
 O que é? É uma organização da 
sociedade civil  sem fins lucrativos e desvin-
culada de partidos políticos, criado com intuito 
de promover o acompanhamento e monitora-
mento da gestão pública municipal, efetivando 
o direito constitucional de Controle Social.
 O que faz? O Observatório Social 
realiza o acompanhamento diário dos atos 
administrativos e demais ações do Poder Pú-

Breve síntese sobre um Observatório Social
blico, visando contribuir para com o cumpri-
mento da legalidade; da correta aplicação do 
dinheiro público, auxiliando com fiscalização 
externa,  na busca da transparência e efici-
ência da gestão pública.Tudo isso, para que 
haja melhor qualidade de vida para a popula-
ção.
 Quem coordena os trabalhos 
dos OSs? Atualmente, a Rede de Observa-

tórios Sociais do Brasil (Rede OSB) possui 
Observatórios em 107 cidades brasileiras, 
distribuídas em 19 Estados da Federação, 
sendo que somente no Paraná existem 
em 35 Municípios. Em cada Município, o 
Observatório Social (local) possui autono-
mia financeira e administrativa. Para tanto 
possui o Conselho de Administração, que 
determina a direção das ações do Obser-

vatório. O trabalho da Rede OSB é coorde-
nado pelo Observatório Social do Brasil, 
que tem sede em Curitiba, cujo presidente é 
o Sr. Ney da Nóbrega Ribas.

 O presente Boletim Informativo tem 
por objetivo apresentar algumas atuações do 
Observatório Social de Mandaguari – ADA-
MA.

 Desde há muito, o Observa-
tório Social pleiteava a instalação de 
um Almoxarifado Central Informatiza-
do no Município de Mandaguari que 
concentrasse e registrasse todas as 
entradas e saídas de produtos e mer-
cadorias adquiridos, assim como os 
estoques remanescentes.
Quando se teve conhecimento da 
equipe que preparava o Plano de 
Governo do então candidato, e hoje 
Prefeito Municipal,solicitou-se aos 
integrantes dessa equipe que vis-
sem com o mesmo a possibil idade de 
inserir em seu Plano de Governo a 
instalação do Almoxarifado Central 

Almoxarifado Central do Município de Mandaguari
Informatizado. Isto foi feito. Hoje, em 
Mandaguari, já está funcionamento.
 Embora tanto em relação à 
sua estrutura física quanto em rela-
ção ao Sistema de Operacional iza-
ção, ainda tem longo caminho a ser 
percorr ido, o importante é que os 
primeiros passos foram dados.
 Quando o local est iver ade-
quado para receber todos os bens 
e produtos adquir idos, inclusive os 
perecíveis, e quando o cidadão, 
através do Sistema de Controle de 
Estoque Informatizado, puder acom-
panhar, de sua residência, pelo Por-
tal  de Transparência, toda a movi-
mentação do referido controle de 
estoque, aí sim estaremos diante de 
um Almoxarifado Central Informati-
zado, que cumpre 100% sua função. 
É o que se espera para breve.
 Importante registrar tam-
bém a atuação dos agentes públicos 
que desenvolvem suas at ividades 
naquele local.  Estão atuando com 
muita responsabil idade e serieda-
de. Sendo assim, além de estarem 
exigindo que os fornecedores entre-
guem os i tens que realmente o Mu-
nicípio adquir iu, estão fazendo com 
que alguns fornecedores aprendam, 
mesmo a contragosto, a respeitar o 
dinheiro públ ico.

 O Portal de Transparência é uma 
ferramenta imprescindível para o exer-
cício pleno da Cidadania e do Controle 
Social. É por meio dele que cidadãos 
compromissados com o bom desenvolvi-
mento do Município, com o combate à má 
gestão, à corrupção e à omissão de in-
formações, tomam conhecimento e moni-
toram os atos administrativos praticados 
pela Governança Pública.
 Essa ferramenta, pela Lei Com-
plementar Federal 131/09 entrou em vi-

Portal de Transparência

gor em maio de 2013. Entretanto, pela 
Lei Complementar Estadual 137/11, to-
dos os Municípios do Paraná, deveriam 
estar, desde 2012, com seus Portais de 
Transparência completos, disponíveis e 
com fácil acessibilidade. 
 Em Mandaguari, inicialmente, 
por diversos motivos a luta foi grande 
para que as informações mínimas ne-
cessárias fossem disponibilizadas. 
 Após três anos de muitos reque-
rimentos, reuniões e solicitações deste 

Observatório e até encaminhamento ao 
Ministério Público que, a seguir, reali-
zou Termo de Ajustamento de Conduta 
– TAC com a incidência de multa diá-
ria caso continuasse o descumprimento 
de algumas obrigações, o Executivo e 
a Câmara Municipal efetivaram a pu-
blicação do mínimo necessário exigido 
por lei no que se refere aos Portais de 
Transparência.
 Atualmente, segundo levanta-
mento realizado pelo Ministério Públi-
co Federal,em relação aos Municípios 
Paranaenses,o Portal de Transparência 
de Mandaguari recebeu pontuação ava-
liativa de 6,6 (numa escala de 0 a 10), 
situando-se na 14ª posição no Ranking da 
AMUSEP (30 Municípios) e 208º posição 
no Ranking Estadual (399 Municípios).
 Dessa forma, mesmo que ainda 
não atenda 100% das exigências legais, 
hoje, há a possibilidade de qualquer ci-

dadão acessar de sua residência os re-
feridos sites, podendo obter informações 
sobre quaisquer despesas realizadas 
pelo Município e, em caso de falta de 
conteúdo, solicitar, com respaldo no arti-
go 11 da Lei de Acesso à Informação, nº 
12.527/11, acesso imediato à informação 
disponível.
 Sabendo da importância do co-
nhecimento de como acessar e monito-
rar as informações no Portal de Trans-
parência, assim como da dificuldade dos 
cidadãos para realizar essa análise, o 
Observatório Social de Mandaguari pre-
tende realizar um Curso/Treinamento 
prático para interessados em aprender a 
manusear essa ferramenta tão importan-
te chamada “Portal de Transparência”.
 Os interessados poderão entrar 
em contato pelo e-mail mandaguari@
osbrasil.org.br ou pelos telefones (44) 
3133-0028 ou (44) 3233-0099.
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 No exercício de 2015, como ainda 
não estava em funcionamento o Almoxarifa-
do Central do Município, este Observatório 
realizava acompanhamentos em diferentes 
locais, se dirigindo à cada Secretaria que, 
após acordo com o Executivo Municipal, co-
municasse o recebimento de bens e merca-
dorias, tais como Secretarias de: Educação; 
Assistência Social; Saúde, entre outras
 Durante esse exercício fi nanceiro, 
o OS efetivou o acompanhamento de R$ 
929.936,28 em bens e produtos adquiridos: 

