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Perfil do OSB Assis Chateaubriand
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Tempo de Atuação: 7 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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O Observatório Social do Brasil – Assis Chateaubriand, pertence ao Sistema OSB, que rege

as atuações dos Observatórios por todo o Brasil, através de normativas e metodologias.

17 Estados

149 cidades



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 que

doam parte de seu tempo livre em prol de uma sociedade mais ética!

O Observatório Social não recebe dinheiro público de nenhuma esfera de

governo, e sobrevive graças a doações realizadas por empresários, instituições e

pessoas físicas.

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 Social do Brasil – Assis Chateaubriand, trabalha com diversos programas,

e no período em questão, trabalhou com:

- Monitoramento das licitações;

- Inclusão do Micro e Pequeno empresário local nas licitações;

- Monitoramento dos gastos com diárias;

- Monitoramento da produção legislativa.

Importante destacar, que o Observatório não é um órgão fiscalizador. Nossa função é

apenas a de observar e caso algum indício de irregularidade for encontrado, seguir a

metodologia e dar conhecimento da mesma as autoridades pertinentes.



Metodologia
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A metodologia do OSB é a de agir preventivamente, alertando o 

gestor antes que o problema aconteça, mas nem sempre isso é 

possível por inúmeros motivos. 



Perfil das Licitações
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56 Pregões
5 Tomadas de 

Preço

4 Dispensas de 
Licitação

9 
Inexigibilidades

74 processos 
licitatórios 

abertos no total

2 Licitações 
Suspensas

4 Licitações 
Revogadas

1 Licitação Anulada 1 Licitação Deserta

1 Processo em 
andamento para o 

próximo 
quadrimestre



Perfil dos Licitantes
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vecedores de outras cidades
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São 191 empresas de outras cidades 

disputando licitações em nosso 

município, contra 34 empresas locais.

Apesar disso quando analisamos a 

porcentagem de ganhadores de 

licitações, percebe-se que:

79% das 34 empresas locais venceram 

licitações, contra 63% das 191 

empresas de fora.



Valores licitados
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 R$-

 R$2.000.000,00

 R$4.000.000,00

 R$6.000.000,00

 R$8.000.000,00

 R$10.000.000,00

 R$12.000.000,00

Valor total ganho por
empresas locais

(R$5.085,114,42)

Valor total ganho por
empresas de outras cidades

(R$ 10.366.830,44)

Valor total licitado no 

período:

R$ 15.451.944,86



Valores licitados
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Apesar do número de empresas locais participando 

e vencendo processos licitatórios, as empresas de 

fora ainda levam aproximadamente 67,5% dos 

valores licitados.



Apontamentos realizados 

nas licitações. 
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Pregão 056/2019 – Aquisição de materiais de construção, hidráulico, elétrico, 

tubos e etc, para reparos e demais necessidades da Administração. 

O Observatório questionou o valor dos Itens Poste Inservível.  

Valor total de todos os Postes 

Inservíveis licitados

R$ 148.500,00

Valor total de todos os Postes Inservíveis 

caso comprados na COPEL

R$ 4.640,00

O Município aceitou o apontamento do Observatório e não homologou os itens de Postes 

Inservíveis, deixando de gastar R$ 143,860,00



Apontamentos realizados 

nas licitações. 
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Pregão 073/2019 – Aquisição de materiais de copa e cozinha, para suprir as 

necessidades da Administração e demais secretarias.  

O Observatório questionou o valor de alguns itens, e também apontou problemas nas descrições dos 

itens.  

Valor do Primeiro Edital seguindo 

cotações com empresas.

R$ 107.356,67

Valor do Segundo Edital seguindo 

cotação do Banco de Preços

R$ 72.571,74

O Município aceitou o apontamento do Observatório corrigiu os itens com problemas e refez a 

cotação utilizando o banco de preços, o que resultou numa economia de R$ 34.784,93 antes 

mesmo da etapa de lances.



Apontamentos realizados 

nas licitações. 
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Pregão 076/2019 – Aquisição de tecidos e aviamentos, para suprir as 

necessidades da Administração e demais secretarias.  

O Observatório questionou o valor de alguns itens, e também apontou problemas nas descrições dos 

itens.  

Valor do Primeiro Edital seguindo 

cotações com empresas.

R$ 220.808,21

Valor do Segundo Edital seguindo 

cotação do Banco de Preços

R$ 186.663,63

O Município aceitou o apontamento do Observatório corrigiu os itens com problemas e refez a 

cotação utilizando o banco de preços, o que resultou numa economia de R$ 34.144,58 antes 

mesmo da etapa de lances.



