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Observatório Social do Brasil 

Campos Gerais



Como trabalhamos?



Perfil da Administração Pública em Ponta Grossa
Período de maio a agosto de 2019

Poderes Executivo e 

Legislativo

Orçamento do Município (2019):

R$ 940.900.000,00

Número de licitações emitidas: 464;

Valor total das mesmas:  R$ 168.401.392,74;

Valor total homologado:  R$ 129.466.632,99;

Média de preço:              R$ 362.934,03

• Preço mínimo: R$  0,00;

• Preço máximo: R$ 10.242.332,08





FASE 1 – ACOMPANHAMENTO 
DE EDITAIS

Modalidades de Contratação 

Chamada Pública Concorrência Pregão Eletrônico
Pregão 

Presencial
Tomada de 

Preço
Dispensa Inexigibilidade Total

Editais cadastrados pelo OSBCG 
(R$)

R$ 1.264.370,24 R$ 28.628.006,21 R$ 91.933.587,16
R$ 

1.502.193,15
R$ 

20.934.025,24
R$ 

3.851.728,54
R$ 

18.011.660,95 

R$ 
166.125.571,49

Nº de editais lançados no período. 11 9 212 20 23 89 99
463

* Não se contabilizou 

alienações.

Nº de editais analisados 11 9 212 20 23 89 99 463

Nº de editais com divergências - - 7 1 - 6 3 17

Nº de certames acompanhados 
pessoalmente pelo OSBCG

- 1 - 3 3 - - 7

Nº de manifestações sobre 
divergências encontradas

- - 7 2 - 6 3 18

Nº de correções feitas pelo Gestor 
Público decorrente da 

manifestação do OSBCG
- - - - - - - -

Valor Homologado (R$) R$ 1.264.370,24 R$ 23.748.651,01 R$ 62.913.737,37 R$ 994.991,12
R$ 

16.409.256,14
R$ 

2.240.960,68
R$ 

17.961.660,95 
R$ 

125.533.627,51

Redução
(Valor máximo das licitações 

homologadas – valor 
homologado)

* Nesse 
procedimento não 
há diminuição do 

valor máximo

R$ 3.969.220,20
* Essa economia se 
refere a apenas 06 

Concorrência 
homologada. 

R$ 18.890.519,32
* Essa economia se 
refere a 182 editais 

homologados.

R$ 202.391,03
*Essa economia 

se refere a 
apenas 16 editais  

homologados.

R$ 
2.040.741,21
*Essa economia 
se refere a 21 
Tomada de 

Preços 
homologadas

R$ 
1.610.767,86
*Essa economia 

se refere a 3 
revogações 
posteriores.

R$ 50.000,00
*Essa economia 

se refere a 1 
revogação 
posterior.

R$ 25.102.871,76



Demonstrativo em Gráficos
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Metodologia

• Quanto à economia, apenas se considera como economia

(redução) pela Administração Pública as licitações que foram

homologadas, considerando, para o cálculo, os valores final e

inicial.

Em relação ao total de editais:

• Há dois itens, um com o total de editais publicados no período e

outro apenas com os editais cujo procedimento licitatório foi

homologado.



Em relação aos editais analisados:

Os editais foram analisados brevemente em sua integralidade. No

gestor RCC, contudo, foram vistos e cadastrados 358 processos e

287 oportunidades foram inseridas, tal quantitativo abrange Ponta

Grossa e Palmeira.



Licitações por Órgão  

Público e Entidade Pública



Órgão/Entidade Público(a)
Número de 
licitações

Valor homologado Porcentagem

Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa (AFEPON) 17 R$ 1.565.864,06 1,21%

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT) 14 R$ 2.876.468,28 2,22%

Câmara Municipal de Ponta Grossa (CMPG) 16 R$ 950.721,00 0,73%

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSAUDE) 1 R$15.000,00 0,01%

Companhia Pontagrossense de Serviços (CPS)
8 R$ 1.163.671,80 0,90%

Diversas Secretarias 6 R$ 1.227.723,12 0,95% 

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa (FASPG) 48 R$ 1.357.150,94 1,05%