Alguns casos práticos da atuação do Observatório Social de Mandaguari

Monitoramento de entregas de bens adquiridos pelo Município
limpeza, alimentação, higiene, materiais es-
portivos e outros. Em relação a medicamen-
tos e insumos médico-hospitalares foram 
acompanhados diretamente no Pronto Aten-
dimento Municipal e na Secretaria Municipal 
de Saúde, o valor de R$ 1.415.431,63. 
 Totalizou-se, no ano de 2015, 
o acompanhamento presencial de R$ 
2.345.367,91.
 Em relação ao exercício de 2016, 
em acompanhamento de entregas de bens 
e produtos adquiridos pelo Município, no Al-

moxarifado Central, até a primeira semana 
de junho, este Observatório Social monito-
rou presencialmente R$ 1.172.428,94.
Já em relação a medicamentos e insumos 
médico-hospitalares, o total acompanhado, 
na Secretaria de Saúde e no Pronto Atendi-
mento Municipal, foi de R$ 723.380,27, no 
mesmo período.
 Alguns dos casos que serão apre-
sentados a seguir foram detectados na 
realização desses acompanhamentos pre-
senciais; outros, por intermédio da análise e 

monitoramento dos processos licitatórios.
 Em razão do limitado número de 
recursos humanos disponíveis, o Observa-
tório Social informa à população que não 
teve, até o momento, a possibilidade de re-
alizar o monitoramento efetivo da execução 
de pavimentações; revitalização de prédios 
públicos e demais obras de engenharia. As-
sim como, não tem conseguido acompanhar 
a execução de todos os serviços terceiriza-
dos, contratados pelo Município, que abran-
gem, praticamente, todas as Secretarias.

 Na data de 11 de fevereiro de 
2015, realizar-se-ia o Pregão Presencial 
nº 05/2015, objetivando a “Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços de Vigilância”, com o valor máxi-
mo de R$ 63.000,00.
 Ao analisar os documentos exigi-
dos no Edital do referido Pregão, notou-se 

Contratação de Empresa de Vigilância
neste e nos demais Editais referentes às 
contratações de Empresas de Segurança, 
de cláusula que exigisse a apresentação 
da referida Autorização de Funcionamen-
to, para que as contratações ocorressem 
dentro da legalidade.
 A Procuradoria Jurídica Munici-
pal, após constatar a veracidade das ale-
gações deste Observatório, acatou o re-
querimento. 
 Novas licitações foram realizadas 
pelo Município, em 2015 e 2016, exigindo, 
para a contratação:
“7.4.2 – Autorização de funcionamento, 

emitida pela Polícia Federal, do Estado 
onde a empresa está sediada, dentro do 
prazo de validade”
 Dessa forma, o Observatório So-
cial contribuiu para com a legalidade nas 
contratações, afastando possíveis respon-
sabilidades dos agentes públicos munici-
pais e empresas contratadas.
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a omissão quanto à necessidade de apre-
sentação, por parte da empresa fornece-
dora, do Certifi cado de Segurança (Auto-
rização de Funcionamento) expedido pelo 
Departamento da Polícia Federal, confor-
me exigências estabelecidas pela Portaria 
nº 387/06 – DG/DPF, de 28 de agosto de 
2006.
 As empresas de Segurança Pri-
vada (armadas ou desarmadas), conforme 
orientação do próprio DPF, se não estão 
regularmente registradas e não possuem 
o referido Certifi cado, são classifi cadas 
como “clandestinas”. Com isso, se no 
Edital não for expressa tal exigência, no-
toriamente são abertos espaços para que 
estas empresas possam vir a celebrar 
contrato com a administração pública.
 Neste sentido, a própria Polícia 
Federal, em parceria com a Fundação 
Brasileira de Ciências Políticas lançou a 
campanha  da foto ao lado, o que confi rma 
a ilegalidade na não exigência do referido 
documento.
 Assim, para afastar possíveis 
contratações irregulares, este Observa-
tório requereu ao Município, a inserção, 

  http://www.fenavist.org.br/noticia/poli-
cia-federal-em-parceria-com-fundacao-
-brasileir/
 http://www.fenavist.org.br/noticia/poli-
cia-federal-em-parceria-com-fundacao-
-brasileir/ 

 No dia 29 de abril de 2015, 
o Observatório Social de Mandaguari 
– ADAMA acompanhou o certame do 
Pregão Presencial nº 32/2015, da Pre-
feitura Municipal.
 Teve por objeto o “Registro de 
Preços para Aquisição de Marmitex”, 
no valor de R$ 167.520,00, no qual 
compareceram três fornecedores (va-
mos considerar empresas A, B e C).
Inicialmente, as três empresas foram 
classificadas, em razão de as propos-
tas atenderem as exigências constan-
tes do Edital.
 A empresa A não deu lances e 
as outras duas empresas disputaram o 
preço. Assim, conforme ata do referido 
certame, a empresa B foi inabilitada 
pelo fato de que deixou de apresentar 
o Atestado de Capacidade Técnica.
 Passando-se ao segundo co-
locado, abriu-se os envelopes da em-
presa C, momento no qual a comissão 
de licitação considerou a mesma como 
habilitada, declarando-a como vence-
dora.
 Ao final, a empresa A se ma-
nifestou contra a habilitação da em-
presa C, uma vez que percebeu que 
seu Alvará de Licença Sanitária tinha 

Contratação de Empresa para Fornecimento de Marmitex
endereço de funcionamento diferente 
do real endereço da empresa.
 Mesmo assim, embora cons-
tando em ata a manifestação da em-
presa A, o certame foi finalizado e a 
empresa C considerada vencedora.
 Em busca da verdade, da le-
galidade e da justiça, o Observatório 
Social foi ao local do endereço forne-
cido pela empresa C. Constatou, atra-
vés de fotos, que no referido endereço 
existiam algumas casas em constru-
ção e que, a empresa C nunca havia 
funcionado naquele local.
 Representantes do Observa-
tório Social foram ainda em busca do 
antigo endereço da empresa. Confor-
me o responsável pelo local, a citada 
empresa já havia saído daquele ende-
reço há quase um ano.
 Com isso, comprovou-se efe-
tivamente que o fornecedor C des-
cumpriu cláusula expressa do Edital, 
ao apresentar documento em descon-
formidade com o mesmo, com errône-
as informações sobre a localização 
de seu estabelecimento comercial e, 
mesmo se estivesse sediado no local, 
não haveria possibilidade da emissão 
de um Alvará da Licença Sanitária, 

uma vez que no terreno haviam ape-
nas casas em construção.
Diante disso, o OSM requereu ao Mu-
nicípio que fosse:
a) O proponente C considera-
do inabilitado, com posterior inva-
lidação de sua proposta;
b) Convocado o fornecedor re-
manescente, qual seja, a empresa A, 
para averiguação de sua habilitação 
e, com posterior cumprimento dos 
requisitos, efetivação de contrato 
com o Município;

