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 ► áREA AZUL

A Prefeitura publicou neste Diário Ofi-
cial, edição n.º 79 de sábado (5), o decreto 
n.º 565, que promove alterações no limi-
te de atuação da área azul do município, 
implanta “áreas brancas” e vagas para ido-
sos, além de reduzir o tempo mínimo de 
estacionamento, que era de 30 minutos e 
passa a ser de 15 minutos.

A empresa concessionária de área azul 
terá 15 dias para dar publicidade à popu-
lação sobre as alterações, e para que a Se-

 ► CULTURA

Mostra de Dança da Prefeitura acontece hoje
A Prefeitura, por meio da Coordena-

doria de Artes e Cultura, realiza hoje (10), 
às 20h, no Sesc (av. Alfredo Maffei, 700), a 
“Mostra de Dança da Prefeitura Municipal 
de São Carlos”, que integra todos os pro-
jetos permanentes com dança no municí-
pio. Ontem também houve apresentação 
de diversos grupos.

O objetivo da Mostra, apresentada 
desde 2006, é a integração das comuni-
dades de diferentes regiões da cidade, a 
troca de informações, saberes e a possibi-
lidade de transmitir o valor da dança na 
formação dos cidadãos.

Os projetos são realizados através da 
Coordenadoria de Artes e Cultura, Projeto 
Dançar, da Secretaria Municipal de Cidadania 
e Assistência Social, Centros Comunitários e 
Fundação Educacional São Carlos/Universi-
dade Aberta da Terceira Idade (UATI). 

Durante todo o ano são desenvolvi-
das atividades direcionadas aos educado-
res para a construção de formas de atua-
ção criativas com os alunos, valorizando a 
expressão individual da relação corporal.

Neste ano, o espetáculo derivado do 
trabalho é “Massa Pop”, criado e concebi-
do nas vivências e reflexões de diversos 
espetáculos e oficinas de diferentes lin-
guagens artísticas como dança, teatro e 
audiovisual.

Programação 
- Cortejo de Abertura: Tambores do Brasil – 

Projeto do Ciranda Cultural desenvolvido por Beto 
de Oliveira no GRCES Rosas Negras 

- Afoxé – Projeto Dançar, profª. Carmelita 
Campos

- Infância - Projeto Dançar, profª. Carmelita 
Campos

- Sonho de bailarina - Projeto Dançar, profª. 
Carmelita Campos

- Uma história, um livro, uma viagem através 
da imaginação   - FESC II e Centro de Referência do 
Idoso Vera Lúcia Pilla, profª. Nilva Helena Rodolfo 
Rodrigues e prof. João Carlos Vieira

- Tempo de escola – Projeto Dançar, profª. Car-
melita Campos

- Alegria é estar nesta roda – CRAS Santa Felí-
cia e Centro Comunitário de Santa Eudóxia , profª. 
Nilva Helena Rodolfo Rodrigues e prof. João Carlos 
Vieira

- Capoeira Hip Hop – Projeto Dançar, profª. 
Carmelita Campos

- Batucada – Centro Comunitário Maria Stella 
Fagá, profª. Roseli de Fátima Nery

- Meu rádio minha vida – Projeto Dançar, 
profª. Carmelita Campos

- Neste ritmo, o bom mesmo é se divertir 
– Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla, 
profª. Nilva Helena Rodolfo Rodrigues, prof. João 
Carlos Vieira e profª. Roseli de Fátima Nery

- Mistérios das Cores – Centro Comunitário 
Parque Delta, profª. Leda Barbosa

- Cinema – Projeto Dançar, profª. Carmelita 
Campos

- Juventude – Projeto Dançar, profª. Carmelita 
Campos

- Jeito oposto de ser – Centro Comunitário 
Parque Delta, profª. Leda Barbosa

- Nega – Projeto Dançar, profª. Carmelita Campos

cretaria Municipal de Transporte e Trânsito 
determine a substituição ou implantação 
das novas placas de sinalização do serviço.

Será implantado ainda, atendendo 
pedido da Associação Comercial e Indus-
trial de São Carlos (Acisc), um novo trecho 
de área azul na rua José Bonifácio, entre as 
ruas Jesuíno de Arruda e Geminiano Cos-
ta, agora devidamente regulamentado 
pelo novo decreto. 