Fundação Municipal de Cultura (FMC) 40 R$ 635.354,60 0,49%

Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMSPG) 99 R$ 18.316.427,04 14,17%



Fundação Municipal de Turismo (FUMTUR) 3 R$ 18.748,98 0,01%

Fundação Municipal de Esportes (FUNDESP) 4 R$ 387.534,00 0,30%

Fundação Educacional de Ponta Grossa (FUNEPO) 3 R$ 53.336,12 0,04%

Gabinete do Prefeito 5 R$ 155.236,35 0,12%

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa (IPLAN) 4 R$ 8.199,10 0,01%

Procuradoria Geral 1 R$ 205,18 0,00%

Companhia de Habitação de Ponta Grossa (PROLAR) 17 R$ 2.670.013,45 2,06%

Secretaria de Governo (SG) 3 R$ 73.104,00 0,06%

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e Abastecimento  (SMAPA) 29 R$ 1.520.442,93 1,17%

Órgão/Entidade Público(a)
Número de 
licitações

Valor homologado Porcentagem

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (SMARH) 28 R$ 8.217.894,91 6,34%



Secretaria Municipal de Educação (SME) 23 R$ 18.908.564,32 14,59%

Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) 9 R$ 86.154,20 0,07%

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento (SMIP) 33 R$ 40.169.871,37 30,99%

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) 7 R$ 8.402.137,95 6,48%

Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais (SMPPS) 2 R$ 184.593,92 0,14%

Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) 25 R$ 20.202.912,27 15,59%

Secretaria Municipal de Turismo (SMT) 25 R$ 29.791,20 0,02%

Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública (SMCSP) 5 R$ 158.123,34 0,12%

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional (SMICQP) 9 R$ 196.676,96 0,15%

Órgão/Entidade Público(a)
Número de 
licitações

Valor homologado Porcentagem

Valor total dos editais publicados no período 464 R$ 129.466.632,99 100%
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GRÁFICO: LICITAÇÕES POR ÓRGÃOS E ENTIDADES
PÚBLICAS:



Divergências encontradas

Irregularidades formais: Não prejudicam processo ou ato pois, no

conteúdo não há erro. Ex: uma proposta que preencheu os requisitos

do edital mas não foi feita de acordo com o modelo disponibilizado.

Irregularidades materiais: Devem

encontradas para que o processo

ser sanadas assim que  

possa ter seu andamento e

desfecho; se não sanadas imediatamente prejudicam o processo. Ex:

erro de cálculo, falta de parecer jurídico.

Irregularidades substanciais: Prejudicam o documento que contém

tal irregularidade, não podendo ser aproveitado. A Administração deve

produzir outro documento totalmente novo. Se o documento é

essencial a todo o processo, este tornar-se-á inválido, devendo o ser

recomeçado. Ex: indicação de verba que não pode ser utilizada para

aquele fim, como a verba vinculada da saúde, educação, do ensino

básico.



Comunicações

Apenas as irregularidades substanciais e materiais são oficiadas,

as formais são comunicadas via e-mail ou telefone.

Dos 12 ofícios enviados pelo Observatório nesse período, somente

32 foram respondidos e entregues. Quanto aos demais, nossos

membros semanalmente analisam possíveis atualizações no site da

Prefeitura, impulsionando quando necessário na sede da mesma.

Exemplos de comunicações com pareceres oficiais do órgão/ente 

público com resumo do seu teor :



Ofício n.º 047/2019
Assunto: Pregões Eletrônicos n.º 40/2019 e 100/2019 – Transporte das

equipes esportivas do Município nas competições oficiais do Estado.

O Observatório constatou duas contratações com o mesmo objeto: prestação

de serviços de transporte das equipes esportivas do Município nas

competições oficiais do Estado. O primeiro deles, n° 40/2019, traz de maneira

exemplificativa e, frisa-se, não restritiva, os Jogos Abertos do Paraná e Jogos

da Juventude do Paraná, além de outros campeonatos e torneios estaduais,

com vigência estipulada de 360 dias. A disputa da licitação em análise ocorreu

em 04/04/2019, resultando a contratação de duas empresas (contratos n°

177/2019 e 178/2019).

