do processo desde o primeiro
contrato em 2014 e encaminhou à Câmara Municipal e ao Ministério Público Estadual para
acompanhamento dos órgãos de controle.



ANÁLISE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS

- Contrato 209/2014: R$ 1.124.998,80 (17/01/2014 à 17/01/2015 - 12 meses);

- 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 209/2014: R$ 1.124.998,80 (18/01/2015 à 17/01/2016 - 12 meses);

- 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 209/2014: R$ 1.124.998,80 (18/01/2016 à 17/01/2017 - 12 meses);

- 3º Termo Aditivo de Prazo e Supressão ao Contrato 209/2014: R$ 899.999,04 (18/01/2017 à 17/01/2018 - 12 

meses);

O DIA 18/01/2019 NÃO FOI CONTEMPLADO NOS ADITIVOS;

- 4º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 209/2014: R$ 899.999,04 (19/01/2018 à 18/01/2019 - 12 meses);

- 5º Termo Aditivo de Prazo e Reajuste ao Contrato 209/2014: R$ 967.968,24 (18/01/2019 à 17/01/2020 - 12 
meses);

Entre os dias 18/01/2020 à 02/09/2020 o serviço foi prestado e pago por meio de indenização;

No dia 03/09/2020 foi homologado o Pregão Eletrônico 032/2020 no valor de R$ 2.080.601,76;

HISTÓRICO:



Ofícios sem resposta da PMFI e CMFI
 Através dos ofícios 079/2020 e 080/2020 o Observatório Social solicitou à

Prefeitura Municipal e Câmara Municipal a resposta de ofícios que foram

encaminhados e permanecem sem resposta:



Pregões 030/2020, 031/2020 e 

032/2020 do Hospital Municipal

 O OSB-FI encaminhou ofício 081/2020 solicitando a revisão dos valores dos

Pregões Eletrônicos 030/2020, 031/2020 e 032/2020, pois foram encontrados

itens semelhantes com valores diferentes nos editais, como:

 Avental, esfignomanômetro, fio guia 2,2mm, kit cateter venoso, luva cirúrgica

estéril nº 8.0, seringa descartável de 20ml, sonda vesical tipo foley nº 16,

sonda vesical tipo foley nº 18, sonda vesical tipo foley nº 20, sonda vesical
tipo foley nº 24, sonda vesical tipo foley nº 16 - três vias, sonda uretral nº 14,

sonda uretral nº 20.

 O OSB-FI ainda aguarda resposta oficial por parte do Hospital Municipal em

relação ao ofício.



IMPUGNAÇÃO 

PREGÕES 

148/2020 E 

151/2020

 O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR

encaminhou ofício 109/2020 para a Prefeitura Municipal

solicitando a impugnação dos pregões eletrônicos

148/2020 e 151/2020, pois haviam valores diferentes
para os mesmos itens nos editais com um pequeno lapso

temporal.

 Em resposta a Prefeitura entendeu assistir razão

ao Observatório e cancelou os pregões. Somados os

valores chegam ao montante de R$ 144.922,48

economizados aos cofres públicos pela entidade com a

solicitação.



Posse Prefeito e Vice-Prefeito
 A Câmara Municipal havia homologado a dispensa de licitação 046/2020 para a

contratação de um hotel, visando fornecimento de espaço para realização da
posse do Prefeito e Vice-Prefeito, no valor de R$ 11.750,00 e a dispensa de
licitação 047/2020 para a contratação de duas empresas de evento, visando a
organização de eventos e locação de equipamentos audiovisuais para
realização da posse do Prefeito e Vice-Prefeito, no valor de R$ 42.170,00.

 Se somadas, as dispensas chegariam no valor de R$ 53.920,00, valor que
extrapola o limite legal para dispensas que é de R$ 50.000,00, pois em
conversa, a diretoria do Observatório entendeu que poderia estar havendo um
fracionamento de objeto neste caso, pois tanto a contratação das empresas
de evento quanto a locação de espaço para a solenidade poderiam ser
feitas em uma única licitação. Mas antes de fazer qualquer juízo de valor, o
OSB-FI encaminhou ofício solicitando os processos de dispensa na íntegra para
analisar os pareceres jurídicos da contratação e posteriormente encaminhar o
pedido de cancelamento das dispensas e sugestionar que o evento fosse feito
nas dependências da Câmara Municipal, sem a presença de público devido a
pandemia de covid-19, pretendendo também uma economia aos cofres
públicos, visto que a realização da posse na sede do legislativo não traria
custo ao município.

