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 ► DIA DA ÁRVORE

Prefeitura lança o Disque Árvore

Teve início a pavimentação do 
Centro Empresarial de Alta Tecnologia 
(CEAT) “Dr. Emílio Fehr”, com a aplica-
ção da capa asfáltica de cimento betu-
minoso usinado a quente (CBUQ), na 
principal via de acesso. ● Pág. 8

 ► DISTRITO INDUSTRIAL

O portal da Prefeitura de São 
Carlos registrou no mês de agosto 
111.068 visitas diferentes. Comparado 
com o mesmo período de 2008, o au-
mento foi de 269,08%, já que naquele 
mês foram 30.093 acessos. ● Pág. 8 

 ► SERVIÇOS ► MOBILIDADE URBANA

Dentro da Semana Nacional de 
Trânsito, 18 a 25 de setembro, vários 
temas relacionados a trânsito e mobi-
lidade estarão em discussão no Paço 
Municipal. Hoje (22), por exemplo, é o 
Dia Mundial sem Carro. ● Pág. 8

A Prefeitura lançou, na manhã desta 
segunda-feira (21), na Praça Paulino Carlos 
(Catedral), o programa Disque Árvore, que 
oferece à população mudas de árvores para 
o plantio. As solicitações poderão ser feitas 
por telefone e pelo Portal do Cidadão (www.
saocarlos.sp.gov.br). A Prefeitura entregará 
até duas mudas por mês para cada pessoa, 
além de orientar o plantio.

O evento contou com a participação 
dos alunos da Escola Paulino Carlos e da 
Emeb “Antônio Stela Moruzzi”. O programa 
é um importante instrumento de redução 
do déficit de árvores principalmente na área 
urbana de São Carlos. Além disso, pretende 
estimular a população ao plantio para rece-
ber os benefícios do IPTU Verde. O incentivo 
fiscal beneficia com descontos de até 4% 
pessoas que plantam árvores na calçada e 
áreas permeáveis do imóvel.

O programa pretende atender às pes-
soas que querem uma árvore em frente de 
casa, mas que não têm acesso ao Horto Mu-
nicipal. A Prefeitura está disponibilizando 
um telefone para que as pessoas possam 
solicitar a entrega de duas mudas de árvores 
por mês, uma nativa e uma exótica. A entre-
ga dessas mudas será feita nas residências. 
O Horto Municipal produz cerca de 60 mil 
mudas de árvore por ano.

João Paulo de Arruda Botelho Vieira, 
representante da família Arruda Botelho, 
fundadora de São Carlos, efetuou a doação 
de uma muda de figueira branca, que era 
símbolo da praça e caiu na década de 80. A 
partir da queda da árvore centenária, outras 
mudas foram reproduzidas e agora o local 
recebe novamente essa espécie. “Após 50 
anos de ausência, a figueira renasce nessa 
praça e volta a ganhar seu lugar de desta-
que na cidade intelectual de ensino, das 
boas escolas e universidades, do Clima, do 
Saneamento, da futura Cidade da Energia 
e do Sorriso”, diz Arruda Botelho. O plantio 
da figueira e lançamento do Disque Árvore 
marcaram o Dia da Árvore em São Carlos.

20 mil árvores – A atual administração 
já plantou, em parcerias entre iniciativas pú-
blica e privada, 20 mil árvores. Para incenti-
var ainda mais o plantio de árvores, a Prefei-
tura, em breve, irá contratar empresa para 
realizar o serviço de podas – o contrato deve 
ser assinado nos próximos dias. No Horto 
Florestal há 50 mil mudas de árvores para 
serem distribuídas. O Disque Árvore repre-
senta a preocupação do município na pre-
servação e recuperação do meio-ambiente.

Serviço – A população pode solicitar 
mudas pelo telefone do Disque Árvore, (16) 
3361-8081, ou pelo Portal do Cidadão, no 
www.saocarlos.sp.gov.br, onde há disponí-
vel um link, à direita, com orientações para 
o plantio e opções das mudas com fotos e 
características de cada espécie.
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DECRETOS

DECRETO nº 409
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente no Encargos Gerais do Município, no 
valor de R$ 370.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 23.373/09, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 14.832, de 15 de dezembro 
de 2008, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2009, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), suplementar à seguinte dotação do or-
çamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

22.01.00 3.3.90.39 001 04.122.0134.2.064 370.000,00

TOTAL 370.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, 
em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, e alterações posteriores.