 O requerimento foi deferido. 
A empresa C foi inabilitada pela cons-
tatação da ilegalidade. A empresa A 
foi habilitada e forneceu todo o servi-
ço durante a vigência de seu contrato; 
pelo que se soube, satisfatoriamente.
 Dessa forma, o Observatório 
Social contribuiu para que a referida 
contratação transcorresse dentro da 
legalidade, afastando possíveis res-
ponsabilizações de agentes públicos 
e empresas contratadas sem a devida 
habilitação. 
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 No dia 23 de novembro de 2015 
estava prevista a realização do certame do 
Pregão Presencial nº 117/2015, que teve por 
objeto a “Aquisição de mobiliários e equipa-
mentos”, no valor máximo de R$ 483.294,94.
 Este Observatório constatou algu-
mas situações que chamaram a atenção, 
em especial o visível sobrepreço de alguns 
itens que, na visão deste Observatório, deve-
riam ser readequados.
 Esclarecendo que “valor máximo” é o 
valor que o Município pretendia pagar pelo bem 
a ser adquirido, e que “preço de mercado” se 
refere ao preço médio do comércio, pesquisa-
do por este Observatório, veja ao lado:
 Dessa forma,o Observatório pode 
constatar que tais itens do referido Edital es-

Aquisição de Equipamentos Mobiliários
tavam com valor  acima do valor de mercado.
 Com esse sobrepreço em apenas 
quatro itens (em razão das quantidades 
que seriam licitadas), o Município poderia 
ter um prejuízo de R$ 6.869,80.
 Assim, este Observatório Social 
impugnou o Edital do Pregão Presencial 
nº 117/2015, requerendo novas cotações 
ofi ciais, primando sempre pelo resguardo 
do interesse público, da legalidade e do 
correto andamento dos processos adminis-
trativos.
 O requerimento foi deferido. O 
edital foi suspenso e os itens foram re-
tirados do Edital para posterior licitação 
que, até o presente momento, não foi re-
alizada.

 No mês de abril de 2015 o Municí-
pio realizou licitação para aquisição de gê-
neros de limpeza, dentre eles, aquisição de 
“Água Sanitária”.
 Inicialmente, analisando o Edital, 
visualizou-se a ocorrência de sobrepreço 
no referido item.
 O valor licitado do item “Água Sani-
tária” foi de R$ 4,19, em uma quantidade de 
2.500 unidades, de no “mínimo” 500ml. 
 Este Observatório comprovou a di-
vergência de preço entre o valor licitado pelo 
Município e o valor praticado no mercado, 
sendo que neste último chegava a R$ 1,35 
um litro, ou seja, meio litro (conforme o mu-
nicípio havia licitado) custaria menos de R$ 
1,00 (e não R$ 4,19), ensejando uma dife-
rença de 400% do valor licitado.
 Além de o valor estar com sobre-
preço, houve, por parte do Município, a con-
tratação de objeto incerto, haja vista que, 
no momento em que se inseriu “no mínimo 
de 500ml”,possibilitou ao fornecedor apre-
sentar qualquer medida a partir de 500ml, 
sendo que o Município efetuaria o paga-
mento no valor de R$ 4,19.
 Constatou-se ainda que a unida-
de de medida praticada no mercado é, 
normalmente de 1litro e de 2 litros (e não 
500ml). Nos documentos apresentados ao 

Aquisição de Água Sanitária
Município, demonstrou-se que todas as 
Águas Sanitárias de 1litro estavam abaixo 
de R$ 2,00, chegando até a R$ 1,35. Visua-
lizou-se também que um galão de 2 litros (4 
vezes o volume licitado) de Água Sanitária 
custava, aproximadamente, R$ 4,20 (e o 
Município estaria pagando R$ 4,19 em meio 
litro 500ml).
 Fazendo a média dos valores en-
contrados por este OS para 1 litro de Água 
Sanitária, obteve-se o valor de R$ 1,77 cada 
litro. Ou seja, meio litro custaria R$ 0,88 
aproximadamente (e não R$ 4,19). O muni-
cípio estaria despendendo um valor quatro 
vezes maior do que o preço de mercado 
para a aquisição do referido produto.
Ou seja:

 - Pretensão do Município: 2.500uni-
dades de 500ml x R$ 4,19 = R$ 10.475,00
 - O correto seria: 1.250unidades 
de 1 litro x R$ 1,77= R$ 2.212,500
 - O prejuízo seria: 10.475,00 – 
2.212,50 = R$ 8.262,50
 Assim, este Observatório Social 
requereu a ANULAÇÃO do referido item, 
pois encontrava-se com vício (imprecisão 
na descrição) e ilegalidade (sobrepreço).
 O requerimento foi deferido e o 
item foi anulado.

 Na licitação seguinte,o mesmo 
item “Água Sanitária” foi novamente con-
tratado. O valor licitado foi de R$ 3,48, 
mas, desta vez, em 2 litros de Água Sani-
tária (e não R$ 4,19 em 500ml).
  Contudo, ainda assim, nova irre-
gularidade foi constatada.
 Realizando este Observatório 
acompanhamento da entrega desse pro-
duto, em um empenho de 100 frascos de 
2 litros, o fornecedor entregou 100 fras-
cos de 1 litro, colocando desta forma na 
Nota Fiscal. Ou seja, ao invés de entre-
gar 200 litros, entregou 100 litros (50%).
Verifi cando tal desconformidade, este 
Observatório Social informou ao agente 
público responsável que, imediatamente, 
solicitou ao fornecedor a complementa-
ção dos produtos faltantes.
 Assim, vislumbrou o agente pú-
blico que, no momento da entrega, além 
de conferir o produto pela nota fi scal, há 
a necessidade de se conferir pela Ata da 
licitação, na qual consta todas as especi-
fi cações do produto que foi efetivamente 
contratado pelo Município. 
 Os itens foram complementados 
e o pagamento transcorreu dentro da le-
galidade, não acarretando prejuízo ao 
erário.

 Em julho de 2015 realizou-se o 
certame do Pregão Presencial nº 77/2015, 
tendo por objeto a contratação de empresa 
para “poda e corte de árvores”, no valor má-
ximo de R$ 441.006,50.
 Chamou a atenção deste OS o va-
lor unitário máximo inserido em cada item. 
 No ano de 2014, através do Pre-
gão 31/2014, o Município realizou con-
tratação do referido serviço no valor de 
R$ 629.966,80, do qual foram empenha-
dos, liquidados e pagos o montante de R$ 
222.089,90.
 Os valores unitários do Pregão 
31/2014, à época, também chamaram a 
atenção deste Observatório, uma vez que, 
quando comparados a de outros Municípios, 
visualizava-se certo sobrepreço na mão de 
obra orçada. Isto foi devidamente questio-
nado por este Observatório através do Re-
querimento nº 16/2014.
 O Município justifi cou que tal valor 
se ensejava pela necessidade de o forne-

Contratação de empresa para Poda e Corte de Árvores
cedor disponibilizar duas equipes para a 
realização do trabalho, sendo uma para a 
Secretaria de Obras e outra para a Secre-
taria de Meio Ambiente.
 Contudo, a partir de 27 de agosto 
2014, conforme ata e gravação em áudio 
da Audiência Pública do Plano de Arboriza-
ção, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal em seu 
pronunciamento fi nal, após alguns ques-
tionamentos deste Observatório, declarou, 
perante todos os presentes que já havia co-
municado à empresa vencedora da referida 
licitação, de que a partir daquele momento 
não seriam mais necessárias duas equipes 
para a realização das podas e cortes de ár-
vores, “uma vez que, do ponto de vista orça-
mentário, não tem mais condições de arcar 
com os custos nesse ritmo”. Em contato 
com o Observatório, o Município afi rmou 
que a segunda equipe fi caria de “sobreavi-
so”, caso houvesse alguma necessidade.
 Na nova contratação de 2015, 
quando examinado o Edital do Pregão 