 Em resposta a solicitação dos processos na íntegra a Câmara Municipal
informou que as dispensas haviam sido canceladas e a solenidade será
realizada na sede da Câmara de Foz.



ESTAGIÁRIOS 

OBRAS

 O dia 19 de outubro marcou o
início das atividades de 2
estagiários no Observatório Social
do Brasil – Foz do Iguaçu/PR do
curso de Engenharia Civil do
Centro de Ensino Superior de Foz
do Iguaçu (CESUFOZ), através de
Termo Cooperação.

 Os Estagiários atuaram na área de
obras públicas do município, sendo
supervisionado pelos Engenheiros
do GT de Obras do OSB-FI,
recebendo 2
capacitações, realizando visitas
nas obras acompanhadas pelo
Observatório e elaborando
relatórios das atividades.





Apresentação 

Igreja Despertai

 No dia 01/09 o Observatório

realizou apresentação das

ações desenvolvidas pela

entidade nos últimos anos aos
líderes da Igreja Despertai.



Live Núcleo de 
Sustentabilida
de da ACIFI

 No dia 01 de setembro o

Observatório Social do

Brasil – Foz do Iguaçu/PR

foi convidado a

participar de uma live

com o Núcleo de

Sustentabilidade da ACIFI

abordando o trabalho e

as ações realizadas

pela entidade.



4º Pacto pelo Brasil -
Caçadores de Bons Exemplos

 No dia 04 de setembro o Observatório Social

do Brasil – Foz do Iguaçu/PR foi convidado

para participar da live dos Caçadores de

Bons Exemplos, no 4º Pacto pelo Brasil para
falar sobre o projeto "Foco na Obra",

vencedor do 2º Concurso Nacional de Boas

Práticas do Observatório Social do Brasil, no

ano de 2019.



ELEIÇÃO DA NOVA 
DIRETORIA DO OSB-FI

 No dia 15 de setembro foi realizada a Assembleia Geral
para a eleição da nova diretoria do Observatório Social
do Brasil – Foz do Iguaçu/PR. A nova diretoria ficou
composta pelos seguintes membros:

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

 Presidente: Danilo Vendrusculo

 Vice-Presidente para Assuntos Administrativos e 
Financeiros: Jaime Nelson Nascimento;

 Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de 
Alianças: Walter Venson;

 Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e 
Metodologia: Maria das Graças da Silva Braga;

 Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social:
Marco César Castella;

 CONSELHO FISCAL:

 Rosemere Kiyomi Hayashi

 Elizabeth Arrais de Oliveira Soares;

 Suplente: Moisés de Andrade Souza;



Apresentação do 2º 
Relatório Quadrimestral 
de 2020

 No dia 15 de setembro foi 

realizada apresentação 

aberta ao público em geral 

de forma on-line do 2º 

Relatório Quadrimestral de 

2020.



Reunião com o Núcleo de 

Sustentabilidade da ACIFI

 No dia 02 de outubro foi realizado uma
reunião com o Núcleo de Sustentabilidade da
ACIFI para apresentação dos dados das
medições da coleta seletiva que foi realizado
pelo Observatório Social do Brasil – Foz do
Iguaçu/ PR.



Reunião com Presidentes de Partidos

 Dia 23 de outubro foi realizado uma

reunião com os Presidentes

de Partidos Políticos locais para

apresentação do Observatório Social

e apresentação da Carta

Compromisso para candidatos a

Prefeito e a Vereador, bem como a

importância da assinatura e

comprometimento.



CARTA COMPROMISSO
 Na data do dia 26 de outubro o Observatório

Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR realizou
evento institucional para assinatura da Carta
Compromisso pelos candidatos à prefeitura
de Foz do Iguaçu, que havia sido enviado no
dia 15/10 aos candidatos.

