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26° Relatório Quadrimestral

Período de Maio a Agosto de 2020



OSB Assis Chateaubriand

www.assischateaubriand.osbrasil.org.br

O Observatório Social do Brasil – Assis Chateaubriand, surgiu em 2011, por
iniciativa da ACIAC e diversas entidades.

Legalmente é considerado uma pessoa Jurídica de direito privado, sem fins
econômicos. Esta filiado ao Sistema OSB desde 2012, atuando com metodologia
padronizada e ações integradas.

Faz parte do Núcleo Oeste de Observatórios Sociais do Paraná, trabalhando em
conjunto para desenvolver projetos regionais de controle social que depois podem
ser replicados por todo o país.



Diretoria 2020
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Presidente – Hádan Lucas Valeriano de Oliveira

Tesoureira – Carla Caroline Pego de Morais

Jurídico – João José Meneses Bulhões e Ferro
                 José Roberto Sozza Júnior

Conselho Fiscal:

Luís Alberto Grohe

Fábio Lopes Vieira

João José Meneses Bulhões e Ferro



Perfil do OSB Assis Chateaubriand

www.assischateaubriand.osbrasil.org.br

Tempo de Atuação: 8 anos e 10 meses.

Equipe: 1 Funcionária e 14 Voluntários.

Missão: Atuar para contribuir com uma Gestão Pública
eficiente e transparente!



Sistema OSB
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17 Estados
144 cidades no país

31 cidades no Paraná



O que é um Observatório?
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O Observatório é uma entidade formada por VOLUNTÁRIOS, sem filiação
POLÍTICO/PARTIDÁRIA, sem vínculo com o poder público municipal e que
doam parte de seu tempo livre em prol de uma sociedade mais ética!

APARTIDÁRIOAPARTIDÁRIO



Quem financia o Observatório?
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O Observatório Social não recebe dinheiro público de nenhuma esfera de
governo, e sobrevive graças a doações realizadas por empresários, instituições e
pessoas físicas.



Qual o Objetivo do Observatório?
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O Objetivo dos Observatórios é de contribuir com a gestão pública, a fim de que
os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente.



O que faz o Observatório?
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O Observatório monitora/observa como se dá
a aplicação dos recursos públicos de nosso
município.

Como o Observatório possui poucos voluntários e
apenas uma funcionária, o OS atua em áreas
específicas, como análises de editais de licitação,
acompanhamento da entrega de produtos, e
pontualmente através de amostragem em outras áreas.



O que faz o Observatório?
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Não temos poder de polícia, desta forma não realizamos
investigações, não determinamos multas, ou punições. Estas
são funcões específicas de órgãos de controle externo, como
MP e TC.

O Observatório não possui caráter denuncista, evitando
polêmicas e desgastes desnecessários.

Atuamos de forma que os problemas sejam solucionados e os
recursos públicos sejam preservados, sempre agindo em
conformidade com a legalidade.



O que fez o Observatório?
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O Observatório Social do Brasil – Assis Chateaubriand, trabalha com diversos
programas, e no período de maio a agosto, trabalhou com:

- Monitoramento das licitações;
- Monitoramento das contratações emergenciais de enfrentamento a COVID-19 e

Dengue;
- Inclusão do Micro e Pequeno empresário local nas licitações;
- Monitoramento dos gastos com diárias;
- Monitoramento dos gastos públicos;
- Monitoramento da produção legislativa.
- Voto consciente através da campanha “De Olho nas Eleições”



Metodologia
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A metodologia do OSB é a de agir preventivamente, alertando o gestor antes que o
problema aconteça.

Caso a observação de possível irregularidade seja feita após o ato já ter sido
realizado, o OSB comunica o Gestor responsável pelo ato, para que o problema
seja corrigido e os recursos sejam devolvidos aos cofres públicos.



Metodologia
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Em ambos os casos (preventivamente e posterior) caso o problema não seja
corrigido, a metodologia indica que a Câmara seja alertada, e caso ainda assim
as providencias necessárias não sejam tomadas, o MP, TCE e TCU são
informados da possível irregularidade.



Metodologia no monitoramento das licitações
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Licitações Monitoradas
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Perfil das Licitações
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Perfil das Licitações
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Das 54 licitações
abertas no período:



Valores Editais x Valores Licitados
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No Período Foram abertos Pregões, Concorrências e Tomadas de Preços que
juntos somaram  mais de 38 milhões de reis.