Em contrapartida, há o pregão eletrônico de n° 100/2019, cujo objeto

especifica as fases regionais e finais dos 32º Jogos da Juventude do Paraná,

62º Jogos Abertos do Paraná e 8º Jogos Paradesportivos do Paraná. Tal

licitação levantou dúvidas ao Observatório, principalmente quanto ao objeto

que já deveria estar abrangido nos contratos supramencionados, haja vista

que esses já estão produzindo efeitos jurídicos.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Esportes defendeu-se ao alegar que a

contratação posterior é específica. Diante da insatisfatória manifestação, o

Observatório encaminhou tanto o ofício inicial, quanto sua resposta, à Câmara

Municipal, requerendo as devidas medidas cabíveis, eis que uma contratação

é gênero da qual a outra é espécie.



Ofício n.º 048/2019

Assunto: Locação de imóveis pela FMS

Ambas as contratações abarcam a locação de imóveis para uso da Fundação

Municipal de Saúde. Não contento maiores informações em virtude da própria

modalidade licitatória, o Observatório requereu uma justificativa, metragem

dos imóveis, bem como a forma que as contratações ocorreram, haja vista que

seus respectivos valores eram altíssimos perante as marcações de satélites e

correspondência a outros locais da cidade, divergindo quanto aos valores de

mercado.

A Fundação respondeu-nos com uma justificativa clara, anexando fotos,

contratos individuais com suas devidas atualizações e reajustes de índices

anuais. Concluiu-se parcialmente satisfatório ante as opções de locação em

outros lugares da cidade mais acessíveis, com preços inferiores ou do próprio

patrimônio do Município.



Ofício n.º 100/2019

Assunto: Pregões Eletrônicos n° 360/2018, 014/2019 e 131/2019

Os pregões eletrônicos n.º 360/2018 e n.º 014/2019 possuem o mesmo objeto,

a saber: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

manutenção corretiva e preventiva com aplicação de mão de obra qualificada

e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da

frota da Secretaria Municipal de Serviços Públicos”.

A diferença de ambos os pregões consiste no destino do tipo de veículo, o

pregão eletrônico n° 360/208 visa a manutenção, além do fornecimento de

peças, dos veículos pesados da frota da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos, enquanto o pregão n.º 14/2019 inclui os veículos leves da mesma

frota.



Todavia, o cerne de nossas indagações encontra-se no pregão eletrônico n.º

131/2019, cujo objeto é “a contratação de empresa especializada no

fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica na recuperação de

veículos leves e pesados da frota da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos”. Os veículos listados nessa licitação são exatamente os mesmos

das contratações anteriores. Frisa-se que os contratos n.º 33/2019 e 34/2019

entraram em vigência, respectivamente, em 29/03/2019 e 02/04/2019,

possuindo prazo para a prestação do serviço de 12 meses, encerrando-se no

primeiro quadrimestre de 2020.

As duas contratações comportam conjuntamente o saldo de R$ 1.150.000,00

para o fornecimento de peças, o mesmo valor arbitrado no pregão n.º

131/2019. Não obstante, foi verificado se houve qualquer aditivo nos contratos

mencionados em relação ao valor. O resultado foi negativo, havendo apenas

aditivos em relação ao implemento de novos veículos à frota.

Concluindo, não há motivos para a contratação realizada recentemente, eis

que foram descartadas as possibilidades de esgotamento dos saldos dos

contratos n.º 33/2019 e 34/2019, em virtude da ausência de alteração ou

aditivo contratual. Além da expedição do ofício destinado a Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, uma cópia foi enviada à Câmara Municipal

para as devidas providências, tendo em vista a compra sobressalente e

irregular de R$ 1.150.000,00.



