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A Gazeta dos Municípios

Ordem dos Advogados do 
Brasil abre inscrições para a 

1ª OAB Corre Pinda

Prefeitura de São Sebastião 
prepara programação

especial na Casa Caiçara

Rodovias de São Paulo ganham projeto 
de rotas cênicas; Litoral Norte e região 

da Mantiqueira estão no projeto

Pensando em incenti-
var práticas que pro-
movam a qualidade 

de vida, a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) 
de Pindamonhangaba rea-
liza a 1ª OAB Corre Pinda, 
com o apoio do Shopping 
Pátio Pinda - que irá sediar 
a largada. As inscrições 
para o lote promocional 
já estão abertas e podem 
ser feitas pelo link: bit.ly/
OABCorrePinda, até 30 de 
abril. O evento, que acon-
tecerá no dia 31 de maio, 
contempla categorias para 
os mais variados públicos: 
dos atletas esportistas aos 

De 13 a 16 de mar-
ço, em comemo-
ração ao Dia do 

Caiçara e dos 384 anos de 
Emancipação Político-Ad-
ministrativa do município, 
a Casa Caiçara da Rua da 
Praia, no Centro Histórico, 
estará de portas abertas.
Durante os quatro dias, a 
Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secreta-
ria de Turismo (SETUR) 
e da Fundação Educacio-
nal e Cultural “Deodato 
Sant’Anna” (Fundass), 
preparou uma programa-

corredores do fim de se-
mana.
Entre as modalidades 
disponíveis estão a corri-
da kids (200m, 400m ou 
2km), a caminhada (3km) 
e a corrida (5km) - para 
inscrições individuais ou 
de equipes. 
A ação disponibiliza dois 
tipos de kits, com valo-
res distintos, para os par-
ticipantes: o básico, com 
medalha, número de peito, 
chip de cronometragem 
e kit pós-prova, e o com-
pleto, que inclui uma ca-
miseta personalizada além 
de todos os outros itens do 

ção especial para a casi-
nha, das 10h às 22h.
A sebastianense Angélica 
Souza vai preparar e ser-
vir o tradicional café com 
garapa, das 10h às 12h, e 
também o delicioso Peixe 
de Varal com Batata Doce, 
das 19h às 22h, para que 
moradores e turistas pos-
sam degustar o melhor da 
culinária local. 
Além disso, o espaço con-
tará com a presença do 
caiçara Sebastião Salo-
mão, que fará contação de 
histórias e confecção arte-

kit básico. Participantes 
maiores de 60 anos, ad-
vogados da OAB e estu-
dantes de Direito possuem 
desconto na taxa de inscri-
ção, que inicia com o valor 
de R$ 45,00 para o público 
em geral.
A expectativa é reunir to-
dos os tipos de público. 
“Queremos atrair os es-
portistas, em especial os 
profissionais de atletismo, 
os corredores amadores, 
as crianças e os advogados 
para incentivarem a prá-
tica esportiva”, diz Silas 
Augusto, um dos organi-
zadores do evento.

sanal de rede de pesca.
A Casa Caiçara tornou-
-se um ponto de encontro 
na cidade, fazendo com 
que munícipes relem-
brem os tempos antigos, 
e                também que tu-
ristas            conheçam um 
pedacinho da nossa cultu-
ra tradicional. 
De acordo com a Fundass, 
o local recebe milhares 
de turistas durante o ano, 
vindos de diversos estados 
brasileiros e também paí-
ses como Argentina, Por-
tugal, Itália e Austrália.

O Governador João 
Doria e o secre-
tário estadual de 

Turismo, Vinicius Lum-
mertz, anunciaram nesta 
quarta-feira (11), em Mi-
racutu, um projeto de ro-
tas cênicas para o Estado 
de São Paulo. A iniciati-
va terá o Vale do Ribeira 
como primeira região a ser 
contemplada.
O projeto prevê que rodo-
vias paulistas em locais 
com potencial turístico 
passem a ter um projeto 
cênico acoplado, deixan-
do de ser apenas um ca-
minho até o destino para 
tornarem-se parte da ex-
periência do viajante - um 
conceito bastante comum 
em países como Noruega 
e Estados Unidos.
Para isso, a Secretaria de 
Turismo está elaborando 
propostas que contem-
plem mirantes, skywalks 
(passarelas elevadas), es-
truturas de apoio e áreas 
de estacionamento, entre 
outras intervenções, que 
permitam explorar da me-
lhor forma os atrativos de 
cada estrada, como uma 
bela paisagem, por exem-
plo.
Além do Vale do Ribeira, 
as rotas cênicas previstas 
para 2020 serão nas re-
giões da Mantiqueira, do 
Circuito das Águas e no 
Litoral Norte. “Ser turista 
é mais do que aproveitar 
do destino. É viver a ex-
periência da viagem, que 
ganha muito em qualidade 
com as rotas cênicas”, diz 