77/2015, constatou-se que não se exigia 
mais a disponibilização de duas equipes 
ou equipe em sobreaviso, mas, em con-
trapartida, os valores para uma equipe, em 
alguns itens, estavam superiores aos que se 
exigia no ano de 2014, para duas equipes. 
Observe a tabela.
 Ainda, visualizou-se outra situação 
que infringia diretamente os princípios e nor-
mas que direcionam e estruturam a Admi-
nistração Pública.
 Numa cláusulas, o Edital estabele-
cia que “A contratada poderá exigir ordem 
de no mínimo 40 serviços, exceto força 
maior requisitada pela COMPDEC (Coorde-
nadoria de Defesa Civil).”(nosso grifo). Em 
outra, estabelecia que “A prestação dos ser-
viços deverá ser feita parcelada, de acordo 
com a necessidade da Prefeitura Munici-
pal.” (nosso grifo)

Entendendo este OS que a execução dos 
serviços advém da necessidade oriunda 
da demanda do município e que não havia 
respaldo normativo que proporcionasse o 
direito à empresa de EXIGIR do Órgão Pú-
blico um mínimo de solicitação necessária 
para EXECUTAR os serviços contratados, 
solicitou-se a retirada e readequação das 
referidas cláusulas.
 Assim, este Observatório Social 
impugnou o Edital do Pregão Presencial nº 
77/2015 de Poda e Corte de árvores, solici-
tando a readequação do Edital.
 O requerimento foi deferido.So-
mente nessa readequação, em relação às 
equipes questionadas pelo Observatório, 
houve uma redução de valor na ordem 
de R$ 75.756,50, no preço máximo que o 
Município estava disposto a pagar (de R$ 
441.006,50 baixou para R$ 365.250,00).
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 O Município de Mandaguari reali-
zou licitação (Pregão114/2015), em 11 de 
novembro de 2015, para a aquisição de 
6.000m² de“manta asfáltica aluminizada 
para cobertura de telhados de prédios pú-
blicos.”.
 Questionado ofi cialmente por este 
Observatório, o Município informou que es-
tavam previstos 2.200m² da referida manta 
para cobrir o telhado do Paço Municipal 
(Prefeitura).
 Este Observatório entendeu que o 
telhado da Prefeitura não poderia receber 
2.200m² de manta asfáltica, uma vez que 
possui aproximadamente 770m² de cober-
tura.
 Considerando que estaria ha-
vendo equívoco do Município, novamente 
requereu-se informações sobre essa quan-
tidade, quando, mais uma vez, foi confi r-
mado esse número, estimativa de 2.200 m² 
para cobrir o telhado do Paço Municipal.
 Por telefone, o Observatório So-

Aquisição de Manta Asfáltica para cobrir o telhado da Prefeitura Municipal
cial solicitou que fosse informado quando 
a referida manta asfáltica estivesse sendo 
entregue para o Município. Isso aconteceu.
 Quando a empresa, numa quinta-
-feira a tarde, fez a entrega do material, tan-
to a nota fi scal quanto a quantidade corres-
pondia a 1.600m², diferente dos 2.200m² 
previstos inicialmente e reiterados.
 Acompanhou-se a entrega e, ver-
balmente, a representante do OS informou 
ao agente público, que ainda não concor-
dava com essa quantidade, ao que lhe foi 
informado: “Acompanharei pessoalmente 
essa colocação. Caso sobre manta asfál-
tica, será devolvida, anularemos essa nota 
fi scal e outra nota será emitida”.
 Foi explicado que se gasta um 
pouco a mais do que a área do telhado, 
tendo-se em vista a ondulação do mesmo; 
os 10cm de reposição das bordas do ma-
terial, onde se encontram no momento da 
colocação e, ainda, por ter a necessidade 
de colocação da referida manta asfáltica 
nos beirais do prédio.
 Por informações extraofi ciais so-
bre outros prédios que também colocaram 
a referida manta, esse aumento, geralmen-
te, é de no máximo 20%.
 Considerando também a coloca-
ção nos beirais do prédio da prefeitura mu-
nicipal, entendeu este Observatório Social 
que a quantidade de manta poderia chegar, 
aproximadamente, a 1.000m².
 A Nota Fiscal de 1.600m² foi anu-
lada e outra nota foi emitida na quantidade 
de 1.370m².
 Ou seja, houve uma redução de 
R$ 33.200,00 (-830m²). Vejamos:

 Realizando acompanhamento de 
entrega de bens adquiridos pelo Município, no 
Almoxarifado Central, na data de 26 de janeiro 
de 2016, referentes ao Pregão Presencial nº 
52/2015, este Observatório, junto a equipe do 
Almoxarifado Central, detectou várias irregula-
ridades nos produtos entregues.
 Além de diversas mercadorias de-
volvidas ao fornecedor por desatenderem cla-
ramente as especifi cações descritas no Edital 
e outras não entregues pelo mesmo (44 itens 
no total), chamou a atenção deste Observató-
rio o item “Papel Crepom Metalizado 48 cm 
x 1m”.
 Conforme se visualiza na Ata de Re-
gistro de Preços da licitação, referido item foi 
licitado pelo valor unitário R$ 14,20 (quatorze 
reais e vinte centavos), na quantidade de 800 
unidades, totalizando R$ 11.360,00 (onze mil, 
trezentos e sessenta reais).
 De início, este Observatório consi-
derou exorbitante o preço licitado, demons-
trando clara ocorrência de sobrepreço e, por 
certo, consequente superfaturamento por 
parte da empresa fornecedora.
Tendo em vista essa situação, este Observa-
tório realizou pesquisa de preços para verifi car 
o real valor de mercado do referido produto, 
sendo que se constatou que a média do preço 

Aquisição de Papel Crepom Metalizado
do papel crepom metalizado era de R$ 2,35 
(dois reais e trinta e cinco centavos) para 2 
metros, ou seja, o dobro do licitado (1 metro).
 Agravando-se a situação, além da 
ocorrência do sobrepreço, o fornecedor en-
tregou papel crepom simples, não metalizado, 
que, em média, custa R$ 0,77.
 O papel simples foi devolvido para 
que o fornecedor entregasse o que fora lici-
tado (metalizado). Mas, mesmo assim, enten-
deu-se que o município não poderia pagar R$ 
14,20 por um papel que, em média,custaria 
R$ 1,17 o metro.
 Ou seja, de forma sucinta e objeti-
va: o Município se dispôs a pagar R$ 14,20 a 
unidade de Papel Crepom 48cm x 1m, sendo 
que a média de preço é de R$ 2,35 (com 2 
metros), pelo que 1 metro custaria aproxi-
madamente R$ 1,17.
  Da forma como foi licitado, 
se fossem adquiridas as quantidades regis-
tradas, o prejuízo alcançaria a casa dos R$ 