Apontamentos realizados 

nas licitações. 

www.assischateaubriand.osbrasil.org.br

Número 
Licitação

Modalidade Objeto resumido Situação Apontamento realizado Resposta do Município 

7 Tomada 
Construção de guarita e 
secretaria, para o Novo Pátio de 
Máquinas. 

Concluida
pedido de melhoria no texto do edital, 

na parte de documentação técnica, 
para evitar duplo sentido

Edital Alterado. 

37 pregão 
Aquisição de Oxigenio medicinal.

Concluida
pedido de informação sobre termos 

usados no edital.
Requerimento 
Respondido 

42 pregão
Aquisição de fraldas para a Sec. 
Assistencia Social, e para uso 
quando necessário na Casa Lar.

Concluida
pedido de informação sobre descrição 

de um item que apresentava 
problemas de quantidade x valor

Problema corrigido. 

61 pregão

Contratação de empresa 
especializada em serviço de 
retífica, para fornecer peças e 
mão de obra para manutenção 
dos veículos.

revogada

pedido de alteração no edital para que 
seja mais eficiente o controle dos 

valores gastos, e o controle sobre os 
serviços realmente necessários

Licitação revogada, e 
estudos para melhoria 
no controle iniciados. 



Apontamentos realizados 

nas licitações. 
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Número 
Licitação

Modalidade Objeto resumido Situação Apontamento realizado Resposta do Município 

64 Pregão
Aquisição e instalação de câmeras de 
vigilância para serem instaladas nas 
Unidades de Casa Lar do Município.

Concluida

questionamento sobre estudo sobre 
pontos para instalação das câmeras para 
deixar o serviço mais eficiente e erro na 

quantidade das câmeras, que de 50 
câmeras necessárias, o edital previa um 

total de 500 câmeras  

Requerimento Respondido
informando que a 

quantidade foi um erro de 
digitação, e que seriam 50 

câmeras. 

78 pregão 
Contratação de brigadistas e seguranças 
para a Expo Assis 2019.

Concluida
Pedido de inclusão de solicitação de 

comprovante de formação dos brigadistas
Edital Alterado. 

87 pregão
Aquisição de medicamentos que não 
constam na REMUNE para suprir as 
necessidades da secretaria de saúde.

Concluida
pedido de correção de edital, que 

estipulava diferentes tempos de entrega
Edital Alterado. 

94 pregão 
cessão de uso parque de exposições para 
a Expo Assis.

anulada
pedido de melhoria no texto do edital, 

para evitar duplo sentido
Licitação Anulada.  

96 pregao

Contratação de empresa especializada 
em serviço de auto elétrica, para fornecer 
peças e mão de obra para manutenção 
dos veículos.

Concluida
pedido de correção de edital, que tinha 2 

critérios de julgamento diferentes no 
edital

Edital Alterado. 



Aumento de Licitantes 
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O Observatório tem trabalhado na inserção de empresários locais nas licitações de 

nosso município.

Divulgação dos avisos de licitação 

em redes sociais.
Orientação para organização

de documentos

Capacitação.



Diárias do Poder Executivo
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No período entre Maio e Agosto

o Poder Executivo gastou* 

R$ 185.179,76

Mais que no quadrimestre 

anterior

Janeiro – Abril 

R$ 141.128,17

Mais que no mesmo período no 

ano anterior

Maio 2018 – Agosto 2018 

R$ 136.939,58

*Valores correspondentes aos gastos realizados por todos os funcionários do Poder Executivo.



Monitoramento da Produção Legislativa
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A Intenção do Programa não é de AVALIAR 

ou PONTUAR a conduta dos vereadores, 

muito menos de validar ou verificar o mérito 

das indicações, requerimentos e projetos, mas 

sim de demonstrar de forma mais didática

como os requerimentos, indicações e Projetos 

de Leis, realizados pelo Legislativo impactam 

na vida da população.



Monitoramento da Produção Legislativa
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Vera Lucia do 

Nascimento

Indicações: 5 

Reforma casa do Tiro de Guerra, Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de

recursos para Associações de Comunitárias; Criação do Cartão Material Escolar, Melhorias nas placas

com nomes de ruas e melhorias nas placas de sinalizações de transito.