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

17.01.00 4.4.90.51 001 15.451.0113.1.024 370.000,00

TOTAL 370.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 410
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
TO URBANO.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais, em especial o disposto na Lei Municipal nº 13.918, de 10 de 
novembro de 2006, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob 
o nº 22.645/05,
DECRETA:
Art. 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - COMDUSC, com as 
competências que lhe são atribuídas pela Lei Municipal nº 13.918, de 10 de no-
vembro de 2006, fica composto na forma abaixo:
I - Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
titular: Alberto Engelbrecht
suplente: Daniel Mazziero
II - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
titular: Rosoé Francisco Donato
suplente: Fabiana Tadeu Colmati
III - Secretaria Municipal de Governo
titular: João Paulo Porto de Toledo
suplente: Heleno Irami do Nascimento
IV - Secretaria Municipal de Obras Públicas
titular: Luciano César Butignon
suplente: Marcelo Galdino do Prado
V - Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito
titular: Eduardo Pacheco Giannetti
suplente: Daniel Gatti Robles
VI - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
titular: Maria Regina Silva Bortolotti
suplente: Carlos Alberto Mourão
VII - Secretaria Municipal de Fazenda
titular: Paulo José de Almeida
suplente: Márcio Beribili
VIII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia
titular: Moacir de Freitas Júnior
suplente: Joseane de Oliveira Macedo Ribeiro
IX - Fundação Pró-Memória de São Carlos
titular: Ana Lúcia Cerávolo
suplente: Mateus Rosada
X - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
titular: Miguel Guzzardi Filho
suplente: Júlio César Apolinário de Oliveira
XI - Progresso e Habitação de São Carlos S/A
titular: João Batista Muller
suplente: Valter Seco
XII - Universidade Federal de São Carlos
titular:  José Francisco
suplente: Elizabeth Valdetaro Salvador
XIII – Universidade de São Paulo
titular: Carlos Alberto Ferreira Martins
suplente: Eiji Kawamoto 
XIV - EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
titular: Cristiany Rodrigues Borges
suplente: João de Mendonça Naime
XV – Centro de Indústria do Estado de São Paulo (CIESP)
titular: Márcio A. M. Martinez
suplente: Cláudio Henrique Pepino
XVI – Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC)
titular: Luiz Fernando de Oliveira Ferreira
suplente: Ítalo Cardinali Filho
XVII - Conselho Regional dos Corretores Imobiliários - CRECI