Número de licitações emitidas: 118;

Valor total das mesmas:  R$ 40.283.346,29;

Valor total homologado:  R$ 27.186.600,27;

Média de preço:              R$ 341.384,29
• Preço mínimo: R$  0,00;

• Preço máximo: R$ 7.767.472,00

• Orçamento do Município (2019):

R$ 151.896.835,82

Período de maio a agosto de 2019



FASE 1 – ACOMPANHAMENTO 
DE EDITAIS

Modalidades de Contratação 

Chamada Pública Concorrência Pregão Eletrônico
Pregão 

Presencial
Tomada de 

Preço
Dispensa Inexigibilidade Total

Editais cadastrados pelo OSBCG 
(R$)

R$ 0,00 R$ 537.000,00 R$ 17.642.846,06
R$ 

19.217.019,57
R$ 

1.561.183,62
R$ 

307.669,10
R$ 

1.017.905,13

R$ 
40.283.346,29

Nº de editais lançados no período. 2 3 41 19 6 23 24 118

Nº de editais analisados 2 3 41 19 6 23 24 118

Nº de editais com divergências - - 3 3 - 1 5 12

Nº de certames acompanhados 
pessoalmente pelo OSBCG

- - - - - - - -

Nº de manifestações sobre 
divergências encontradas

- - - 2 - - - 2

Nº de correções feitas pelo Gestor 
Público decorrente da 

manifestação do OSBCG
- - -

R$

3.561.113,27
- - -

R$3.561.113,27

Valor Homologado (R$)

* Nesse 
procedimento não 
há diminuição do 

valor máximo

*Não diminuição do 
valor máximo. Duas 
das concorrências 

eram não onerosas.

R$ 12.120.854,83
R$ 

11.827.855,87
R$ 

1.385.024,34

* Nesse 
procedimento 

não há 
diminuição do 
valor máximo

* Nesse 
procedimento não 
há diminuição do 

valor máximo

R$27.186.600,27  

Redução
(Valor máximo das licitações 

homologadas – valor 
homologado)

* Nesse 
procedimento não 
há diminuição do 

valor máximo

*Não diminuição do 
valor máximo. Duas 
das concorrências 

eram não onerosas.

R$ 5.521.991,23
* Essa economia se 

refere a todos os 
editais homologados.

R$ 
5.607.053,70
*Essa economia 
se refere a 18 

editais  
homologados.

R$ 176.159,28
* Essa economia 
se refere a todos 

os editais 
homologados

* Nesse 
procedimento 

não há 
diminuição do 
valor máximo

* Nesse 
procedimento não 
há diminuição do 

valor máximo

R$ 11.314.636,02 
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Licitações por Órgão  

Público e Entidade Pública



Órgão/Entidade Público(a)
Número de 
licitações

Valor homologado Porcentagem

Controladoria Geral do Município - - 0,00%

Diversas Secretarias 16 R$ 9.453.421,27 10,78%

Gabinete do Prefeito - - 0,00%

IMASP 5 R$ 388.979,79 1,46%

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 1 R$ 40.800,00 0%

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SMAP) 3 R$ 230.473,40 0,61%

Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) 18 R$ 637.599,67 0,61%

Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e 
Relações Públicas (SMCPT)

3 R$ 469.912,00 2,26%

Secretaria Municipal de Educação (SME) 16 R$ 2.290.341,50 8,16%



Órgão/Entidade Público(a)
Número de 
licitações

Valor homologado Porcentagem

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) 5 R$ 2.546.919,50 0,02%

Secretaria Municipal de Finanças (SMF) 6 R$ 24.577,65 0,25%

Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP) 5 R$ 844.827,41 2,08%

Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (SMIC) 8 R$ 684.542,00 0,06%

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)
1

(Suspenso) R$1.782.110,00 0,94%

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI) 14 R$ 5.002.420,74 44,43%

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 12 R$ 3.071.712,09 9,20%

Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) 1 R$ 77.000,00 0,51%

Todas as secretarias 4 R$ 1.423.073,25 18,36%

Valor total dos editais publicados no período 118 R$ 27.186.600,27 100%



CGM
0,00%

D.S
34,77%

GP
0,00%

IMASP
1,43%

RPPS
0,15%

SMAP
0,85%

SMAS
2,35%

SMCPT
1,73%SME

8,42%

SMEL
9,37%

SMF
0,09%

SMGP
3,11%

SMIC
2,52%

SMMA
0,00%

SMOI
18,40%

SMS
11,30%

SMU
0,28%

T.S
5,23%

GRÁFICO: LICITAÇÕES POR ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS



Comunicações

Apenas as irregularidades substanciais e materiais são oficiadas, as formais

são comunicadas via e-mail ou telefone.