Vinicius Lummertz, secre-
tário estadual de Turismo. 
“São Paulo, que hoje já 
tem as melhores estradas 
do país, também terá as 
mais agradáveis”.
As rotas integram um 
grande pacote de políticas 
públicas anunciadas pelo 
Governo de São Paulo no 
ano passado para impul-
sionar ações de curto, mé-
dio e longo prazo de de-
senvolvimento econômico 
e social do Vale do Ribei-
ra. Denominado Vale do 
Futuro, o programa prevê 
R$ 1 bilhão em investi-
mentos públicos e atração 
de mais R$ 1 bilhão em 
recursos privados, além de 
30 mil oportunidades de 
emprego, renda e empre-
endedorismo até o final de 
2022.
Oportunidade
Até o fim de março, a Se-
cretaria de Turismo entre-
gará o projeto completo 
(masterplan) das rotas 
cênicas à Secretaria de 
Logística e Transportes, 
que vai incorporá-lo ao 
edital de recuperação das 
estradas da região Vale do 
Ribeira. Estas rodovias re-
ceberão R$ 200 milhões 
em investimentos, que 
incluem adequações que 
permitam a implantação 
de um projeto de rotas cê-
nicas.
Para o secretário Vinicius 
Lummertz, o projeto é 
uma grande oportunidade, 
já que o Vale do Ribeira é 
classificado como um dos 
oito polos de desenvolvi-

mento turístico do Estado. 
A região tem forte aptidão 
para o ecoturismo e o tu-
rismo de aventura, seg-
mento que corresponde a 
25% do mercado turístico 
mundial.
“Enquanto o turismo em 
geral cresce 4% ao ano 
no mundo, o setor de eco 
e aventura cresce 20% ao 
ano. É parte da nossa es-
tratégia promover destinos 
e rotas do Estado de São 
Paulo com essas caracte-
rísticas no mercado inter-
nacional”, diz.
De acordo com o secre-
tário, a movimentação 
global deste segmento 
aumentou de US$ 374 bi-
lhões em 2013, para US$ 
683 bilhões em 2018, um 
crescimento de 81% em 
cinco anos. “Para se ter 
uma ideia do potencial, 
para gerar impacto de US$ 
10 mil na economia local 
são necessários 100 turis-
tas de cruzeiros, ou nove 
turistas de massa - mas 
apenas quatro ecoturis-
tas”, afirma o secretário.
Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas 
de Ecoturismo e Turismo 
de Aventura (ABETA) e 
o Ministério do Turismo, 
mais de 5 milhões de pes-
soas viajam pelo Brasil 
motivadas por turismo de 
aventura. 
Ainda de acordo com o 
MTUR, 20% desses tu-
ristas visitam o Estado de 
São Paulo por esta motiva-
ção, ou seja, 1 milhão de 
pessoas.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Investimentos da Sabesp no
Litoral Norte entre 2019 e 2020 

já somam R$ 43,3 milhões

Durante prestação de con-
tas com a Prefeitura de 
Caraguatatuba nesta ter-
ça-feira (10), a Sabesp 
anunciou o lançamento 
de obras de água e esgoto 
no município. O superin-
tendente da Unidade de 
Negócio do Litoral Nor-
te, Rui César Rodrigues 
Bueno, abriu a reunião 
destacando investimentos 
da Companhia na ordem 
quase R$ 60 milhões, dos 
quais R$ 43,3 milhões já 
estão em andamento e R$ 
16 milhões serão licitados 
ainda em 2020.
Participaram do encontro 
o prefeito Aguilar Junior, 
o presidente da Câmara 
Municipal, Carlinhos da 
Farmácia, vereadores de 
Caraguatatuba, secretá-
rios municipais, além do 
gerente da Sabesp no mu-
nicípio, Pedro Rogério de 
Almeida Veiga, e do coor-
denador de obras da Supe-
rintendência de Gestão do 
Programa de Recuperação 
Ambiental da Sabesp no 
Litoral Norte, Leandro 
Santos de Araujo.
“Hoje estamos anuncian-
do obras fundamentais 
para que a cidade atinja 
os níveis de universaliza-
ção tão necessários que 
colocarão o município e 
a Unidade da empresa no 
Litoral Norte entre as prin-
cipais da Sabesp em todo 
o Estado no quesito boas 
práticas ambientais. Será 
um novo patamar”, ressal-
tou o superintendente Rui 
César, que destacou a im-
portância da formalização 
do contrato com a prefei-
tura para que investimen-
tos desse porte possam 
acontecer.
Entre os principais anún-
cios está o investimento 
de R$ 17,6 milhões para a 
adequação dos setores de 
abastecimento dos bair-
ros Benfica, Guaxinduba, 
Palmeiras Norte e Porto 
Novo para o combate às 
perdas de água. O empre-