10.424,00, vejamos:
 a) 800 x 14,20 = R$ 11.360,00 (o 
que o município iria pagar)
 b) 800 x 1,17 = R$ 936,00 (preço de 
mercado)
 Diferença: a - b = R$ 10.424,00 (pre-
juízo)
 Com toda essa situação visualizada, 
o Observatório Social requereu ao Município a 
anulação do papel crepom e o não pagamen-
to da nota fi scal apresentada, tendo em vista 
tratar-se de claro vício de legalidade, causan-
do notório prejuízo ao erário, com possível 
incidência num superfaturamento em mais 
1183% pelo fornecedor.
 Em resposta ao encaminhamento 
do caso do Papel Crepom, constante do slide 
anterior, por intermédio do Ofício 43/2016, o 
Município de Mandaguari manifestou que:
 “[...] suscitamos a importância do 
acompanhamento deste respeitável órgão 
aos trâmites públicos de contratações realiza-

das pelo Município, com grande contribuição 
de prevenção de erros e correções necessá-
rias[...]”
 “identifi cada a variação de preços 
que importe em prejuízo ao erário, é dever 
da Administração repactuar os preços ante-
riormente contratados [...] em uma análise 
mais detalhada a este segmento de merca-
do, constata-se que a variação de preços tem 
sido exorbitante entre os estabelecimentos 
do ramo, demonstrando índices de variação 
inclusive maior do que o constatado por este 
Observatório [...] 
 “Diante da possibilidade da con-
vocação da empresa contratada para que o 
preço anteriormente fi rmado possa ser rea-
justado [...] e reestabelecimento dos valores 
registados à realidade do mercado, se com-
prometendo esta Municipalidade a anular os 
itens aventados caso não haja anuência do 
contratado e eventuais convocados” (nosso 
grifo)
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Foi licitado Foi entregue

Papel crepom metalizado (48cmx 1m)
Licitado por R$ 14,20 (unidade)
Preço médio de mercado R$ 2,35 (com 2m)
Empenhadas 125 unidades

Papel crepom simples
Preço médio de mercado R$ 0,77
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 No decorrer do exercício financeiro 
de 2015, este Observatório também realizou 
o acompanhamento da entrega de materiais 
esportivos do Pregão Presencial 18/2015, em 
especial, dos troféus e medalhas que foram 
adquiridos. Algumas situações com indícios 
de irregularidades chamaram a atenção de 
membros do Observatório Social. Através de 
manifestação deste OS, algumas foram sana-
das, outras não:
 a) o agente público que recebia os 
materiais adquiridos pelo Município afirmou-
-nos que não estava conferindo-os, sequer es-
tava abrindo a caixa e já encaminhava a nota 
para a liquidação. Supõe-se que vários mate-
riais foram pagos sem a devida conferência;
 b) os itens estavam sendo entre-

Troféus e medalhas
gues de forma irregular, diferente do que fora 
licitado, tanto na descrição, quanto na quanti-
dade;
 c) nota fiscal referente a itens que 
não haviam sido entregues ainda, já tinha sido 
liquidada e encaminhada à contabilidade para 
pagamento (o que foi corrigido a tempo após 
intervenção deste Observatório).
 Ademais, também chamou a aten-
ção deste Observatório a grande quantidade 
de troféus e medalhas adquiridos e pagos 
pelo Município num período de 07 (sete) me-
ses, justificando que seriam destinados à pre-
miação em eventos, tais como corrida, cam-
peonato de futebol, entre outros, realizados ou 
por se realizar no Município.
 No total, foram adquiridos:
 a) 434 troféus (entre pequenos (30-
45cm); médios (1m) e grandes (1,60m))
 b) 928 medalhas de latão.
 Diante da grande quantidade, es-
pecialmente de troféus, o OS encaminhou 
requerimento ao Município solicitando alguns 
esclarecimentos.
 No referido requerimento, solicitou-
-se:
 a) relação na qual conste a 
quantidade de Troféus e Medalhas de pre-
miação, entregues a participantes de com-
petições/eventos esportivos realizados neste 
Município, no ano de 2015.
 b) que desta relação cons-
tasse o nome do evento/torneio, o local de 
realização, a data da premiação, bem como 

a respectiva quantidade de troféus/medalhas 
entregues em cada evento.
Quase quatro meses depois, este OS recebeu 
a resposta da seguinte forma:
 - duas folhas, sem ofício de encami-
nhamento;
 - em papel branco, sem timbre ou 
carimbo do Município;
 - sem nome ou assinatura do res-
ponsável;
 - sem data do envio; e
 - na relação enviada com o nome e 
locais dos torneios, não apresentava a data da 
premiação.
 Em 30.11.2015 este OS, justifi-
cando os motivos acima, devolveu ao Mu-
nicípio a relação recebida e encaminhou o 
requerimento nº 68/2015, reiterando as solici-
tações anteriores.
 Não sendo respondido, encami-
nhou-se novamente ao Município o reque-
rimento nº 74/2015, em 14 de dezembro de 
2015, reiterando o teor dos requerimentos 50 
e 68/2015, acrescido da solicitação de:
 a) O nome de três represen-
tantes de cada bairro ou da comunidade, que 
tenham participado da organização/entrega 
das premiações e que não sejam funcionários 
públicos municipais.
 b) Cópia da relação com os 
nomes dos premiados, que receberam os 284 
(duzentos e oitenta e quatro) troféus, nos res-
pectivos eventos, no ano de 2015. (pois era a 
quantidade que havia sido paga pelo Municí-

pio até aquele momento).
 Assim, na data de 06 de janeiro de 
2016, por intermédio do Ofício 004/2016, o 
Executivo Municipal encaminhou a resposta 
aos dois primeiros pedidos, quais sejam, a re-
lação dos troféus e em quais eventos foram 
entregues, CONFIRMANDO a aquisição de 
434 (quatrocentos e trinta e quatro) troféus e 
928 (novecentas e vinte e oito) medalhas de 
latão, num período de sete meses (julho/2015 
a janeiro/2016)
 Entretanto, em relação aos dois ou-
tros questionamentos sobre o nome de quem 
recebeu os troféus e o nome de pessoas que 
presenciaram a entrega dos mesmos, nada foi 
respondido.
 Ante todas as situações elencadas, 
não houve outra medida a ser tomada por 
este Observatório Social a não ser o encami-
nhamento ao Ministério Público, fato que foi 
realizado na data de 04.04.2016, tendo o re-
ferido órgão já instaurado procedimento para 
averiguações dos indícios de irregularidades 
demonstrados.