Dos 2 ofícios enviados pelo Observatório nesse período, todos foram

respondidos e entregues.

Exemplos de comunicações com pareceres oficiais do órgão/ente público 

com resumo do seu teor:



Ofício n.º 043/2019
Assunto: Pregão Presencial n.º 47/219
O objeto do pregão é a contratação de empresa para a prestação de serviços e fornecimento de

peças, visando a manutenção corretiva e preventiva da frota municipal. Alguns pontos específicos

geraram algumas dúvidas ao Observatório. O primeiro deles diz respeito às especificidades e falta

de proporção dos lotes. Calculando brevemente, é possível observar na relação anexa ao edital que

a estimativa para CADA UM dos veículos chega a variar até R$ 30.923,00 nos veículos leves e R$

73.212,00 nos veículos pesados. Há uma incompatibilidade de valores. Evidentemente, não foram

levados em consideração os anos dos veículos e seus respectivos modelos, ainda mais pelo fato de

alguns deles estarem dentro do prazo da própria garantia. Contudo, em vários deles a quantia

estipulada para reparação supera o preço do veículo novo. Ademais, constatamos lotes que

inexistem tais veículos na relação.

A prefeitura, em resposta, insistiu na refutação de certos itens por nós pontuados, apesar da clara

constatação deles. Ainda, afirmou que o observatório alegou a inexistência de alguns veículos no

patrimônio municipal, anexando extratos do DETRAN para nos desmoralizar. Acontece que em

momento algum o Observatório alegou a inexistência dos veículos, apenas constatamos que os

mesmos inexistem na relação de veículos do edital. As duas caminhonetes juntadas pelo Município

são do ano 2018/2019, ambas em garantia pela fabricante, questionando-se a estipulação de R$

43.055,08 para suas correções preventivas e corretivas. O Observatório, ao constatar tal situação,

almejou a correção da relação do edital, para evitar aditivos e outras situações jurídicas, caso a

empresa vencedora negue-se a transcender o ajustado no edital, principalmente em virtude do

caráter vinculativo do ato.



Também, verificou-se na licitação uma estimativa inadequada na cotação de valores,

produzindo a ilusão de economia ante a variação absurda de preços. Primeiramente,

houve a prévia constatação da supervalorização dos serviços e sua discrepância em

referência a relação apresentada pelos monitores de licitação do Observatório.

Posteriormente, há a confirmação das suposições com o resultado do certame, na qual

houve uma redução de R$ 3.559.483,52. Supondo-se que não houvesse tantos

concorrentes quanto de fato ocorreu, e apenas aquele um presente soltou como lance um

valor minimamente abaixo daquele estipulado no edital, o pregoeiro finalizaria o certame e

o valor seria homologado/adjudicado, gerando um prejuízo de milhões aos cofres

públicos.

É poder-dever dos agentes envolvidos exercerem o controle dos atos administrativos

praticados no processo. Constitui improbidade administrativa “permitir ou facilitar a

aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado”.

Diante da situação encontrada e retorno insatisfatório da Prefeitura ao atender nosso

pedido de esclarecimentos, os ofícios foram encaminhados à Câmara.



Ofício n.º 052/2019

Assunto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado

A respeito do Pregão Presencial 03/2019, foram solicitados alguns esclarecimentos acerca

dos valores estipulados em relação a compras análogas de cidades vizinhas. A prefeitura

de Palmeira alegou que os modelos comparados no ofício entre o pregão de Palmeira e

Ponta Grossa, por exemplo, são diferentes, havendo apenas um compatível em suas

especificidades e este com valor inferior para Palmeira.

Informaram também que os aparelhos são modelos novos, com tecnologia inverter, a qual

acusam ter custo maior, contudo um gasto menor de energia. Por fim, alegaram a

diferenciação entre os municípios e consequentemente o porte distinto entre eles, de

modo que a visibilidade seja diferenciada entre os fornecedores.

Em relação a alegação da falta de clareza na especificação de um dos itens, o Presidente

se comprometeu a especificar melhor nos próximos certames as informações.