endimento tem prazo de 
execução de 630 dias e 
contempla a instalação de 
equipamentos, prolonga-
mento de redes e constru-
ção de estações elevatórias 
de água Caraguá Sul, Cos-
ta Norte e Palmeiras Nor-
te, garantindo a segurança 
hídrica do município.
A ampliação da Estação 
de Tratamento de Esgo-
to (ETE) Indaiá também 
foi pauta da reunião. O 
sistema, responsável pelo 
tratamento de esgoto em 
Indaiá, Poiares, Centro, 
Sumaré, Aruan e imedia-
ções, já está com o projeto 
em elaboração. O valor do 
contrato é de R$ R$ 2,2 
milhões.
Uma reivindicação antiga 
da população da região 
norte, a construção do sis-
tema de esgotos do Jardim 
Adalgisa em breve será 
realidade, em benefício de 
80 famílias. A obra terá in-
vestimento de R$ 1,1 mi-
lhão.
A ETA Porto Novo, res-
ponsável pelo abasteci-
mento de Caraguatatuba 
e da região norte de São 
Sebastião, terá seu siste-
ma modernizado, propor-
cionando maior eficiência 
quando o assunto é susten-
tabilidade. O sistema de 
lodo está em implantação 
e deve ser concluído até 
agosto de 2020, melhoran-
do ainda mais qualidade 
da água. Um ponto impor-
tante é que a água utiliza-
da durante o processo de 
tratamento passará a ser 
de reuso, tornando o pro-
cesso mais sustentável - o 
investimento é de R$ 1,7 
milhão.
O superintendente Rui Cé-
sar aproveitou a ocasião 
para atualizar o andamen-
to de obras iniciadas em 
2019, como a instalação 
5 km de redes de água em 
benefício de 50 mil pes-
soas dos bairros Morro do 
Algodão, Olaria e Getuba, 
o sistema de esgotos do 

Jardim Califórnia, em prol 
de 900 moradores e inves-
timentos na ordem R$ 990 
mil, a construção da linha 
de recalque e da estação 
elevatória compacta no 
Pegorelli para beneficiar 
1.500 habitantes e a obra 
de esgotos do Jardim Gai-
votas com 19 km de redes 
coletoras, estação elevató-
ria de esgotos e 2 mil li-
gações com investimento 
total de R$ 10,7 milhões. 
Com cronograma adianta-
do, este empreendimento, 
cujo prazo oficial de térmi-
no é em fevereiro de 2020, 
já está 80% executado.
Outros anúncios da Sa-
besp contemplam sistema 
de esgotos entre 2020 e 
2021 para as comunidades 
do Jaraguazinho, com 900 
ligações, Golfinho (região 
1), com 800 ligações, e a 
construção do reservatório 
Porto Novo 3, com capa-
cidade de 5 milhões de li-
tros.
Em parceria com o muni-
cípio, a Sabesp levou água 
para a rua Nilo Braga, na 
Martim de Sá e também 
para os bairros Jorgimar, 
Pegorelli e Rio Marinas, 
cuja obra teve início nes-
ta terça-feira (11), com 
investimentos de R$ 300 
mil. A mão de obra é do 
município e os materiais 
e a coordenação técnica 
estão a cargo da Sabesp, 
com prazo de execução de 
90 dias e 412 famílias be-
neficiadas.
“É importante ressaltar 
que todos esses empreen-
dimentos da Sabesp em 
andamento no município 
de Caraguatatuba tiveram 
início a partir da forma-
lização do contrato, que 
garante à Companhia a 
segurança jurídica neces-
sária para atingirmos a 
universalização. A nossa 
expectativa é de antecipar 
os investimentos previstos 
no contrato nos primeiros 
8 anos”, concluiu o supe-
rintendente da Sabesp.
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Crianças de escola municipal
de São José participam
da Hamburgada do Bem