As alterações contemplam solicita-
ções feitas também pela população nas 
reuniões do Orçamento Participativo.

Novos serviços – Serão implantadas 
no sistema de área azul as “áreas brancas”, 
vagas gratuitas de curta permanência, 
que podem ser utilizadas por até 15 minu-
tos, com pisca-alerta do veículo acionado. 
Não há necessidade de emissão de tíque-
te no parquímetro.

Outra novidade que será implantada 
é a tarifa e tempo de estacionamento por 

15 minutos, antiga reivindicação dos usu-
ários que a Prefeitura disponibiliza a partir 
de agora. Atualmente, o tempo mínimo 
de utilização no sistema é de 30 minutos; 
a partir do novo sistema, quem adquirir 
o cartão eletrônico da área azul poderá 
utilizar o tempo mínimo de 15 minutos e 
pagar uma tarifa de R$ 0,35. 

O benefício só é válido para os porta-
dores do cartão de área azul e não se es-
tende para o pagamento com moedas. Por 
solicitação da Prefeitura, a concessionária 
implantará também vagas especiais para 
estacionamento de idosos no sistema de 
área azul. Para a aquisição da credencial de 
estacionamento em vaga especial de ido-
so o interessado deve ter mais de 60 anos 
e protocolar requerimento junto ao SIM – 
Serviços Integrados do Município, munido 
dos documentos RG, CPF, comprovante de 
endereço, CNH e documento do veículo 
(se for condutor e proprietário).

A
rq

ui
vo

/P
M

SC
A

rq
ui

vo
/P

M
SC



Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP

Expediente

Diário Oficial
P r e f e i t u r a  d e  S ã o  C a r l o S

Secretaria Municipal de 
Comunicação

Jussara Lopes
(Mtb. 12.540) edição

documento assinado digitalmente

DIÁRIO OFICIAL
Quarta-feira, 9 de dezembro de 2009
www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

PORTARIA

PORTARIA Nº 1549
de 8 de dezembRO de 2009

INSTITUI CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE SEDE DOS DOCENTES ADMITIDOS NO PERÍODO 
ENTRE 2007 E 2008, ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS NAS UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS E PARA SUBSTITUIÇÃO DOCENTE.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 27.867/09
CONSIDERANDO a necessidade de instituir critérios para escolha de sede e atribuição de 
classes e/ou aulas dos docentes admitidos no período entre 6 de fevereiro 2007 a 28 feve-
reiro de 2008, e atribuição de classes e/ou aulas nas unidades escolares municipais para 
substituição docente;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006 e as 
alterações posteriores, que “Estrutura e organiza a educação pública municipal de São 
Carlos, institui o Plano de Carreira e Remuneração para os profissionais da educação, e dá 
outras providências”;
DETERMINA:

CAPÍTULO I
DA ESCOLHA DE SEDE

Art. 1º A escolha de sede pelos docentes admitidos no período entre 6 de fevereiro 2007 a 
28 fevereiro de 2008, dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação, pela ordem de classi-
ficação dos concursos, na data prevista no Anexo I desta Portaria.
Parágrafo único. Após a escolha de sede, os docentes participarão do processo de atribui-
ção de aulas e/ou classes nas unidades escolares municipais em ordem de pontuação, na 
data prevista no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º A classificação para a atribuição de aulas e/ou classes nas unidades escolares aos 
docentes que escolheram sede, considerará o disposto no Artigo 4º desta portaria.
§1º Caberá ao diretor da unidade escolar coordenar o processo de atribuição de classes e/
ou aulas, respeitada a ordem de classificação dos docentes de sua unidade escolar, com-
patibilizando o horário das classes/aulas e turnos de funcionamento com as respectivas 
jornadas de trabalho docente. 
§2º Caberá ainda, a entrega no Departamento Pedagógico, dos mapas de aulas e/ou clas-
ses atribuídas e as remanescentes na data prevista no Anexo I desta Portaria.