 O Observatório Social de Manda-
guari - ADAMA realizou levantamento refe-
rente a algumas despesas realizadas pelo 
Município, em relação à manutenção e re-
vitalização da rede de iluminação nos espa-
ços públicos.
 Constatou-se que, de 2013 até de-
zembro de 2015 foi pago, referente a servi-
ços e materiais elétricos, R$ 1.837.140,84. 
Deste valor, R$ 1.591.856,36 foi pago à em-
presa Eletrofio Instalações Elétricas Ltda, 
que venceu a maioria dos processos licita-
tórios.
 Foi divulgado pelo Município a 
realização desses trabalhos em diferentes 
espaços públicos, como praças, ruas, par-
ques, entre outros.
 Este OS solicitou, através de re-
querimento, que o Município informasse 
qual foi o valor gasto, especificamente, em 
cada espaço público.
 Em resposta, foi informado que 
“não é possível determinar quanto foi des-
pendido em cada espaço público, haja vista 
que os orçamentos que balizaram os valores 
de referência do edital que regeu o certame 
foram realizados de forma global, impossi-
bilitando o fracionamento de tais serviços e 
materiais”.
 Sendo assim, o Observatório So-
cial realizou levantamento próprio, utilizan-

Despesas com a manutenção e revitalização da Iluminação 
Pública, em especial da Praça Micheletti

do os dados do Portal de Transparência da 
Prefeitura Municipal e documentos dos pro-
cessos licitatórios.
Ao iniciar esse trabalho, chamou a atenção 
as despesas em relação a Praça Micheletti.
 No local, foram inseridos 24 no-
vos postes de energia do modelo “Jacareí” 
, com luminárias decorativas FDL 540.  Na 
placa ali instalada constava “investimen-
to R$ 96.498,45”. Ou seja, pela lógica, R$ 
96.498,45 ÷ 24 = R$ 4.020,76, o valor de 
cada poste com a devida fiação e equipa-
mentos. 
 Entretanto, observou-se que:
Na primeira licitação (Tomada de Preços 
nº 12/2014), realizada em setembro de 
2014, foi efetivado um único empenho, de 
nº 8214/2014, no valor máximo da licitação 
(R$ 212.673,38) elencando 10 (dez) locais 
para a execução dos serviços, dentre eles 
a Praça Micheletti. Como não houve divisão 
de valores no referido empenho (foi um em-
penho generalizado), deduz-se que os R$ 
96.498,45 elencados na placa tenham sido 
pagos (05.11.2014) por meio deste.
 Na segunda licitação (Tomada de 
Preços 15/2014), realizada em 29 de se-
tembro de 2014, foi realizado empenho (nº 
10724/2014) no valor total de R$ 372.356,11 
única e exclusivamente para “materiais e 
serviços para a melhoria na iluminação da 

praça pública Geraldo Francisco Miqueletti 
localizado na Av. Presidente Vargas com a 
rua Zacarias de Vasconcelos”, o qual foi to-
talmente pago em 05 de dezembro de 2014 
(Nota Fiscal nº 463).
 Somando-se os R$ 96.498,45 pa-
gos em 05.11.2014 com os R$ 372.356,11 
pagos em 05.12.2014, supõe-se que o 
Município despendeu o valor total de R$ 
468.854,56 para a “revitalização da ilumi-
nação pública” da Praça Micheletti, e não 
apenas R$ 96.498,45 conforme exposto na 
placa. Ou seja, deduz-se que o valor efetiva-
mente pago foi de R$ 468.854,56 ÷ 24 = R$ 
19.535,60 em cada poste completamente 
instalado.
 Não tendo ocorrido esclareci-
mento satisfatório da parte do Município, 
o caso foi encaminhado ao Ministério 
Público para análise, sendo que o mes-
mo instaurou Procedimento Preparatório 
para averiguações.
  Em contato com alguns profissionais do ramo de 
eletricidade, foi-nos informado que o “modelo” do 
referido poste (luminária decorativa) seria “Jaca-
reí”. Contudo, seu modelo técnico, conforme elen-
cado, denomina-se FDL 540
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 No dia 19 de abril do corren-
te ano, acompanhando o Promotor de 
Justiça da Comarca, Dr. Vilmar Antônio 
Fonseca, membros deste Observatório 

Visitas in loco
Almoxarifado da Frota Municipal 
se dirigiram ao Almoxarifado onde são 
guardados os veículos do Município.
 O intuito foi de averiguar o 
estado de veículos e maquinários do 

Município e registrar questões neces-
sárias à instrução do Inquérito Civil 
instaurado pelo Ministério Público, em 
razão de relatório encaminhado por 

este Observatório, em final de 2014, 
com vários indícios de irregularidades 
na manutenção dos mesmos, exem-
plos:

 a) Veículos que gastaram, em manutenção, num período de dois anos, valor muito 
maior do que seu valor de mercado com base na tabela FIPE.
 b) Manutenções realizadas por uma determinada empresa, sendo que outra havia 
vencido a licitação.
 c) Manutenção de maquinários realizada através de determinada licitação, na qual 
os mesmos não haviam sido licitados.
 d) Realização de manutenção de veículos de uma Secretaria, pagas com verba 
vinculada de outra.
 Somando-se as despesas de 2013 até o final de 2015, com a manutenção da 
frota municipal, os valores são de, aproximadamente, R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e 
quinhentos mil reais). 
Indícios de irregularidades foram encaminhados ao Ministério Público, que instaurou inqué-
ritos civis para averiguar as situações elencadas.

 Na data de 20 de abril de 2016, em virtude de alguns contatos de munícipes 
informando indícios de irregularidades que estariam ocorrendo nos preparativos para 
a ExpoMandaguari 2016, membros deste Observatório Social, junto ao Promotor de 
Justiça Dr. Vilmar Antônio Fonseca, se dirigiram ao espaço físico da Associação Rural 
de Mandaguari, para registrar e averiguar situações pertinentes.

Associação Rural de Mandaguari (local da ExpoMandaguari)
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A título de informação, despesas do Município com a ExpoMandaguari
ExpoMandaguari -  de 2014

ExpoMandaguari -  de 2015

ExpoMandaguari -  de 2016

 No que se refere aos valores gastos 
com a última ExpoMandaguari, alguns paga-
mentos ainda estão pendentes, uma vez que 
os empenhos (de R$ 441.740,61) não foram 
totalmente pagos e despesa para ressarci-

mento de energia, como a realizada no ano 
anterior, ainda não foi empenhada.
 Ainda há que se considerar que o 
Município teve também outras despesas pelo 
fato de que, durante um período de tempo, 

disponibilizou significativo número de funcio-
nários públicos municipais, materiais e ma-
quinários, para a realização de benfeitorias 
no espaço físico (privado) da Associação Ru-
ral, tais como: pintura, revitalização do asfalto 

existente, com suposta nova pavimentação 
em outra área, dentre outras.
 Os fatos estão sob análise do Mi-
nistério Público para constatar se houve ou 
não ilegalidade.