Requerimentos: 4

3 Requerimentos de Voto de Pesar pelo falecimento de Munícipes e 1 Requerimento solicitando

esclarecimentos sobre as medidas tomadas para cumprir a Lei municipal que dispõe sobre fogos de

artifício com ruídos sonoros

Projetos:

Impacto dos Requerimentos:  1 Alto Impacto
3 Impacto Muito Baixo

Impacto das Indicações:  2 Alto Impacto
1 Médio Impacto
2 Baixo Impacto



Monitoramento da Produção Legislativa
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Francisco do 

Nascimento

Indicações: 5

Construção de Pista para caminhada no entorno do Horto com a Rua Rolândia; Estudos para Incluir

no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações de Comunitárias; Construção

de 2 redutores de velocidade; Melhorias nas placas com nomes de ruas e melhorias nas placas de

sinalizações de transito.

Requerimentos: 2

2 Requerimentos de Voto de Pesar pelo falecimento de Munícipes. 

Projetos:

Impacto das Indicações:  1 Alto Impacto
2 Médio Impacto
2 Baixo Impacto

Impacto dos Requerimentos:  2 Impacto Muito Baixo



Monitoramento da Produção Legislativa
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Edvaldo Cesar 

de Oliveira

Indicações: 2

Academia de melhor idade na Praça das Américas; Estudos para Incluir no orçamento repasses ou 

transferências de recursos para Associações de Comunitárias.

Requerimentos: 3

3 Requerimentos de Voto de Pesar pelo falecimento de Munícipes. 

Projetos:

Impacto dos Requerimentos: 3 Impacto Muito BaixoImpacto das Indicações:  1 Alto Impacto
1 Médio Impacto



Monitoramento da Produção Legislativa
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Aguinaldo 

Romanini 

Indicações: 7

Placas de Sinalização para pedestres e ciclistas; Programa de Incentivo a produção Rural; retorno do

programa Auto Gestão Escolar; Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos

para Associações de Comunitárias; Contratação de profissionais de educação física para escolas; Medidas

para inibir o uso de vias públicas para realização de caixas de concreto; implementação do programa de

Mutirão com outros órgãos para agilizar os exames da área da saúde atrasados.

Requerimentos: 3

1 Requerimentos de Voto de Pesar pelo falecimento de Munícipes; Informações sobre o REFIS 2018;

Informações sobre valores e fila de espera para exames da área da saúde.

Projetos:

Impacto das Indicações:  3 Alto Impacto
4 Médio Impacto

Impacto dos Requerimentos: 1 Impacto Muito Baixo
2 Alto Impacto



Monitoramento da Produção Legislativa
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Osmar Rinki

Indicações: 2

Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações de

Comunitárias; Construção de redutores de velocidade em determinada rua no Patrimônio do NICE.

Requerimentos: 2

2 Requerimentos de Voto de Pesar pelo falecimento de Munícipes.

Projetos:

Impacto dos Requerimentos: 2 Impacto Muito BaixoImpacto das Indicações:  1 Alto Impacto
1 Médio Impacto



Monitoramento da Produção Legislativa
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Marcos Antônio 

da Silva

Indicações: 1

Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações

Comunitárias.

Requerimentos: 3

3 Requerimentos de Voto de Pesar pelo falecimento de Munícipes.

Projetos:

Impacto das Indicações:  1 Alto Impacto Impacto dos Requerimentos: 3 Impacto Muito Baixo



Monitoramento da Produção Legislativa
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Luis Donizete 

Quemel

Indicações: 3

Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações de

Comunitárias; Reforma e cobertura da quadra esportiva da Escola Mercedes Carrilho; Medidas

preventivas para diminuir os riscos de incêndios em rodovias e estradas rurais do município.

Requerimentos: 6

6 Requerimentos de Voto de Pesar pelo falecimento de Munícipes.

Projetos:

Impacto das Indicações:  1 Alto Impacto
2 Médio Impacto                                            

Impacto dos Requerimentos: 6 Impacto Muito Baixo



Monitoramento da Produção Legislativa
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Antonio Mori 

Filho

Indicações: 5

Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações de

Comunitárias; sugerindo disponibilidade de atendimento médico 2 vezes por semana no Distrito de

Engenheiro Azaury; Limpeza de bocas de lobo no distrito de Engenheiro Azaury, Construção de

redutores de velocidade; Aplicação de pedra Brita no ramal Tupi Guarani.