CAPÍTULO II
DA ESCOLHA DE CLASSE E/ OU AULA

Art. 3º A atribuição de aulas e/ou classes para os docentes admitidos a partir de 01 de 
março de 2008, dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação e considerará o disposto no 
Artigo 4º desta Portaria.
Parágrafo único. A atribuição de aulas e/ou classes, ocorrerá na data prevista no Anexo I 
desta Portaria.
Art. 4º A classificação para a atribuição de aulas e/ou classes, conforme dispõe o Artigo 28 
da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006 e alterações posteriores, considerará 
os seguintes critérios para pontuação:
títulos;
tempo de exercício;
cursos de aperfeiçoamento e atualização. 
Art. 5º Compete ao diretor da unidade escolar preencher a ficha elaborada pela Secretaria 
Municipal de Educação e encaminhá-la ao Departamento Pedagógico no prazo estabe-
lecido. 
§1º A Secretaria Municipal de Educação após análise das fichas publicará uma lista divul-
gando a ordem de classificação dos docentes. 
§2º O prazo para impetrar recurso será de dois dias após a publicação da classificação.
§3º O recurso da classificação poderá ser elaborado de próprio punho, desde que funda-
mentado quanto ao motivo, devendo conter os seguintes itens, para sua apreciação pela 
Comissão prevista no artigo 18 desta Portaria:

I - nome completo;
II - emprego;
III - unidade de origem;
IV - número da classificação;
V - justificativa;
VI - data;
VII - assinatura.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO

Art. 6º A atribuição de aulas e/ou classes dar-se-á em ordem de pontuação, respeitando-
se a jornada de trabalho prevista na Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006 e 
alterações posteriores.
Parágrafo único. As aulas de Educação Física deverão, preferencialmente, preencher a car-
ga horária no mesmo nível e modalidade de ensino.
Art. 7º. Aos Professores III será oferecida jornada semanal de trabalho constante do inciso II 
do artigo 44 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006 e alterações posteriores. 
§1º Quando não for possível completar a jornada em 17 (dezessete) hora/semanais com 
alunos, em virtude do quadro curricular, será atribuído o número de aulas superior mais 
próximo.
§2º Caso o Professor III não complete a jornada em sua unidade sede, deverá completá-la 
em outra unidade em atribuição realizada na Secretaria Municipal de Educação conforme 
data prevista no Anexo I desta Portaria.
CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Art. 8º. Para efeito de classificação serão contados os seguintes títulos:
I - cursos de capacitação, treinamento ou extensão em educação, diretamente relaciona-
dos à área de atuação: 0,2 (dois décimos) computados a cada módulo de no mínimo 30 
(trinta) horas, até o máximo de 3,0 (três) pontos, desde que realizados entre 01 de novem-
bro de 2004 a 31 de outubro de 2009;
II - curso de especialização em educação ou área afim, desde que não seja pré-requisito 
para o emprego do servidor, com carga horária de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) 
horas: 1,2 (um vírgula dois) pontos por curso até o máximo de 3,6 (três vírgula seis) pontos;
III - licenciatura plena, desde que não seja pré-requisito para o emprego do servidor: 2,0 
(dois) pontos por licenciatura, até o máximo de 6,0 (seis) pontos;
IV - mestrado em educação ou área afim: 3,0 (três) pontos;
V - doutorado em educação ou área afim: 5,0 (cinco) pontos.
VI - publicações em anais de congressos, seminários, periódicos científicos (reconhecidos 
pela QUALIS/CAPES), revistas de grande circulação e livros nacionais e internacionais di-
retamente relacionados à área de atuação, publicados nos últimos 5 (cinco) anos, limita-
das a 2 (duas) por ano até o limite de 10 (dez) publicações, independente das categorias 
descritas, comprovados mediante apresentação de fotocópia do artigo publicado, tendo 
como valores: 
a) resumo de no mínimo 1 (uma) página, valendo 0,2 (dois décimos) por publicação;
b) resumo expandido (mínimo de 3 páginas) valendo 0,25 (vinte e cinco centésimos);
c) texto completo (artigo) valendo 0,3 (três décimos);
d) livros (autor, co-autor ou organizador) valendo 0,6 (seis décimos).
§1º Não será computada a pontuação de publicações de conteúdo idêntico, ainda que 