Processo Data Objeto Valor pago Contratado
Inexigibilidade 16/2014 23/04/2014 Show da Dupla Gilberto e Gilmar 52.000,00R$        Sérgio Augusto Cesnik Produções ME
Inexigibilidade 17/2014 24/04/2014 Show com o Padre Alessandro Campos 60.000,00R$        Alessandro Correa de Campos - ME
Inexigibilidade 18/2014 24/04/2014 Show de Balonismo 18.000,00R$        Federação Paranaense de Balonismo

Inexigibilidade 19/2014 25/04/2014
Locação do Parque de Exposições para os 
dias 01, 04 e 06 de maio 24.000,00R$         Associação Rural de Mandaguari

Pregão Presencial 10/2014 26/02/2014
Locação de equipamentos, tendas, banheiros 
e cadeiras 40.120,00R$         Jandaia Gerenciamento de Eventos Ltda - ME

Pregão Presencial 44/2014 22/04/2014
Serviços de Vigilância para os dias 01, 04 e 06 
de maio 26.400,00R$         Lucas Segurança Ltda - ME

220.520,00R$      

Processo Data Objeto Valor pago Contratado
Inexigibilidade 05/2015 16/03/2015 Show de Motocross 30.000,00R$        Inova Entretenimento Ltda
Inexigibilidade 07/2015 01/04/2015 Show Mato Grosso e Mathias 65.000,00R$        Nivea Rosa Aguilar Larson - ME
Inexigibilidade 08/2015 15/04/2015 Show com Nando Reis 104.900,00R$      Infernal Produções Artísticas Ltda

Inexigibilidade 09/2015 22/04/2015
Locação da Associação Rural para os dias 01, 
03 e 04 de maio 25.472,86R$         Associação Rural de Mandaguari

Pregão Presencial 08/2015 17/04/2015

Locação de banheiros químicos, gerador de 
energia, tendas, palco, som e iluminação 
para a 2ª Expo 80.139,00R$         Nilza Aparecida de Sibie Ltda - ME

Pregão Presencial 22/2015 28/04/2015
Contratação de empresa para "apoio" para 
evento (2ª Expo) 27.900,00R$         Adriano Sesinato da Silva e Cia Ltda - ME

Pregão  Presencial 29/2015 23/04/2015
Serviços de vigilância para a 2ª 
ExpoMandaguari 42.500,00R$         Lucas Segurança Ltda - ME

Dispensável (Empenho 5548/2015) 15/06/2015 Restituição de Energia (2ª Expo) 2.645,45R$           Associação Rural de Mandaguari
378.557,31R$      

Processo Data Objeto Valor pago Contratado
Inexigibilidade 02/2016 18/02/2016 Contratação de Show -  Titãs 135.000,00R$      Titãs Empreendimentos Artísticos Ltda
Inexigibilidade 05/2016 04/03/2016 Contratação de Show - Rosa de Saron 47.000,00R$        Rosa de Saron Produções Artísticas Ltda
Inexigibilidade 06/2016 04/03/2016 Contratação de Show - David Quilan 25.000,00R$        Angel Music Produções Artísticas Ltda - ME

Pregão Presencial nº 24/2016 23/03/2016
Contratação de equipe para "apoio" em 
eventos 18.995,00R$         Adriano Sesinano da Silva e Cia LTDA – ME.

Pregão Presencial nº 25/2016 23/03/2016

Contratação de Empresa Especializada na 
Locação de Equipamentos para Eventos, 
Produções Artísticas e Realização de Eventos 34.870,00R$         Nilza Aparecida de Sibie – ME.

Pregão Presencial 34/2016 11/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Serviços de Segurança e Vigilância para a 3ª 
ExpoMandaguari. 32.500,00R$         Lucas Segurança LTDA – ME.

Inexigibilidade 09/2016 11/04/2016

Locação da Associação Rural de Mandaguari 
para Festividades Alusivas ao Aniversário do 
Município, nos dias 28 de abril; 01 e 02 de 
maio. 30.000,00R$         Associação Rural de Mandaguari

Pregão Presencial 39/2016 19/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Locação e Montagem de Stands, Locação de 
Guindastes, bem como Locação de Painel de 
LED e Sistema de Filmagem. 45.890,00R$         Nilza Aparecida de Sibie – ME

Inexigibilidade 11/2016 20/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Apresentação de Show Artístico para a 3ª 
ExpoMandaguari – Show Matogrosso e 
Mathias 50.000,00R$         Cristiane S Casanatto - ME

Inexigibilidade 12/2016 29/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Arrecadação e Distribuição de Direitos 
Autorais de Execução Pública Musical. 18.295,61R$         Escr. Central Arrec. Distribuição - ECAD

437.550,61R$      

Processo Data Objeto Valor pago Contratado
Inexigibilidade 16/2014 23/04/2014 Show da Dupla Gilberto e Gilmar 52.000,00R$        Sérgio Augusto Cesnik Produções ME
Inexigibilidade 17/2014 24/04/2014 Show com o Padre Alessandro Campos 60.000,00R$        Alessandro Correa de Campos - ME
Inexigibilidade 18/2014 24/04/2014 Show de Balonismo 18.000,00R$        Federação Paranaense de Balonismo

Inexigibilidade 19/2014 25/04/2014
Locação do Parque de Exposições para os 
dias 01, 04 e 06 de maio 24.000,00R$         Associação Rural de Mandaguari

Pregão Presencial 10/2014 26/02/2014
Locação de equipamentos, tendas, banheiros 
e cadeiras 40.120,00R$         Jandaia Gerenciamento de Eventos Ltda - ME

Pregão Presencial 44/2014 22/04/2014
Serviços de Vigilância para os dias 01, 04 e 06 
de maio 26.400,00R$         Lucas Segurança Ltda - ME

220.520,00R$      

Processo Data Objeto Valor pago Contratado
Inexigibilidade 05/2015 16/03/2015 Show de Motocross 30.000,00R$        Inova Entretenimento Ltda
Inexigibilidade 07/2015 01/04/2015 Show Mato Grosso e Mathias 65.000,00R$        Nivea Rosa Aguilar Larson - ME
Inexigibilidade 08/2015 15/04/2015 Show com Nando Reis 104.900,00R$      Infernal Produções Artísticas Ltda

Inexigibilidade 09/2015 22/04/2015
Locação da Associação Rural para os dias 01, 
03 e 04 de maio 25.472,86R$         Associação Rural de Mandaguari

Pregão Presencial 08/2015 17/04/2015

Locação de banheiros químicos, gerador de 
energia, tendas, palco, som e iluminação 
para a 2ª Expo 80.139,00R$         Nilza Aparecida de Sibie Ltda - ME

Pregão Presencial 22/2015 28/04/2015
Contratação de empresa para "apoio" para 
evento (2ª Expo) 27.900,00R$         Adriano Sesinato da Silva e Cia Ltda - ME

Pregão  Presencial 29/2015 23/04/2015
Serviços de vigilância para a 2ª 
ExpoMandaguari 42.500,00R$         Lucas Segurança Ltda - ME

Dispensável (Empenho 5548/2015) 15/06/2015 Restituição de Energia (2ª Expo) 2.645,45R$           Associação Rural de Mandaguari
378.557,31R$      

Processo Data Objeto Valor pago Contratado
Inexigibilidade 02/2016 18/02/2016 Contratação de Show -  Titãs 135.000,00R$      Titãs Empreendimentos Artísticos Ltda
Inexigibilidade 05/2016 04/03/2016 Contratação de Show - Rosa de Saron 47.000,00R$        Rosa de Saron Produções Artísticas Ltda
Inexigibilidade 06/2016 04/03/2016 Contratação de Show - David Quilan 25.000,00R$        Angel Music Produções Artísticas Ltda - ME

Pregão Presencial nº 24/2016 23/03/2016
Contratação de equipe para "apoio" em 
eventos 18.995,00R$         Adriano Sesinano da Silva e Cia LTDA – ME.