Polícia Militar prende homem 
com mais de 8 kg de

cocaína em Caraguatatuba

Adolescente mata suspeito
de aliciamento de meninas
em São Jose dos Campos

Cerca de 600 crian-
ças, com idade 
entre 6 e 11 anos 

participam, neste sábado 
(14), a partir das 10h30, 
de atividades como fute-
bol de sabão, pintura de 
rosto, escalada, escorrega-
dor gigante, slime, ofici-
na de máscara, oficina de 
bexiga, pula-pula além de 
se deliciarem com um de-
licioso hambúrguer e ba-
tata frita, tudo preparado 
na hora com muito amor 
e carinho por aproximada-
mente 500 voluntários.
A ação, que envolve mais 
de 1.000 participantes, 

Na quarta-feira 
(11), a Polícia 
Militar prendeu 

um homem e uma mulher, 
em ações distintas, com 
quantias de drogas em Ca-
raguatatuba. Os dois fo-
ram levados à delegacia e 
permanecem à disposição 
da justiça.
O homem foi preso du-
rante um patrulhamento 
da PM, por volta das 19h, 
no bairro Travessão. Os 
policias avistaram um in-
divíduo, que demonstrou 
nervosismo, o que levou à 
abordagem.
Na busca pessoal foram 
encontrados com ele 15 
papelotes de cocaína. Os 

Um homem foi 
morto nesta quar-
ta-feira (11) com 

um golpe de faca quando 
tentava levar duas irmãs 
adolescentes para casa, na 
zona sul de São Jose dos 
Campos. O crime ocor-
reu após desavença entre 
os dois em um bar na rua 
Ana Maria Dias, no bairro 
Campo dos Alemães.
O adolescente flagrou a 
intenção do homem de 36 
anos e tentou impedir a 
ação criminosa. Os dois se 

acontece na Emef Prof° 
Geraldo de Almeida, loca-
lizada na Chácara Pousada 
do Vale, região leste da ci-
dade. 
A iniciativa é uma parceria 
da Prefeitura com o Proje-
to Hamburgada do Bem, 
que leva hambúrguer, di-
versão e informação para 
comunidades carentes em 
todo Brasil.
Pela terceira vez em es-
colas municipais de São 
José dos Campos, o pro-
jeto Hamburgada do Bem, 
inaugurado em 2015, já 
atendeu cerca de 60 mil 
crianças com a ajuda de 

policias também reali-
zaram busca em um ter-
reno próximo de onde o 
homem que foi abordado 
estava, e no local foram 
encontrados mais de 8900 
papelotes iguais ao que o 
abordado estava em pos-
se, que resulta em 8,5 kg 
de cocaína . Ele confirmou 
que armazena drogas para 
traficantes da cidade.
Foi dada voz de prisão ao 
homem, que foi conduzido 
ao distrito policial, onde 
permaneceu à disposição 
da justiça.
Também na quarta-feira, 
por volta das 20h, em um 
patrulhamento no bairro 
Rio de Ouro, a equipe da 

envolveram em uma briga. 
De acordo com a polícia, 
o homem teria pegado um 
taco de bilhar para atacar 
o adolescente, que por sua 
vez pegou uma faca que 
estava próxima e golpeou 
o agressor no braço.
Segundo a Polícia Civil, o 
adolescente reagiu quan-
do percebeu a intenção 
de abuso contra as meno-
res, uma de 13 e outra d 
17 anos. A facada acertou 
uma veia vital, com isso, a 
vítima não resistiu ao feri-

mais de 20 mil voluntá-
rios.
Para participar da ativi-
dade as crianças devem 
apresentar uma ficha de 
inscrição, distribuída ante-
cipadamente pelos organi-
zadores do evento e equi-
pe gestora da Emef Prof° 
Geraldo de Almeida.
Serviço
Hamburgada do Bem na 
Emef Prof° Geraldo de Al-
meida
Data: 14/03/2020
Horário: 10h30 às 17h30
Local: Rua Camomila, 
100, Chácara Pousada do 
Vale

Polícia Militar recebeu in-
formações que um veículo 
efetuaria uma entrega de 
drogas no bairro.
Os policias realizaram um 
bloqueio na estrada para 
efetuar a abordagem. O 
veículo denunciado foi 
avistado, dirigido por uma 
mulher. Ao realizar a abor-
dagem foi encontrada uma 
sacola com 560 pedras de 
crack, embaladas para co-
mércio.
Foi dada voz de prisão 
para a mulher, que foi con-
duzida à delegacia, onde 
permaneceu à disposição 
da justiça. Também foi 
apreendido dois celulares 
e R$136 em dinheiro.

mento e morreu no local.
A ocorrência foi registra-
da no DP como homicídio 
praticado em legítima de-
fesa. 
O caso foi registrado como 
homicídio por legítima de-
fesa. 
O adolescente foi liberado 
em seguida.
O corpo do homem - que 
já tinha antecedentes cri-
minais por tráfico de dro-
gas-, foi  encaminhado ao 
Instituto Médico Legal 
(IML).