em eventos diferentes.
§2º Não serão computados os cursos realizados durante afastamentos médicos, no decor-
rer do ano de 2009.
§3º Os títulos apresentados terão validade se concluídos até 31 de outubro de 2009.
Art. 9º Para efeito da contagem do tempo de efetivo exercício docente, na rede municipal 
de ensino, será considerado o período compreendido da data de ingresso no emprego 
até o dia 31 de outubro de 2009, excetuando-se os períodos de faltas, licenças e/ou afas-
tamentos, na seguinte forma:
Parágrafo único. Tempo de efetivo exercício no emprego público no município de São Car-
los, como docente: 0,005 (cinco milésimos) por dia de efetivo exercício.
Art. 10. A apuração de tempo de efetivo exercício é de responsabilidade dos diretores das 
unidades escolares, a quem competirá dar expressa ciência aos docentes do total de pon-
tos acumulados durante o período a que se refere este artigo, acrescidos da pontuação 
oriunda da titulação apurada conforme critérios previstos no artigo 8º desta Portaria.
Art. 11. Em conformidade com o artigo 28 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 
2006 e alterações posteriores, para apuração final da pontuação para classificação consi-
derar-se-á a apuração do tempo de efetivo exercício multiplicado por 1,5 (um vírgula cin-
co), com a apuração dos títulos multiplicado por 1 (um), representada na seguinte fórmula:
X = tempo de efetivo exercício x 1,5
Y = títulos x 1
X + Y = pontuação
Art. 12. Será garantido aos servidores em exercício de cargos em comissão ou funções 
gratificadas e ou equipes de apoio, os mesmos critérios para classificação previstos nos 
artigos 8º a 11 desta Portaria.
Art. 13. Para os casos de empate na pontuação, serão considerados, na seguinte ordem:

I - idade;
II - tempo de efetivo exercício no magistério público municipal;
III - números de filhos.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Aos professores de Educação Especial, serão atribuídas classes e/ou aulas de acor-
do com a regionalização do atendimento proposto pela Secretaria Municipal de Educação. 
§1º O professor de Educação Especial ficará lotado em uma das escolas da região de su-
pervisão escolar, devendo sempre que solicitado, prestar serviço em outra unidade escolar 
localizada na mesma região. 
§2º Caso a demanda de atendimento seja temporária, ou definitivamente zerada, o profes-
sor será transferido ex-ofício para outra escola da região de supervisão escolar, mantendo-
se o horário de trabalho no ano letivo.
§3º A transferência mencionada no §2º deste artigo será com opção de retorno, desde 
que a demanda na escola de origem se restabeleça, e caso o docente não se interesse pelo 
retorno à escola de origem, a transferência será oficializada e a classe será oferecida para 
ampliação de jornada ou nova contratação.
Art. 15. As vagas do Programa Escola Nossa disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 
13.889, de 18 de outubro de 2006 e alterações posteriores, advindo da Secretaria Muni-
cipal de Educação serão atribuídas aos docentes que apresentarem Plano de Trabalho e 
currículo documentado.
Parágrafo único. O plano de trabalho e o currículo documentado, apresentados pelo do-
cente, serão analisados pela comissão instituída no artigo 18 desta Portaria, nos prazos 
estabelecidos no Anexo I desta Portaria.
Art. 16. Ficarão impedidos de participar dos processos de escolha e de atribuição de aulas 
e/ou classes, os docentes que, em 21 de novembro de 2009, encontravam-se nas seguintes 
situações:

I - afastados de sala de aula por motivo de saúde;
II - em licença médica, por período superior a 15 (quinze) dias;
III - gozando de licença sem vencimentos;
IV - em licença para tratamento de saúde de pais, filhos e cônjuge.

Parágrafo único. Os docentes mencionados no caput deste artigo, ao retornarem, assu-
mirão as classes e/ou aulas que restarem ao final do processo de atribuição em sua sede.
Art. 17. Nos casos em que a demanda de atendimento seja temporária, ou definitivamente 
zerada, o docente será transferido ex-ofício para outra escola, mantendo-se o horário de 
trabalho no ano letivo.

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos por Comissão instituída pela Secretaria Munici-
pal de Educação, composta pelos seguintes membros:

I - Nancy B. Almas de Jesus;
II - Alessandra M. da Cunha;
III - Hilda Maria Monteiro;
IV -  Joice Ap. T. Zainun;
V -  Mariana Cristina Pedrino;
VI - Renata Pierini Ramos;
VII -  Vanessa Cristina Paulino.