Sobre a área de Projetos:
A área de projetos do Observatório Social do Brasil – Campos Gerais tem 

como objetivo realizar ações relacionadas ao controle social e a participação 

social, através de palestras, eventos, capacitações e projetos voltados a públicos 

variados como crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Essas atividades abordam questões referentes a educação fiscal e cidadã, 

gestão pública, informações sobre o legislativo bem como apresentação das ações 

relacionadas as outras áreas de atuação do OSBCG.

Realiza a gestão dos voluntários e participa do alinhamento de parcerias.



Maio: Durante esse mês
realizamos atividades referentes
a “ Semana da Cidadania”
prevista em planejamento:

04/05: Participação no Dia da Cidadania realizado 

pela OAB/PG, realizado divulgação das atividades 

do OSBCG e captação de voluntários.



08/05: Palestra no Rotary Club
Alagados – divulgação do
OSBCG buscando estabelecer
parceria.



15/05: Palestra durante a Semana da
Cidadania da Universidade SECAL –
UniSecal para os cursos de Letras,
Administração e Jornalismo.



17/05: Feira das profissões
Faculdade Sagrada Família – FASF,
divulgação das atividades do OSBCG
e captação de voluntários.



29/05: Palestra para o curso de Direto da Faculdade CESCAGE,
divulgação das atividades do OSBCG.



31/05: Palestra para o curso de
Administração da Faculdade
Sagrada Família - FASF, divulgação
das atividades do OSBCG.



Junho:

03/06: Palestra no

Colégio SESI, essa

atividade fez parte de

uma parceria para a

realização de um

projeto na área de

tecnologia que será

desenvolvido pelos

alunos do ensino

médio, foi realizada no

período da manhã e da

tarde.



13/06: Participação na Capacitação sobre Compliance e Análise de 
Riscos do Programa Impulso – Instituto GRPCOM, buscando além de 
conhecimento, divulgar as ações do OSBCG e também estabelecer 
novas parcerias.



19/06: Participação na
Capacitação sobre Gestão
Estratégica do Programa
Impulso – Instituto GRPCOM,
buscando além de
conhecimento, divulgar as
ações do OSBCG e também
estabelecer novas parcerias.



25/06: Participação na Capacitação
sobre Gestão de Pessoas do Programa
Impulso – Instituto GRPCOM, buscando
além de conhecimento, divulgar as
ações do OSBCG e também
estabelecer novas parcerias.



09/08: Participação na Capacitação sobre Gestão de Pessoas do
Programa Impulso – Instituto GRPCOM, buscando além de conhecimento,
divulgar as ações do OSBCG e também estabelecer novas parcerias.

Agosto:



25/08: Participação 10º ENOS

apresentando Boas Práticas



26 a 28/08 : 3º Pacto pelo Brasil



ORÇAMENTO:

Observatório Social do Brasil Campos 

Gerais

ATIVOS E PASSIVOS 

FINANCEIROS:



Contabilidade ao início  

do Relatório Quadrimestral:

Conta Corrente: R$ 13.321,69

Caixa: R$ 60,05

Aplicação CDI: R$ 142,80

Total ao início do quadrimestre: R$ 11.201,15



Orçamento: Maio – Agosto

Maio
Receitas arrecadadas no mês: R$ 7.157,07

Despesas e Custo Total: 9.464,73

Junho
Receitas arrecadadas no mês: R$ 10.907,41

Despesas e Custo Total: R$ 7.422,07

Julho
Receitas arrecadadas no mês: R$ 10.100,00

Despesas e Custo Total: R$ 9.000,60

Agosto
Receitas arrecadadas no mês: R$ 8.100,00

Despesas e Custo Total: R$ 11.486,43



Contabilidade ao final do  

Relatório Quadrimestral:

Conta Corrente: R$ 10.698,58

Caixa: R$ 142,30

Aplicação CDI: R$ 145,30

Total ao final do quadrimestre: R$ 10.986,07



Mantenedores:



Apoiadores:



Obrigado!

E-mail: 

camposgerais@osbrasil.org.br

Telefone: (42) 3220 - 7209

mailto:camposgerais@osbrasil.org.br

