
 

 

 

 

1º Encontro dos OS do PR 

Parcerias  

 

 



Santa Catarina 

Rondônia 

Mato Grosso 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Pará 

Goiás 

Pernambuco 

Paraná 

Rio Grande do Sul 

Mato Grosso do Sul 

Paraíba 

OS instalados em 14 Estados 

Rio Grande do Norte 

Bahia 



Goioerê 

Foz do Iguaçu 

OS no Paraná 

Mal. C. Rondon 

Pitanga 

Medianeira 

Assis 

Campo Largo 

Castro 

Mandaguari 

EM ARTICULAÇÃO 
Arapongas 

Araucária 

Cambé 

Corbélia 

Jaguariaíva  

Laranjeiras do Sul 

Paranaguá 

Prudentópolis  

Rolândia 

S. J. dos Pinhais 

Reserva 

Tibagi 

 

Eng. Beltrão 

Palmas 

Palmital 

Colorado 

Cianorte 



OS em Santa Catarina 

INSTALADOS 
 

Baln. Camboriú 

Blumenau 

Brusque 

Canoinhas 

Florianópolis 

Imbituba 

Itajaí 

Itapema 

Lages 

São Joaquim 

São José 

Tubarão 

 

 

EM ARTICULAÇÃO 
 

Caçador 

Chapecó 

Criciúma  

Joaçaba 

Rio do Sul 

São Francisco do Sul 

 

 



OS em São Paulo 

INSTALADOS 
 

Ilhabela 

Ilha Solteira 

São José do Rio Preto 

São José dos Campos 

São Sebastião 

Suzano 

 

 

 

EM ARTICULAÇÃO 
 

Itararé (ANABB) 

Itu 

Limeira  

Mococa 

Ribeirão Preto 

Sorocaba 

São Paulo 

 

 



Parcerias no PR 

FIEP 

- apoio financeiro OSB – R$ 5mil/mês 

- patrocínios para os encontros nacionais 

- apoio financeiro ao OS onde há coordenadoria 

regional 

- apoio institucional em todas as ações 

- patrocínio do portal do OSB 

- reaalização do evento da ONU em nov/13 

 



Parcerias no PR 

FECOMÉRCIO 

- apoio financeiro OSB – R$ 4mil/mês 

- contrapartida:  

- eventos para empresários sobre compras 

públicas 

- convidar sindicatos patronais ligados a 

Fecomércio 

- usar logo da Fecomércio nos convites 

(sempre passar pelo OSB) 

 

 



Parcerias no PR 

SICOOB 

- apoio financeiro ao OSB – R$ 6 mil/mês 

- apoio financeiro do Instituto Sicoob para 20 OS 

- contrapartida: 

- eventos para empresários sobre compras 

públicas 

- organizar junto com as cooperativas locais 

- usar logomarca do Sicoob 

- cadastro dos cooperados para o SIM  

 

 



 

 Por isso a importância de: 

 - divulgação dos editais para o maior nº de empresas 

 - capacitação das empresas para participação nas licitações 

 

Ex.: licitação pragas urbanas em Ponta Grossa-PR 

          - com11 licitantes o valor baixou 72%  

 

Inserção da MPE nas Compras Públicas 

A média de empresas nas licitações das prefeituras 

 

Onde não tem OS: 

      3 empresas! 

Onde tem OS: 

  7 empresas! 



 

 Benefícios do aumento da participação das empresas locais nas 

licitações municipais: 
 

 - aumento da concorrência nas licitações, reduzindo as 

possibilidades de atos de corrupção e melhorando as condições 

de negociação e boas compras para as prefeituras. 
 

 - 20% dos recursos municipais podem permaner na própria 

cidade, contribuindo para o incremento financeiro das 

empresas, para o aumento de vagas de emprego e para o 

desenvolvimento local. 
 

 Ex. Cascavel-PR, orçamento municipal R$ 480 mi, 50% gastos 

em licitações, 20% para empresas da cidade = R$ 48 mi/ano 

 

Parceria com entidades empresariais 



Parcerias no PR 

SEBRAE 

Programa Compra Paraná 

- Processo permanente de mapeamento, capacitação 

e negociação para compradores e fornecedores 

de compras governamentais e públicas. 

- Formação de um comitê representativo 

- Adesão das instituições compradoras 

- Grande adesão aos estudos (respostas) 

- Participação dos maiores compradores locais 

- Escritório de compras 



Parcerias no PR 

OCEPAR 

- apoio financeiro ao OSB – R$ 2 mil/mês 

- necessidade de divulgar dentro da Ocepar 

- possibilidades dos OS buscarem apoio junto às 

cooperativas locais 

 

 



Parcerias no PR 

SINDAFEP 

- apoio financeiro de R$ 1 mil/mês a 3 OS de 

caráter Regional: 

- Cascavel, Londrina e Campos Gerais 

- (em set/13 mais 3 OS – Guarapuava, Campo 

Mourão e Paranavaí – a confirmar) 

 

 

 



OS Regional  

- Proposições da reunião com os OS Guarapuava, Cascavel 

e Ponta Grossa e sugestões via e-mail de Londrina  

- Duas possibilidades:  

     a) apoio institucional e técnico à criação de OS em 

cidades vizinhas com mais de 20 mil hab (não rígido) 

     b) em cidades menores, criação de um conselho local e 

trabalho técnico realizado pelo OS Reggional 

- Experiência Campos Gerais 

- apoio ao MPE nas audiências públicas 

- projeto extensão acadêmica 

- conselho consultivo geral e local 



Parcerias no PR 

CREA 

- convênio para acompanhar as licitações, contratações e 

aquisições de produtos e serviços públicos relacionados 

às áreas da Engenharia e Agronomia 

- iniciou em Ponta Grossa, depois Castro e Cascavel 

- cada OS precisa assinar, com o CREA local, um aditivo ao 

Convênio assinado com o OSB 

- não prevê laudo técnico – isto só com engenheiros 

voluntários 

- ação imediata: cobrança da ART nos projetos básicos das 

licitações de obras 

 

 



Parcerias no BR 

ANABB 

- apoio financeiro de R$ 2 mil/mês a 5 OS – 1 em 

cada Região do Brasil: 

- Belém-PA (em articulação) 

     - Natal-RN (em articulação) 

- Campo Grande-MS (em andamento) 

     - Itararé-SP (em estudo) 

     - Pelotas-RS (em articulação) 





Mantenedores 



Apoiadores 



Movimento Área Livre de Corrupção 

http://www.facebook.com/AreaLivreDeCorrupcao?fref=ts 







Obrigado! 

 

osb@osbrasil.org.br 

 

41 3307-7058 / 9911-3638 

 

Obrigado! 

 

osb@osbrasil.org.br 

roni.enara@osbrasil.org.br 

 

41 3307-7058 / 9911-3638 

 

mailto:osb@osbrasil.org.br
mailto:osb@osbrasil.org.br
mailto:osb@osbrasil.org.br
mailto:osb@osbrasil.org.br