titular: Luciano Fattori
suplente: Marilena Brilhante Porto
XVIII – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carloes (AEASC)
titular: José Eduardo de Assis Pereira
suplente: Marco Antonio Nagliati
XIX - Instituto de Arquitetos do Brasil - Núcleo São Carlos - IAB
titular: Daniel Deriggi 
suplente: Reginaldo Peronti
XX - Entidades sem fins lucrativos da sociedade civil organizada
titular: Thais Troncon Rosa
suplente: Magaly Marques Pulhez
XXI – Coordenadoria do Orçamento Participativo e Relações Governo Comunida-
de
titular: Luiz Fernando Stoppa
suplente: Paulo Renato de Araújo C. Tolentino
XXII – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
titular: Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira
suplente: Eduardo Araújo Silva
XXIII – Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
titular: Gipsy Pellegrino Ferreira
suplente: Reinaldo da Silveira
XXIV - Intersindical São Carlos e Região
titular: Maurício Silva Barreto
suplente: Rosalino de Jesus de Barros
XXV - Conselho Municipal de Turismo
titular: Marcelo Eugênio da Paz
suplente: Paulo Augusto Piccolli
XXVI - Associação dos Agricultores Familiares de São Carlos e Região
titular: Flávio Aparecido Ignácio
suplente: Antonio Renato Segatto
XXVII - entidades sem fins lucrativos que atuem na área de fomento e defesa de 
direitos dos indivíduos portadores de deficiências
titular: Sivaldo da Silva Rodrigues
suplente: Eliane Pereira da Cunha
XXVIII – empresas de serviços urbanos
titular: Mauro Forgerini
suplente: Celso Flávio Palermo
Art. 2º A função de Conselheiro não será remunerada, sendo considerada de rele-
vante interesse público.
Art. 3º O mandato dos Conselheiros será de dois anos, permitida a recondução 
por mais um ano.
Art. 4º Ficam revogados os Decretos nºs 206, de 14 de junho de 2007, e 539, de 12 
de dezembro de 2007.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 411
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO URBANO DE SÃO CARLOS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-
colado sob o nº 22.645/05,
Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Regimento Interno do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano de São Carlos, que consta no Anexo I do presente Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA-
NO DE SÃO CARLOS
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO
Art. 1° O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Carlos, criado 
pela Lei Municipal nº 13.981, de 10 de novembro de 2006, é órgão de caráter 
consultivo, fiscalizador, normativo, de acompanhamento e assessoramento, in-
tegrante do Sistema de Gestão e de Planejamento do Desenvolvimento Urbano 
do Município de São Carlos, preconizado pela Lei Municipal nº 13.691, de 25 de 
novembro de 2005 – Plano Diretor do Município de São Carlos, vinculado à Se-
cretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, sendo regido pelo 
presente Regimento Interno.
Art. 2º A título de representação, o Conselho utilizará a sigla COMDUSC.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
Art. 3º O COMDUSC tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento urbano 
no Município.
Art. 4º São atribuições do COMDUSC:
I - assegurar a participação da comunidade na elaboração e implementação de 
políticas públicas voltadas para o ordenamento físico e territorial do Município, 
em especial no âmbito da habitação, parcelamento, uso e ocupação do solo, sa-
neamento ambiental, transportes urbanos e infraestrutura;
II - acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos públicos municipais, estaduais 
e federais nas ações voltadas à política habitacional de interesse social e ao desen-
volvimento e ordenamento físico e territorial do Município.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Seção I
Da Composição
Art. 5º Para desempenho das finalidades estabelecidas nos incisos I a XX do ar-
tigo 4º da Lei Municipal nº 13.918, de 10 de novembro de 2006, o COMDUSC é 
composto de 28 (vinte e oito) membros, que constituem o Conselho, devendo 
cada qual ter um suplente, indicados pelas entidades mencionadas no artigo 6º 
da referida lei.
Art. 6º Os membros do COMDUSC terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução ou reeleição para mandatos sucessivos uma única vez, salvo se indi-
cado por outro segmento, não se aplicando a regra ao suplente que não chegou a 
substituir em definitivo o seu titular. 
Art. 7º As funções dos membros do COMDUSC não serão remuneradas, sendo o 
exercício considerado de relevante interesse público.
Art. 8º O mandato dos membros do Conselho será extinto por renúncia expressa 
ou tácita.
§ 1º O Conselheiro que faltar sucessivamente e sem justificativa a 3 (três) reuniões 
consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, perderá o mandato, salvo quando estiver 