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 005/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 060/2020 - EDITAL Nº 012/2020 - OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAES-
TRUTURA URBANA NAS RUAS ANTONIO O. PORTES, RUA LUIZ 
D. CASTRO, RUA PEDRO ANDRINI E ROTATÓRIA ORLANDO E. 
FERNANDES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação 
e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 015/2020, através de seu 
Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos lici-
tantes que, em sessão pública, datada de 12 de março de 2020, após 
exame da documentação de habilitação apresentada, foi proferido o 
seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITADAS: EDE TERRAPLE-
NAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONST. EIRELI; C. B. 
T. S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRE-
LI EPP. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 12 de março de 2020. An-
dré Luís Soares de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitações.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 024/2020 - EDITAL Nº 013/2020 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RE-
CAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONFORME AÇÕES DO 
“PROGRAMA RESPEITO À VIDA” – DETRAN/SP, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A 
Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da Por-
taria Nº 015/2020, através de seu Presidente, torna público e para co-
nhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão pública, datada 
de 12 de março de 2020, após exame da documentação de habilitação 
apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESAS HABI-
LITADAS: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHA-
RIA E CONST. EIRELI; J. B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ. 
Fica aberto o prazo recursal. Potim, 12 de março de 2020. André Luís 
Soares de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº003/2020 – No dia 12 
de março de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº003/2020, referente ao objeto em epígrafe, 
qual seja: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento 
de Solução de Robótica Educacional com Fornecimento de Material, 
conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital, à empre-
sa: SALTO PARA O FUTURO ROBOTICA LTDA ME, com valor total 
de R$ 646.499,46. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Mil universitários de Norte a Sul do País participam da 26ª 
Competição Baja SAE BRASIL em São José dos Campos

Mais de mil es-
tudantes dos 
cursos de enge-

nharia de todo o Brasil, 
participam do dia 11 ao 
dia 15 de março da Com-
petição Baja SAE BRA-
SIL- Etapa Nacional, no 
Parque Tecnológico de 
São José dos Campos.
Em sua 26ª edição, a com-
petição tem 73 equipes 
inscritas de 13 Estados 
mais o Distrito Federal, 
representando 63 institui-
ções brasileiras de ensino 
superior com as quais os 
alunos têm vínculo acadê-
mico.
Desde que teve início em 
1995, mais de 17 mil uni-

versitários já passaram 
pelos desafios da Baja 
SAE em provas estáticas 
e dinâmicas, com carros 
projetados e construídos 
pelos próprios estudantes 
nas suas universidades, 
sob orientação de profes-
sores. Além de projetar 
e construir os carros off 
road, os alunos são res-
ponsáveis pela organiza-
ção e gerenciamento das 
equipes, na parte técnica 
e na gestão financeira dos 
projetos para a viabilidade 
econômica dos veículos.
Novos desafios 
Para 2020 a Competição 
inclui, pela primeira vez 
na sua programação, duas 

novas provas, Retomada e 
a Super Prime.
Individual, a prova de Re-
tomada será feita em uma 
pista em forma de “U” e 
exigirá o melhor desempe-
nho dinâmico dos sistemas 
de direção, freios e power-
train, além da habilidade 
do piloto. O objetivo dessa 
prova é avaliar a capaci-
dade de se restabelecer a 
máxima aceleração/velo-
cidade do veículo depois 
de uma redução drástica 
em curva acentuada.
Já a Super Prime, será uma 
disputa entre dois carros 
em uma pista de traçado 
específico e individual, 
exclusivo para a ativida-