E foram licitados pouco mais de 18 milhões de reais.

Valor licitado é o valor obtido após o certame acontecer, deve-se levar em conta que dentro de uma
licitação, alguns itens ficam desertos, sem o interesse de participantes.



Perfil dos Licitantes
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Valores Licitados
Empresas locais x Empresas de outras cidades.
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O Valor licitado para empresas
Chateaubriandenses

 no segundo quadrimestre de
2020 foi de R$ 383.629,00

O Valor licitado para
empresas de outras cidades
no segundo quadrimestre de

2020 foi de R$ 3.561.147,70.

Importante destacar que o valor licitado não significa o valor pago as empresas, já que a
maioria das licitações são registro de preço e não há obrigação de aquisição da quantidade
total licitada.



Apontamentos realizados
nas licitações.
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No período foram enviados 52 e-mails ao poder executivo, solicitando informações
e alterações/melhorias nos editais, bem como no portal da transparência relativo as
compras públicas.

Além dos e-mails, foram realizadas 5 impugnações no período, além de outros
pedidos realizados através de requerimentos e ofícios protocolados junto ao
executivo.



REQUERIMENTOS ENCAMINHADOS
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numero resumo resultado

8 Solicitação para constar nome da secretaria que faria uso da licitação
pregao 045/2020

edital alterado

9 pedido de informação sobre manutenção de veículo Informação concedida

10 apontamentos para melhoria nas dispensas relativas a covid-19 parcialmente atendido

11 alteração no edital do chamamento público 002/2020 edital alterado

12 Solicitação de informações técnicas sobre a Tomada de preços
003/2020

informação concedida



REQUERIMENTOS ENCAMINHADOS
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numero resumo resultado

13 Questionamento sobre a dispensa 038/2020 para compra de
produtos para combate/prevenção a covid-19.

informação concedida

14 Solicitação de informações a cerca da locação de tendas
disponibilizadas nas as unidades de saúde, para prevenção a covid-19

Informação concedida

15 Solicitação de informações sobre gastos com pessoal. Informação concedida

16 Solicitação de informações técnicas sobre o pregão 048/2020 Informação concedida

17 Solicitação de informações técnicas sobre os pregões 033 e
032/2020.

Informação concedida



REQUERIMENTOS ENCAMINHADOS
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numero resumo resultado

18 Impugnação ao pregão 046 de equipamentos e materiais para combate a
covid-19 devido a indícios de sobre-preço.

Edital alterado. Após a
alteração houve uma
redução de  R$ 108.119,00.

19 Impugnação ao pregão 052/2020 de eletrodomésticos, por problemas na
descrição dos itens,questionamento da real necessidade de determinado
equipamento, e direcionamento de marca.

Edital alterado, ainda em
andamento.Após a alteração
houve uma redução de  R$
19.640,54. 

21 Impugnação ao pregão 057/2020 de calçados, roupas e EPIs, por
problemas na descrição dos itens, e indícios de sobre preço em alguns
itens.

Edital alterado. Após a
alteração houve uma
redução de R$ 18.372,70.

22 Solicitação de informações sobre empenho. Informação concedida e
empenho corrigido.



REQUERIMENTOS ENCAMINHADOS
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numero resumo resultado

23 Pedido de alteração ao edital 065/2020 de medicamentos
manipulados, por problemas na descrição, e indícios de sobre-preço.

Edital alterado. Após a
alteração houve uma
redução de R$ 5.832,00

25 Solicitação de alteração na forma de realização do pregão 069/2020,
passando de presencial para eletrônica.

Edital suspenso.



Contratações para enfrentamento a COVI 19 e
Dengue
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Dispensas Emergenciais.
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O Município de Assis Chateaubriand declarou situação de emergência devido a Epidemia de Dengue e
Pandemia do Corona Vírus.

O Observatório tem analisado todas as contratações emergenciais realizadas para o enfrentamento ao
COVID-19 e a dengue. A cada contratação publicada, são analisados:
- Objeto e Justificativa;
- Transparência do processo;
- Itens, quantidades e valores (o observatório realiza uma pesquisa mercadológica para comparar os

valores) e fornecedores;
- Realiza o lançamento dos produtos em planilha do Sistema OSB para comparação entre todos os

Observatórios do País.



Dispensas de Licitação
Contratações emergenciais COVID 19 e Dengue
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As 17 dispensas de
licitação abertas no período

somaram
R$1.313.639,08

Os gastos com combate e
prevenção à COVID-19

somaram R$ 841.723,84
nos meses de maio à agosto.