Art. 19. Ficam referendados os atos praticados de conformidade com os Anexos I e II publi-
cados na Portaria nº. 1.533, de 21 de novembro de 2009 até a presente data.
Art. 20. Fica revogada a Portaria nº. 1.533, de 21 de novembro de 2009.
Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 8 de dezembro de 2009.
OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ANeXO I

10/12/2009
9h00min  atribuição de vagas para o Programa Escola Nossa

16/12/2009
às 8h00min

escolha de sede pelos docentes admitidos no período entre 06 de fevereiro 
2007 a 28 fevereiro de 2008

16/12/2009 atribuição das classes e/ou aulas nas unidades escolares pelos docentes que 
escolheram sede   

17/12/2009
até às 12h00min

Entrega dos mapas de aulas e/ou classes atribuídas e remanescentes pelos 
diretores das unidades escolares no Departamento Pedagógico

18/12/2009
às 8h00min complementação de jornada docente (PIII)  

18/12/2009
às 13h00min

atribuição das classes e/ou aulas pelos PII admitidos a partir de 01 de março 
de 2008. 

18/12/2009
Às 14h00min 

atribuição das classes e/ou aulas pelos PIII e PIV admitidos a partir de 01 de 
março de 2008.

18/12/2009
Às 15h00min 

atribuição das classes e/ou aulas pelos PI admitidos a partir de 01 de março 
de 2008.

LICITAÇÕeS

PReFeITURA mUNICIPAL de SÃO CARLOS – CONVITe de PReÇOS Nº 
043/2009 - PROCeSSO AdmINISTRATIVO Nº 18562/2009 - Faço público de or-
dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modali-
dade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de 
empresa de engenharia para execução da obra de conclusão de área de lazer no Conjunto 
Habitacional Dr. Romeu Santini, no Município de São Carlos, nos termos dos Anexos IV a VI 
do Convite. O convite na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, 
São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 09 de dezembro de 2009 até o dia 18 de 
dezembro de 2009, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. 

Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Per-
manente de Licitações até às 09h00min do dia 18 de dezembro de 2009, quando após o 
recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 08 de dezembro de 2009. Caroli-
ne Garcia Batista Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PReFeITURA mUNICIPAL de SÃO CARLOS - PReGÃO eLeTRÔNICO Nº. 
094/2009 - PROCeSSO AdmINISTRATIVO Nº. 28.613/2008. Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Ele-
trônico nº. 094/2009, que possui como objeto a contratação de empresa especializada no 
fornecimento dos equipamentos ativos, passivos e na instalação dos mesmos, para insti-
tuição de uma rede MAN (Metropolitan Area Network) por radiofreqüência (rede de tele-
comunicações sem fio), para fins de interligação de diversos prédios públicos vinculados 
ao Município de São Carlos através de circuitos de rádio freqüência, de modo a permitir a 
transferência de dados, navegação pela rede mundial Internet e acesso aos sistemas infor-
matizados do Município. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.bb.com.
br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas 
dar-se-ão até as 8h00min do dia 23 de dezembro de 2009 e o início da sessão de disputa 
de preços será às 11h00min do dia 23 de dezembro de 2009. Maiores informações pelo 
telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 08 de dezembro de 2009. André Luiz dos Santos – 
Pregoeiro.

CONCORRÊNCIA PÚbLICA N.° 002/2009 - PROCeSSO N.º   12.380/2008 – CO-
mUNICAdO - A PReSIdeNTe dA COmISSÃO PeRmANeNTe de LICITAÇÕeS, 
no uso das atribuições que lhe confere a lei, COmUNICA a realização de sessão pública 
na data de 11 de dezembro de 2009, às 14h30min, para abertura dos envelopes de pro-
postas de preços do certame. São Carlos, 08 de dezembro de 2009. Caroline Garcia Batista 
– Presidente.

ReSUmO dA ATA de SeSSÃO de AbeRTURA dOS eNVeLOPeS de HAbILITA-
ÇÃO CONVITe de PReÇOS N.° 040/2009 PROCeSSO Nº 18562/2009 Aos 08 de 
dezembro de 2009, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente 
de Licitações para proceder à abertura dos envelopes de documentação apresentados 
para o Convite supracitado, verificando-se que não houve a apresentação de envelopes. 
Assim, a Comissão JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura de novo 
procedimento licitatório para a contratação desejada. Caroline Garcia Batista Presidente

dispensa de Licitação - Processo nº. 26.071/09 - Ratifico para os devidos fins, 
a Dispensa de Licitação para contratação da entidade SALESIANOS SÃO CARLOS, para 
fornecimento de pães de leite, com fundamento no Artigo 24, inciso XIII da Lei Federal 
nº. 8.666/93, conforme o que consta do processo administrativo protocolado sob o n°. 
26.071/09. São Carlos, 08 de dezembro de 2009. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Mu-
nicipal.