 Os candidatos Alemão (PCdoB), Cassio
Lobato (Patriota), Nelton Friedrich (PDT),
Paulo Mac Donald (Pode), Ranieri (PRTB),
Tatiana Fruet (PROS), Chico Brasileiro (PSD)
e Sidnei Prestes (Republicanos) assinaram o
documento. O candidato Luiz Henrique Dias
(PT) não fez a assinatura da carta.

 A Carta Compromisso aos candidatos a
vereador foi enviada no dia 11/08 aos
presidentes de todos os partidos em Foz.
Somente 12 candidatos a vereador assinaram
o documento.



Reunião com a 

Fundação Cultural

 No dia 14 de outubro foi feito reunião

com a Fundação Cultural, com a

participação do Diretor Geral da

Fundação e servidores responsáveis

pela realização do evento. A entidade

solicitou reunião com o OSB-FI para

apresentar o projeto de realização da

festividade e reforçar a total

transparência dos gastos com o Natal

2020.



NK 

CONSULTORIA

 No dia 14 de outubro o OSB-FI recebeu contato
da empresa NK Consultoria, que presta serviços
no ramo de Consultoria Financeira, para uma
parceria com a entidade de controle social.

 A ideia consiste na elaboração de apresentação
de dados em formato Power BI das
licitações do ano de 2020, onde será
possível observar valores, empresas
vencedoras, locais de destinação dos recursos
de licitação por meio dos vencedores dos
certames, etc.



Reunião OSB-FI, ACIFI, CODEFOZ e 

Vereadores eleitos

 No dia 29 de novembro foi realizado uma

reunião do Observatório Social do Brasil- Foz

do Iguaçu/PR em conjunto com ACIFI,

CODEFOZ e vereadores eleitos para a
legislatura 2021/2024, para apresentação

das atividades desenvolvidas pelas

entidades.

 O OSB-FI abordou sobre as funções dos

vereadores e apresentou o ranking dos

Portais da Transparência dos municípios do

Paraná (referente ao ano de 2019), no qual
Foz do Iguaçu ficou em 318º.





RANKING TCE/PR 2020 (ITP)
 O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) divulgou em dezembro de 2020 o ranking de

transparência dos portais da transparência dos municípios do estado do Paraná.

 Em 2019, o município de Foz do Iguaçu havia ficado na posição 318º dos 399 municípios do

estado. Em 2020, Foz ficou na posição 127º, melhorando seu índice em comparação ao ano

anterior.

 Assim como em 2019, o índice de 2020 foi medido por 27 acadêmicos do primeiro ao quinto

ano do curso de Direito da Universidade Positivo, sob orientação de servidores do TCE/PR.



11º Encontro Nacional dos Observatórios 

Sociais 2020 (ENOS)

 Entre os dias 2 e 4 de dezembro
houve a realização do 11º
Encontro Nacional dos
Observatórios Sociais 2020
(ENOS). O evento é realizado
anualmente, em cidades
diferentes, porém, em 2020,
devido a pandemia do Covid-19, o
evento foi realizado de forma On-
line, pelo canal do Observatório
Social do Brasil (OSB) no YouTube,
contando com a realização de
várias palestras para os
colaboradores da entidade.



Despacho de equipamentos e materiais 

para o Monte Sião

 No início de novembro (04) o Observatório Social do Brasil – Foz do

Iguaçu/PR fez o repasse de alguns equipamentos e materiais,

como notebooks, projetores, telefones, gabinete, cortina e outros

materiais diversos, à Casa de Apoio Monte Sião (CAMS).



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$ 13.125.519,87

TOTAL ECONOMIZADO ENTRE 2011 E 

2020:

R$ 59.015.927,64 (cinquenta e nove milhões,

quinze mil, novecentos e vinte e sete reais e

sessenta e quatro centavos).



C OMO FAZ ER PARTE

✓ 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 .

✓ N ã o  s e r  f i l i a d o  a  Pa r t i d o  Po l í t i c o  ( T í t u l o  d e  E l e i t o r ) .

✓ 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





/OSDEFOZ

(45) 3198-9185

fozdoiguacu@osbrasil.org.br

RUA PADRE MONTOYA, 490 – Centro Integrado de Desenvolvimento
Regional (CID) - ACIFI

(45) 99853-1081

observatoriosocialdefoz

www.fozdoiguacu.osbrasil.org.br



OBRIGADO!