Requerimentos: 5

5 Requerimentos de Voto de Pesar pelo falecimento de Munícipes.

Projetos:

Impacto dos Requerimentos: 5 Impacto Muito BaixoImpacto das Indicações:  1 Alto Impacto
4 Médio Impacto                                            



Monitoramento da Produção Legislativa
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Dirceu Vieira 

De Paula

Indicações: 5

Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações de

Comunitárias; Limpeza geral em rua; limpeza caixa d’água do ramal Guarantã; instalação academia

melhor idade em frente a ADAV; alteração na legislação para exigir que locais com muita circulação

como mercados e outros espaços tenham fraldário.

Requerimentos: 2

1 Requerimento de Voto de Pesar pelo falecimento de Munícipes; 1 Requerimento pedindo informações

sobre os produtos adquiridos na licitação de materiais para oficinas da casa da cultura.

Projetos:

Impacto das Indicações:  1 Alto Impacto
4 Médio Impacto                                            

Impacto dos Requerimentos: 1 Impacto Muito Baixo
1 Alto Impacto                                             



Monitoramento da Produção Legislativa
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Lucia Maria 

Ferreira do Couto

Indicações: 6

Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações de

Comunitárias; sugestão de instalação de parque infantil nas comunidades São Cosmo e Damião e São

Pedro do Piquiri; Poda de árvores da avenida Nordeste; Colocação de pedra brita no ramal 110 e

Arapongas, e melhorias nas estradas que ligam o Distrito de Encantado do Oeste.

Requerimentos: 

Projetos:

Impacto das Indicações:  1 Alto Impacto
5 Médio Impacto                                            

Impacto dos Requerimentos:



Monitoramento da Produção Legislativa
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Regina Maura 

Pinto Pereira

Indicações: 5

Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações de

Comunitárias; instalação de academia de melhor idade na praça Paris e em frente a ADAV; podas de

arvores no cemitério; arrecadação de alimentos não perecíveis para entidades durante a Expo Assis

2019.

Requerimentos: 1 

Requerimento de Voto de pesar pelo falecimento de munícipe. 

Projetos:

Impacto das Indicações:  1 Alto Impacto
3 Médio Impacto
1 Baixo Impacto                                            

Impacto dos Requerimentos:



Monitoramento da Produção Legislativa
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Mauro Adriano 

Da Silva

Indicações: 2

Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações de

Comunitárias; Sugerindo alargamento da ponte que liga o Distrito de Silveirópolis ao NICE.

Requerimentos: 6

5 Requerimentos de Voto de pesar pelo falecimento de munícipe; 1 requerimento pedindo vistas ao

PLComplementar 001/2019 para maiores esclarecimentos.

Projetos:

Impacto das Indicações:  1 Alto Impacto
1 Médio Impacto                                            

Impacto dos Requerimentos: 1 Impacto muito Baixo
1 Alto Impacto



Monitoramento da Produção Legislativa

www.assischateaubriand.osbrasil.org.br

Odilo Denig

Indicações: 2

Estudos para Incluir no orçamento repasses ou transferências de recursos para Associações de

Comunitárias; Reestabelecimento dos pontos de parada de transporte coletivo, como eram

originalmente, não obedecendo a critérios pessoais.

Requerimentos: 3

2 Requerimentos de Voto de pesar pelo falecimento de munícipe; 1 requerimento pedindo vistas ao

PLComplementar 001/2019 para maiores esclarecimentos.

Projetos:

Impacto das Indicações:  1 Alto Impacto
1 Médio Impacto                                            

Impacto dos Requerimentos: 1 Impacto muito Baixo
1 Alto Impacto



Diárias do Poder Legislativo
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No período entre Maio e 

Agosto 2019 o Legislativo 

gastou R$ 4.410,00

Mais que no quadrimestre 

anterior

Janeiro – Abril 2019

R$ 580,00

Menos que no mesmo período no 

ano anterior

Maio 2018 – Agosto 2018 

R$ 6.380,00

Vereador (a) Local Valor total

Vera Lucia do Nascimento Curitiba 435,00

Lucia M. F. Couto Curitiba 435,00

Lucia M. F .Couto Brasília 1.770,00

Mauro Adriano da Silva Brasília 1.770,00



Mantenedores 
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Aos nossos mantenedores, nossos sinceros agradecimentos!

Sem o apoio de vocês nada seria possível.



Seja um Voluntário!
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Transforme a sua INDIGNAÇÂO em ATITUDE!



Seja um Mantenedor!
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Se você não tem tempo para atuar como voluntário, mas acredita na importância do 

nosso trabalho, contribua com o valor que for possível para nos ajudar a continuar e 

aumentar o trabalho que realizamos!

EMPRESA AMIGA 

DO OBSERVATÓRIO