de, na qual a habilidade 
dos pilotos também será 
avaliada. De caráter eli-
minatório, vence e leva o 
troféu a equipe que chegar 
na frente em cada etapa 
até o final. Participam to-
das as equipes cujos carros 
tenham sido aprovados em 
todos os quesitos de segu-
rança.
Outra novidade este ano é 
a ferramenta Smart-Insp, 
que dará suporte ás avalia-
ções de desempenho pela 
padronização na coleta de 
informações, com ganho 
de produtividade na obten-
ção dos resultados. Todo 
processo será feito eletro-
nicamente e os resultados 
divulgados em tempo real 
na internet.
Equipes - Com 73 equipes 
inscritas vindas de todas 
as regiões do País, a etapa 
nacional da Competição 
Baja SAE BRASIL quali-
ficará as três universidades 
que obtiverem as melhores 
pontuações na soma geral 
das provas para represen-
tar o Brasil na competição 
mundial Baja SAE Illinois, 
nos Estados Unidos, de 3 
a 6 de junho, evento pro-
movido pela SAE Inter-
national. A região Sudeste 
lidera com 46 equipes ins-
critas, de quatro Estados e 
43 instituições de ensino 
superior: 22 de São Paulo, 
13 de Minas Gerais, oito 
do Rio de Janeiro e três do 
Espírito Santo. A região 
Sul inscreveu 13 equipes, 
seis do Paraná, quatro de 
Santa Catarina e três do 
Rio Grande do Sul.
O Nordeste vem em segui-
da com 10 equipes, três de 

Pernambuco, três do Rio 
Grande do Norte, duas da 
Bahia e duas da Paraíba. 
O Centro Oeste inscreveu 
três equipes, uma de Mato 
Grosso do Sul e duas do 
Distrito Federal, e a região 
Norte uma equipe, do Es-
tado do Amazonas.
Carros 
 Os veículos Baja SAE são 
protótipos de estrutura tu-
bular em aço, monopostos, 
para uso fora de estrada, 
com quatro ou mais rodas 
e motor padrão de 10 HP, 
que devem ser capazes de 
transportar pilotos com até 
1,90 m de altura, pesando 
até 109 kg. Os sistemas 
de suspensão, transmis-
são e freios, assim como 
o próprio chassi, são pro-
jetados e construídos pelas 
equipes, que têm, ainda, a 
tarefa de buscar patrocínio 
para viabilizar o projeto.
Histórico  
O projeto Baja SAE foi 
criado na Universidade da 
Carolina do Sul (EUA), 
e a primeira competição 
norte-americana foi reali-
zada em 1976. O ano de 
1991 marcou o início das 
atividades da SAE BRA-
SIL, que em 1994 lançava 
o Projeto Baja SAE BRA-
SIL e, no ano seguinte, 
realizava a primeira com-
petição nacional, na pista 
Guido Caloi, no bairro do 
Ibirapuera em São Paulo. 
Em 1996 a competição foi 
para o Autódromo de In-
terlagos, onde ficaria até 
2002. Depois seguiu para 
o Esporte Clube Piracica-
bano de Automobilismo, 
em Piracicaba, interior de 
São Paulo, onde ficou até 

2015. A partir de 2016 a 
prova passou para o ende-
reço atual em São José dos 
Campos.
“Como é objetivo dos pro-
gramas estudantis desen-
volvidos pela SAE BRA-
SIL a Competição Baja 
instiga os universitários ao 
entusiasmo na carreira de 
engenharia, descobre ta-
lentos, desenvolve capaci-
dades e espírito de lideran-
ça, estimula a inovação e 
dá oportunidade à prática 
das teorias aprendidas em 
sala de aula”, observa Ca-
milo Adas, presidente da 
SAE BRASIL 2020/2021.
Confira a programação 
preliminar do evento (su-
jeita à alterações)
Dia 12 (quinta-feira) - 9h 
às 18h - Inspeções técni-
cas de segurança dos veí-
culos; avaliação de projeto 
dinâmico e segurança di-
nâmica;
Dia 13 (sexta-feira) - 8h30 
às 19h50 - Apresentação 
de projetos e verificação 
de segurança dinâmica;
Dia 14 (sábado) - 9h às 
18h20 - Provas de Acele-
ração e Retomada, Tração, 
Manobrabilidade, Suspen-
são; Super Prime e Design;
Dia 15 (domingo) - 10h - 
Enduro; 15h30 - encerra-
mento e premiação.
Serviço  
26ª Competição Baja SAE 
BRASIL
De 11 a 15 de março de 
2020
Local: Parque Tecnológi-
co de São José dos Cam-
pos - Av. Cesare Monsueto 
Giulio Lattes, s/n, bairro 
Eugenio de Melo, ao lado 
da Fatec.


