
 

 

 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL 

JACAREÍ/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – OSBJACSJC 

 

 

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL – SET-DEZ/2019 
 

  



I - PERFIL DO OSB-JAC/SJC 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos Observatórios de ambos municípios, os 

Conselhos Diretores das duas entidades deliberaram pela fusão, considerando que: 

- Os dois municípios encontram-se conurbados; 

- A distância entre os Paços Municipais de ambas as cidades é de apenas 20Km; 

- A existência de dirigentes de um OS residindo no outro município e vice-versa; 

- A existência já no Sistema OSB, de Observatórios monitorando gestões municipais de municípios 

vizinhos às respectivas sedes, como Gravataí com Glorinha, Ponta Grossa com Palmeiras, Brusque 

com Guabiruba e Botuverá; 

- A possibilidade de somar esforços e recursos, com aumento das equipes. 

Assim que, em 12/08/2019 foi realizada a Assembleia Geral que deliberou pela fusão do OSB-

JACAREÍ, criado em 2016, com o OSB-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, criado em 2013, resultando no OSB-

Jacareí e São José dos Campos – OSB-JAC/SJC, CNPJ 26.194.436/0001-52, com sede na Av. 

Francisco José Longo, 520 Bairro São Dimas – CEP 12246-000 – São José dos Campos – SP, em sala 

cedida pela Faculdade Vanguarda. 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: 

 

 

 

 

  

Ricardo Hamad

Presidente (Conselho CIESP JAC)

Lairton Corrêa de Souza 

Vice-presidente 

(ABRH SJC - Diretor)

Paulo Malaquias Pereira

Diretor Financeiro (Maçonaria JAC)

Luiz Claudio

Diretor de Educação Fiscal

(ASSECON JAC - Presidente)

Paulo Nogueira Sampaio

Diretor de Controle Social

(Assoc. Ex-funcion. PETROBRAS)

João Pascoal C. Del Mônaco

Diretor de Relações Institucionais 
(AEA JAC - Presidente)



COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL: 

 

DADOS BÁSICOS DOS MUNICÍPIOS: 

 

  

Jacareí SJCampos Total

Orçamento 2019 (R$) 1,26 bilhão 2,60 bilhões 3,86 bilhões

População 2018 231.863 713.943 945.806

Área (km2) 464 1.100 1.564

IDH-M 0,777 0,807 0,800

PIB per Capita (R$/P) 37.168 53.615 49583,041

Taxa alfabetização 94,0% 97,0% 96,3%

Número Secretarias 15 15 30

Número vereadores 13 21 34



CÂMARAS DE VEREADORES – ELEIÇÕES DE 2016: 

 

Analisados os resultados das últimas eleições municipais em 4 municípios, constatamos que 

apenas 21% dos eleitores conseguem eleger seus candidatos. Em contraposição, os 71% dos 

eleitores que não conseguiram ver seus candidatos eleitos, apresentam sentimento de frustração. 

Entendemos ser necessária a adoção de medidas com vistas a eliminar tal distorção. O VOTO 

DISTRITAL pode ser uma solução. 

DADOS ESTATÍSITICOS BÁSICOS DA CM SJC DE 2009 A 2020: 

Os dados marcados em amarelo podem ser utilizados como indicadores para comparação entre 

municípios. 

 

II - ATIVIDADES DO TERCEIRO QUADRIMESTRE/2019 

Em 16/set/19 foi formalizada a contratação de um coordenador, Paulo Roberto Ximenes Costa, 

tendo como objetivo principal a busca de mantenedores, com vistas a garantir a sustentabilidade 

do OS. 

Uma das primeiras atividades foi a transferência dos móveis, equipamentos e documentos dos OS 

originais para a nova sede, localizada em uma sala nas dependências da FACULDADE VANGUARDA. 

PROJETO MONITLEGIS 

Definido como prioridade, foram feitas visitas à Câmara Municipal de Jacareí, eleita também como 

prioritária em relação à de SJC, inclusive por já haver sido iniciado o levantamento de dados e 

informações básicas. 

 

  



III - REUNIÕES: 

 

Entre setembro e novembro foram realizadas várias reuniões com empresas e entidades com 

vistas à divulgação do OS, bem como obtenção de mantenedores: 

- AVIBRAS; 

- ARMCO; 

- GRUPO ITS/VANGUARDA; 

23/10/19 – Reunião com o IDEJ-H (Instituto de Desenvolvimento dos empresários joseenses) 

 
04/11/19 – 9h00 - Reunião com coordenador para definição da pauta da reunião de coordenação 

às 19h00 

04/11/19 – 19h00 – Reunião de coordenação – virtual 

04/12/19 – Contatos com Secretaria de Gestão Habitacional e Obras e Secretaria de Educação da 

PMSJC, para agendamento de encontro com a representante da UNDEF para avaliação do Projeto 

Obra Transparente. Não houve retorno da PMSJC. 

10/12/19 – Reunião com Vanda Medeiros, avaliadora da UNDEF, para avaliação do Projeto Obra 

Transparente. 