Pregão Presencial nº 25/2016 23/03/2016

Contratação de Empresa Especializada na 
Locação de Equipamentos para Eventos, 
Produções Artísticas e Realização de Eventos 34.870,00R$         Nilza Aparecida de Sibie – ME.

Pregão Presencial 34/2016 11/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Serviços de Segurança e Vigilância para a 3ª 
ExpoMandaguari. 32.500,00R$         Lucas Segurança LTDA – ME.

Inexigibilidade 09/2016 11/04/2016

Locação da Associação Rural de Mandaguari 
para Festividades Alusivas ao Aniversário do 
Município, nos dias 28 de abril; 01 e 02 de 
maio. 30.000,00R$         Associação Rural de Mandaguari

Pregão Presencial 39/2016 19/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Locação e Montagem de Stands, Locação de 
Guindastes, bem como Locação de Painel de 
LED e Sistema de Filmagem. 45.890,00R$         Nilza Aparecida de Sibie – ME

Inexigibilidade 11/2016 20/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Apresentação de Show Artístico para a 3ª 
ExpoMandaguari – Show Matogrosso e 
Mathias 50.000,00R$         Cristiane S Casanatto - ME

Inexigibilidade 12/2016 29/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Arrecadação e Distribuição de Direitos 
Autorais de Execução Pública Musical. 18.295,61R$         Escr. Central Arrec. Distribuição - ECAD

437.550,61R$      

Processo Data Objeto Valor pago Contratado
Inexigibilidade 16/2014 23/04/2014 Show da Dupla Gilberto e Gilmar 52.000,00R$        Sérgio Augusto Cesnik Produções ME
Inexigibilidade 17/2014 24/04/2014 Show com o Padre Alessandro Campos 60.000,00R$        Alessandro Correa de Campos - ME
Inexigibilidade 18/2014 24/04/2014 Show de Balonismo 18.000,00R$        Federação Paranaense de Balonismo

Inexigibilidade 19/2014 25/04/2014
Locação do Parque de Exposições para os 
dias 01, 04 e 06 de maio 24.000,00R$         Associação Rural de Mandaguari

Pregão Presencial 10/2014 26/02/2014
Locação de equipamentos, tendas, banheiros 
e cadeiras 40.120,00R$         Jandaia Gerenciamento de Eventos Ltda - ME

Pregão Presencial 44/2014 22/04/2014
Serviços de Vigilância para os dias 01, 04 e 06 
de maio 26.400,00R$         Lucas Segurança Ltda - ME

220.520,00R$      

Processo Data Objeto Valor pago Contratado
Inexigibilidade 05/2015 16/03/2015 Show de Motocross 30.000,00R$        Inova Entretenimento Ltda
Inexigibilidade 07/2015 01/04/2015 Show Mato Grosso e Mathias 65.000,00R$        Nivea Rosa Aguilar Larson - ME
Inexigibilidade 08/2015 15/04/2015 Show com Nando Reis 104.900,00R$      Infernal Produções Artísticas Ltda

Inexigibilidade 09/2015 22/04/2015
Locação da Associação Rural para os dias 01, 
03 e 04 de maio 25.472,86R$         Associação Rural de Mandaguari

Pregão Presencial 08/2015 17/04/2015

Locação de banheiros químicos, gerador de 
energia, tendas, palco, som e iluminação 
para a 2ª Expo 80.139,00R$         Nilza Aparecida de Sibie Ltda - ME

Pregão Presencial 22/2015 28/04/2015
Contratação de empresa para "apoio" para 
evento (2ª Expo) 27.900,00R$         Adriano Sesinato da Silva e Cia Ltda - ME

Pregão  Presencial 29/2015 23/04/2015
Serviços de vigilância para a 2ª 
ExpoMandaguari 42.500,00R$         Lucas Segurança Ltda - ME

Dispensável (Empenho 5548/2015) 15/06/2015 Restituição de Energia (2ª Expo) 2.645,45R$           Associação Rural de Mandaguari
378.557,31R$      

Processo Data Objeto Valor pago Contratado
Inexigibilidade 02/2016 18/02/2016 Contratação de Show -  Titãs 135.000,00R$      Titãs Empreendimentos Artísticos Ltda
Inexigibilidade 05/2016 04/03/2016 Contratação de Show - Rosa de Saron 47.000,00R$        Rosa de Saron Produções Artísticas Ltda
Inexigibilidade 06/2016 04/03/2016 Contratação de Show - David Quilan 25.000,00R$        Angel Music Produções Artísticas Ltda - ME

Pregão Presencial nº 24/2016 23/03/2016
Contratação de equipe para "apoio" em 
eventos 18.995,00R$         Adriano Sesinano da Silva e Cia LTDA – ME.

Pregão Presencial nº 25/2016 23/03/2016

Contratação de Empresa Especializada na 
Locação de Equipamentos para Eventos, 
Produções Artísticas e Realização de Eventos 34.870,00R$         Nilza Aparecida de Sibie – ME.

Pregão Presencial 34/2016 11/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Serviços de Segurança e Vigilância para a 3ª 
ExpoMandaguari. 32.500,00R$         Lucas Segurança LTDA – ME.

Inexigibilidade 09/2016 11/04/2016

Locação da Associação Rural de Mandaguari 
para Festividades Alusivas ao Aniversário do 
Município, nos dias 28 de abril; 01 e 02 de 
maio. 30.000,00R$         Associação Rural de Mandaguari

Pregão Presencial 39/2016 19/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Locação e Montagem de Stands, Locação de 
Guindastes, bem como Locação de Painel de 
LED e Sistema de Filmagem. 45.890,00R$         Nilza Aparecida de Sibie – ME

Inexigibilidade 11/2016 20/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Apresentação de Show Artístico para a 3ª 
ExpoMandaguari – Show Matogrosso e 
Mathias 50.000,00R$         Cristiane S Casanatto - ME

Inexigibilidade 12/2016 29/04/2016

Contratação de Empresa Especializada em 
Arrecadação e Distribuição de Direitos 
Autorais de Execução Pública Musical. 18.295,61R$         Escr. Central Arrec. Distribuição - ECAD

437.550,61R$      



08 BOLETIM INFORMATIVO
Observatório Social de Mandaguari - ADAMA

 No que se refere à Saúde, elenca-se abaixo algumas despesas referentes aos serviços médico-hospitalares, prestados aos cidadãos do Município de Mandaguari.

Algumas despesas específicas, em serviços, realizadas com 
terceiros no Município de Mandaguari, em 2015

 Elaborou-se planilhas que informam, de forma sucinta e simples, o número e modalidade da licitação; o valor pago (que se trata do valor pago até 31.12.2015 sobre a referida con-
tratação) e a empresa contratada, a fim de que o cidadão que tiver interesse possa buscar maiores informações no Portal de Transparência ou em requerimento direcionado ao Município.

Serviços médico-hospitalares