TOmAdA de PReÇOS N.° 050/2009 - PROCeSSO AdmINISTRATIVO N.º 
22180/2009 – COmUNICAdO - A PReSIdeNTe dA COmISSÃO PeRmANeNTe 
de LICITAÇÕeS, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA que a resposta 
ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa C.JR CONSTRUTORA LTDA. refe-
rente ao edital em epígrafe encontra-se disponível para consulta nesta Comissão e no site 
www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 08 de dezembro de 2009. Caroline Garcia Batista – 
Presidente.

PReGÃO eLeTRÔNICO Nº 081/2009 - PROCeSSO Nº 23.138/2009 – COmU-
NICAdO - Em resposta à impugnação apresentada pela empresa NORSUL CATERING 
LTDA., CNPJ 02.896.982/0001-77: I) -  eSCLAReCemOS: I.1 – Fica mantida a exigência 
de apresentação do Certificado de Registro no CRN – 3 apenas da empresa VENCEDORA 
do certame, nos termos do item 16.9 do edital, retificado conforme esclarecimentos 
disponibilizados nos sites www.saocarlos.sp.gov.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br 
(Banco do Brasil S/A) no dia 20 de novembro de 2.009 e publicados nos veículos oficiais em 
24 de novembro de 2.009. I.2 – O transporte dos alimentos preparados é da responsabi-
lidade da Prefeitura Municipal, motivo pelo qual não constou tal exigência no Edital.. São 
Carlos, em 07 de dezembro de 2.009. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

CONCORRÊNCIA PÚbLICA N.° 015/2009 - PROCeSSO N.º 25396/2009 – CO-
mUNICAdO - A PReSIdeNTe dA COmISSÃO PeRmANeNTe de LICITAÇÕeS, 
no uso das atribuições que lhe confere a lei, COmUNICA que a resposta ao pedido de 
esclarecimento apresentado pela empresa POLIKem TeCNOLOGIA em POLÍme-
ROS LTdA. referente ao edital em epígrafe encontra-se disponível para consulta nesta 
Comissão e no site www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 7 de dezembro de 2009. Caroline 
Garcia Batista – Presidente.

Pregão eletrônico n.º 074/09 - Processo n.º 27.780/09 – HOmOLOGAÇÃO  - 
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para 
abastecimento de frota de veículos do Município de São Carlos. Homologo a decisão pro-
ferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes n° 01 e nº 02, adjudicado à empresa 
POSTO dI mAYANT LTdA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 05.654.707/0001-35. 
Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar 
a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 08 de dezembro de 2009. 
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

eXTRATOS

eXTRATO de AdITAmeNTO CONTRATUAL
1º TeRmO AdITIVO AO CONTRATO Nº 49/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Prodex Construtora e Comercial Ltda.
Objeto:  prorroga a vigência do contrato de construção de piscina aquecida, cobertura e 
vestiários na FESC - campus I e acresce o valor de R$ 228.962,24
Data da assinatura: 22/10/09
Processo nº 25.524/08

eXTRATO dO CONTRATO Nº 127/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Elias Ferreira dos Santos e Cia Ltda. ME
Objeto: fornecimento de pão francês para utilização no Restaurante Popular
Valor: R$ 34.380,00
Data da assinatura: 17/11/09
Vigência: 6 meses da data definida na ordem de início de serviços
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 67/09
Processo nº 22.221/09

FUNdO mUNICIPAL de SAÚde
eXTRATO dA ATA de ReGISTRO de PReÇOS Nº 032/2009

Empresa – Nativita Ind. e Comercio Ltda / Dimaci Material Cirúrgico Ltda / Comercial Cirúr-
gica Rioclarense Ltda /Ativa Comercial Hospitalar Ltda/ Reifasa Comercial Ltda .
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes da Re-
lação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 21/08/2009
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 021/2009 - Processo 1012/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada –Luis Alberto Adum/Juliano Fantin/Walter Prochnow Junior/João 
Carlos de Mello/Araguaci Faustino da Silva .
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