 

        
 

EVENTOS: 

02/10/19 – Lançamento do PROJETO MONITLEGIS, em sessão da Câmara Municipal de JACAREÍ. A 

apresentação foi efetuada pelo Presidente Ricardo Hamad: 

https://www.youtube.com/watch?v=dpcUINXFr30&feature=youtu.be 

    

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dpcUINXFr30&feature=youtu.be


IV - MONITORAMENTO DE LICITAÇÕES: 

No período foi possível a participação do leilão presencial em apenas uma licitação (PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 109/SGAF/2019) e do monitoramento detalhado de apenas uma outra licitação 

(PREGÃO PRESENCIAL PP-224/2019), ambas em São José dos Campos, em virtude da concentração 

de esforços nas duas maiores prioridades: captação de mantenedores e Projeto MONITLEGIS. 

Pregão Presencial PP-224/2019 – SGAF 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE PNEUS (VLP), ARTICULADOS (TIPO M3), A PARTIR 
DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E COM CONFECÇÃO DE MOCK-UP, PARA OPERAÇÃO EM 
CORREDORES TRONCOALIMENTADOS E LINHAS CONVENCIONAIS DE MAIOR DEMANDA. 
Qtde: 12 
Valor total de referência: R$ 35.400.000,00 
Data do Pregão: 19/12/2019 
 
A licitação é parte do Projeto Linha Verde, pelo qual a Prefeitura negociou com a empresa 
proprietária de redes de alta tensão – AT elétricas e suas faixas de terreno, a instalação 
subterrânea de algumas linhas, com a cessão das faixas de terreno liberadas para o poder público. 
Isto permitirá a construção de vias expressas para transporte público de massa. 
Foi definido, no projeto, que os ônibus deverão ser totalmente elétricos, autônomos e articulados. 
 
IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS: Dentre várias irregularidades, identificamos o erro na 
modalidade de licitação, pois o edital exigia a apresentação de um projeto executivo para 
aprovação prévia e inclusive a construção de um “mock up” (modelo em escala 1:1). O próprio 
edital mencionava a “construção” dos veículos. Observamos ainda inexistir qualquer veículo 
similar no território nacional, além de não localizarmos similar em outros países.  
Dada a exiguidade de tempo, o OSB-JAC/SJC decidiu pela representação direta no TCE, a qual foi 
acolhida, tendo sido determinado o seu cancelamento e uso da modalidade correta: Concorrência. 
 
Vale registrar que tencionávamos proceder ao monitoramento da licitação para Merenda Escolar, 

porém, nem mesmo os dados do processo podemos incluir no presente relatório, pois a prefeitura 

retirou do portal os documentos referentes ao desenvolvimento do pregão. Seguem os dados 

básicos do Edital: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/SGAF/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO, NUTRIÇÃO, 

ARMAZENAMENTO, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 

E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES 

PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES: R$ 55.050.379,40. 

 



V – DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES 

Além da participação ativa nessas duas licitações, publicamos semanalmente nas nossas fan pages 

as licitações presentes nos dois portais de transparência das cidades de Jacareí e SJCampos. Essas 

licitações podem ser encontradas nos seguintes endereços: 

https://www.facebook.com/ObservatorioSocialJacarei e  

https://www.facebook.com/ossjcampos. 

 

VI – PROJETO MONITORAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS – FASE II 

Em maio de 2018, A secretaria de desenvolvimento de Jacareí lançou o projeto de mapeamento 

das cadeias produtivas industriais que visava aumentar as vendas das empresas do município para 

as empresas chamadas âncoras, grandes e médias empresas da reunião, tais como, Chery, Ambev, 

Heineken, Avibras, Cebrace e outras. A prefeitura de Jacareí e o SAAE (Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto de Jacareí), com suas compras anuais que variam entre R$ 150 e 300 milhões, também 

participaram como uma das empresas âncoras. O OSB Jacareí/SJCampos participou dessa iniciativa 

na fase I provendo aulas de ética comercial para os fornecedores que se engajaram nesse projeto. 

Em outubro de 2019, o OSB Jacareí/SJCampos propôs à Secretaria de Desenvolvimento a 

ampliação do escopo desse projeto para atividades de comércio e serviços e, também, a inclusão 

da cidade de São José dos Campos na iniciativa. Considerando que muitos moradores de Jacareí 

trabalham em empresas localizadas em SJCampos e vice-versa, faz todo sentido incentivarmos 

para que as compras das empresas dessas duas cidades fiquem na região, o que faz a roda da 

economia girar e o dinheiro de nossos impostos e os empregos permanecerem na região. 

Propusemos também uma participação mais ativa das entidades ACI, AEA, ASSECON e CIESP das 
duas cidades e a aplicação de mais (portal de negócios, RCC licitações, big data, etc.) para ajudar 
no monitoramento das cadeias produtivas. O OSB funcionaria como facilitador na integração entre 
fornecedores e empresas âncoras. 
 
A prefeitura de Jacareí apoio o projeto desde o início e, inclusive, participou de reuniões com as 
Secretarias de Desenvolvimento e Administração de São José dos Campos convocadas pelo OSB. 
 
As tratativas para a inclusão de São José dos Campos ainda continuam, mas percebemos que, 
apesar dos elogios ao projeto feito pelos dois secretários dessas pastas, os diretores de compra de 
São José do Campos não estão se empenhando para que esse projeto tenha continuidade no 
município. 
 

Relatório Preparado por: 

 

Ricardo Hamad (presidente do OSB Jacareí/SJCampos) 

Paulo Nogueira Sampaio (Diretor de Controle Social) 

https://www.facebook.com/ObservatorioSocialJacarei
https://www.facebook.com/ossjcampos