Fonte: Portal COVID-19 Prefeitura Municipal



Gastos Públicos Monitorados
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Diárias do Poder Executivo
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No período entre maio a agosto 2020
o Poder Executivo gastou*

R$ 85.004,08

Menos que no quadrimestre
anterior

Janeiro à abril 2020
R$ 111.651,37

Menos que no mesmo período no
ano anterior

maio à agosto 2019
R$ 185.179,76

*Valores correspondentes aos gastos realizados por todos os funcionários do Poder Executivo.
Fonte: PIT – Portal Informação para todos TCE/PR



Gasto com publicidade
Executivo (maio a agosto 2020)
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O poder Executivo realizou o gasto de
 R$ 61.884,16 com publicidade.

Fonte: PIT – Portal Informação para todos do TCE/PR



PRODUÇÃO LEGISLATIVA
2° Quadrimestre 2020
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA
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O vereador é um agente político, eleito pelo voto direto e
secreto da população.

O Objetivo deste trabalho é o de informar a população de maneira mais didática e
simples, sobre o que é produzido na Câmara municipal durante as sessões.
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Quais as funções do VEREADOR?

Fonte: Cartilha CGU (O vereador e a Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais)
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Conheça a Produção legislativa no período

A seguir apresentaremos alguns gráficos sobre os requerimentos e indicações
apresentados, bem como dados referentes aos Projetos de Lei votados no período.
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Fonte: Site da Câmara Municipal http://www.camarassis.pr.gov.br/ 

http://www.camarassis.pr.gov.br/
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Fonte: Site da Câmara Municipal http://www.camarassis.pr.gov.br/ 

http://www.camarassis.pr.gov.br/
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Fonte: Site da Câmara Municipal http://www.camarassis.pr.gov.br/ 

http://www.camarassis.pr.gov.br/
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Conheça a Produção legislativa no período

Conheça agora a produção individual de cada vereador
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Indicações: 4
Requerimentos: 3
Projetos: 2

Indicações:3
Requerimentos: 8
Projetos: 1

Indicações:4
Requerimentos: 7
Projetos :4

Indicações: 0
Requerimentos: 1
Projetos: 2
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Indicações: 4
Requerimentos: 3
Projetos: 2

Indicações: 6
Requerimentos: 1
Projetos: 0

Indicações: 0
Requerimentos:2
Projetos: 0

Indicações: 4
Requerimentos: 5
Projetos: 0
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Indicações: 0
Requerimentos: 3
Projetos: 1

Indicações: 7
Requerimentos:1
Projetos: 0

Indicações: 3
Requerimentos: 4
Projetos: 0

Indicações: 4
Requerimentos: 1
Projetos: 0

Indicações: 0
Requerimentos: 1
Projetos: 0



www.assischateaubriand.osbrasil.org.br

O relatório Completo pode ser obtido neste link:

Conheça os requerimentos e indicações detalhados.

https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/relatorio-indicacoes-requerimentos-2-quadrimestre-2020/

https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/relatorio-indicacoes-requerimentos-2-quadrimestre-2020/
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O relatório Completo pode ser obtido neste link:

Conheça os Projetos de Lei detalhados.

https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/relatorio-projetos-que-deram-entrada-no-2-quadrimestre-2020/

https://assischateaubriand.osbrasil.org.br/relatorio-projetos-que-deram-entrada-no-2-quadrimestre-2020/


Como fazer parte?
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Participe da Reunião do dia 02/12 às 18h30 a ser realizada na sede do
Observatório Social.

Saiba mais em nossas redes sociais!
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Nossos voluntários



Mantenedores
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É graças ao apoio de empresários, pessoas e instituições que acreditam num país melhor, numa
cidade melhor, que nosso trabalho é possível. Aos nossos Mantenedores, nossos agradecimentos.



Como doar?
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Acesse nosso site e clique em COMO DOAR.



Fale Conosco
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No momento estamos atendendo somente com horários marcados para evitar aglomerações. Fique a
vontade para nos contatar pelas mídias sociais, e-mail ou WhatsApp.

www.assischateaubriand.osbrasil.org.br

assispr@osbrasil.org.br

(44) 3528-3000

(44) 9 9897-5036

@OSAssisChateaubriand

@osbassischateaubriand
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OBRIGADO!
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