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AÇÕES 
DESENVOLVIDAS
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POSSE NOVO PRESIDENTE 
OSB - FLORIPA

A partir do dia 02 de janeiro de 2021 o 
empresário Guilherme Domingos Ferla Júnior 
assumiu a presidência do Observatório Social 
do Brasil - Florianópolis. O agora ex 
Presidente Roberto Zardo, pediu afastamento 
devido a questões profissionais e pessoais. 
Zardo continua contribuindo com com o OSB 
- Floripa assumindo a presidência do recém 
criado Conselho.
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RELACIONAMENTO COM O PODER 
PÚBLICO

A convite da Prefeitura de Florianópolis o OSB - 
Floripa esteve presente na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico para conhecer o 
novo programa “Floripa Mais Empregos”.
Neste encontro o Vice Prefeito Topázio e o 
secretário Juliano reforçaram a importância do 
Observatório para a Prefeitura e informaram que 
contam com o OSB- Floripa para apontar todas as 
inconsistências que possam vir a surgir no 
projeto.
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FORÇA TAREFA COVID-19

O Projeto Força Tarefa foi 
suspenso para reformulação do 
processo.
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ESTATÍSTICAS
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JANEIRO 2021

Análise de editais no mês de janeiro, separados por modalidade, 
conforme os gráficos a seguir. 

Para efeito de controle, contabiliza-se os editais lançados cujas 
publicações no D.O.U e análises ocorreram dentro do mês de 
referência. Este mês, foram lançados 27 editais de compras/serviços e 
22 contratações diretas, totalidade 49 processos de licitação pela 
Prefeitura de Florianópolis. 
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JANEIRO 2021 - ANÁLISE DE EDITAIS 
Em janeiro de 2021 tivemos 27 pregões eletrônicos, totalizando 27 editais lançados 
e 27 editais analisados. 
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JANEIRO 2021 – DESTAQUE 
       

PREGÃO ELETRÔNICO - 
634\SMA\DSLC\2020 - Contratação de 
serviços técnicos especializados, 
incluindo, consultoria e assessoria 
técnica visando avaliar a ocorrência de 
eventual desequilíbrio econômico e 
financeiro do serviço de transporte 
público coletivo prestado pelo Consórcio 
Fênix e respectivas Consorciadas.         

Valor de referência: R$ R$ 214.000,00 
Melhor lance: R$ 143.830,00
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JANEIRO 2021
Em janeiro, foram lançados no D.O.U. 19 dispensas e 3 inexigibilidades, totalizando 22 
contratações diretas, 
* Os processos de contratação direta (dispensa e inexigibilidade de compras e serviços) 
NÃO relacionados ao covid-19 não são disponibilizados no portal da prefeitura. 
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Economicidade
“A economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista 
da gestão dos recursos públicos”. (Justen Filho, 1998, p.66). 

A economicidade dos processos licitatórios do mês de janeiro/2021 foram auferidas através do 
cálculo da diferença dos valores cotados (de referência) x valor licitado (lance vencedor). 

Valor de referência = R$ 1.994.501,70                                  
Valor licitado total = R$ 1.823.692,00
Economicidade = R$ 170.809,50 

Valor de referência R/D/A/C  = em torno de R$ 19.075.867,4 

*2 editais suspensos até o fechamento desse relatório. 
 

Total licitado em contratações diretas lançados no D.O.U no mês de janeiro = em torno de R$ 
11.681.988,70 R/D/A/C: Revogado,Deserto,Anulado ou Certame para acontecer
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VOLUNTÁRIOS
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Jaciara Pinto Rocha foi convidada a assumir a 
diretoria jurídica do OSB - Floripa.

NOVA DIRETORA JURÍDICA
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RESULTADO 
FINANCEIRO
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RECEITAS E DESPESAS MENSAIS

Houve um reajuste 
salarial de acordo com o 
sindicato, foi realizado 
folha complementar.

Registro de assinatura da 
carta de renúncia do  ex 
Presidente Zardo.

Folha complementar 
referente ao reajuste 
salárial Larissa.
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MANTENEDORES 
E APOIADORES
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MANTENEDORES E APOIADORES 2020 

Doadores – PFs apartidárias que 
contribuem espontaneamente
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que divulgam o nosso 
trabalho!

#JUNTOS por uma Florianópolis 
cada vez #MELHOR para 
TODOS! 
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QUER SABER MAIS SOBRE O NOSSO TRABALHO?
OU

QUER SER NOSSO VOLUNTÁRIO?
OU

QUER CONTRIBUIR COM DOAÇÕES?

POR FAVOR, ACESSE

OSB-FLORIPA



Muito Obrigado!