presente o suplente. 
§ 2º Caberá ao suplente assumir o mandato do titular que foi dispensado ou que 
renuncie, e na impossibilidade deste, a instituição de origem deverá indicar um 
outro representante. 
Seção II
Da Organização
Art. 9º O COMDUSC terá a seguinte organização:
I - Presidência;
II - Vice-Presidência;
III - Membros Conselheiros;
IV - Plenária;
V - Secretaria Executiva;
VI - Comissões;
VII - Câmaras Temáticas.
Art. 10. O COMDUSC será coordenado e superintendido em todas as suas ativida-
des pelo seu Presidente.
Art. 11. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pelos seus pares dentre os 
Conselheiros titulares, para o mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única re-
condução.
§ 1º Para eleição do Presidente e do Vice-Presidente serão exigidos presença e 
o voto de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos Conselheiros no 
exercício da titularidade. 
§ 2º Em caso de ausência e impedimentos do Presidente, a presidência do 
COMDUSC será exercida pelo Vice-Presidente. 
Art. 12. Compete ao Presidente do COMDUSC: 
I - representar, dirigir e supervisionar as atividades do Conselho;
II - constituir Câmaras Temáticas e Comissões, indicando seus membros;
III - distribuir expedientes às Câmaras Temáticas e Comissões;
IV - convocar e presidir o Conselho, bem como convocar suas Comissões e Câma-
ras Temáticas;
V - exercer o voto de qualidade nas discussões do Conselho e nos encaminha-
mentos da Plenária;
VI - delegar atribuições de sua competência a qualquer dos membros do Con-
selho, desde que previamente submetidas à aprovação da Plenária, e exercer as 
demais atribuições inerentes a seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atri-
buídas pela Lei, ou pela Plenária do Conselho;
VII - informar a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
sobre os trabalhos desenvolvidos e as deliberações do Conselho, garantindo ao 
representante do órgão participação nas reuniões Plenárias, quando este solicitar;
VIII - solicitar ao Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano – 
FMHDU seu balanço mensal para acompanhamento e controle;
IX - apresentar ao Conselho, na última sessão do ano, o relatório dos trabalhos 
desenvolvidos no exercício;
X - enviar anualmente, às autoridades competentes, relatórios das atividades do 
Conselho, previamente apreciados pela Plenária;
XI - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno.
Art. 13. Compete aos membros do COMDUSC, além do disposto no artigo 4º deste 
Regimento: 
I - participar de todas as reuniões convocadas; 
II - votar e ser votado para qualquer função de representação que lhe for confiada; 
III - acompanhar as atividades, iniciativas e ações em curso na entidade que lhe 
patrocinou a indicação como Conselheiro;
IV - propor a criação de Comissões e Câmaras Temáticas;
V - requerer votação de matéria em regime de urgência;
VI - apresentar proposições ou moções sobre assuntos de interesse do Conselho;
VII - executar outras atividades que lhes sejam atribuídas pela Presidência e pela 
Plenária;
VIII - apresentar proposições para alterações do Regimento Interno.
Art. 14. A Plenária do COMDUSC tem caráter consultivo e ostenta as seguintes 
competências: 
I - eleger o Presidente e o Vice-Presidente;
II - deliberar sobre assuntos encaminhados à apreciação e deliberação do Con-
selho;
III - aprovar a criação de Comissões e Câmaras Temáticas, estabelecer suas compe-
tências, composição, coordenação e respectivos prazos de duração;
IV - aprovar o calendário das sessões ordinárias;
V - propor e aprovar, quando for o caso, a revisão do Regimento Interno.
Art. 15. A Secretaria Executiva é órgão de assessoramento, apoio administrativo e 
operacional do COMDUSC. 
Art. 16. A Secretaria Executiva será composta pelos membros titulares ou suplen-
tes do COMDUSC, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal nº 13.918, de 10 de 
novembro de 2006, da seguinte forma:
I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano; 
II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda; 
III - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; 
IV - 1 (um) representante da Progresso e Habitação de São Carlos S/A - PROHAB/
São Carlos; e 
V - 2 (dois) representantes da sociedade civil no Conselho, escolhidos pelos seus 
membros.
§ 1º A Secretaria será coordenada por um Secretário Executivo, que deverá ser 
escolhido dentre os 6 (seis) membros designados para sua composição.
§ 2º A Secretaria Executiva contará com o apoio operacional e suporte administra-
tivo da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano.
Art. 17. Compete à Secretaria Executiva do COMDUSC:
I - coordenar os trabalhos técnicos, administrativos e operacionais necessários ao 
funcionamento do COMDUSC;
II - elaborar relatórios gerenciais periódicos, com a finalidade de aferir o desempe-
nho dos programas habitacionais e de desenvolvimento urbano em seus aspec-
tos físicos, econômico-financeiros, sociais e institucionais;
III - apresentar relatórios das ações do COMDUSC referentes aos temas afetos à 
habitação e desenvolvimento urbano;
IV - propiciar o apoio técnico, administrativo e operacional necessários à imple-
mentação das ações com recursos do Fundo Municipal de Habitação e Desenvol-
vimento Urbano – FMHDU;
V - levantar e sistematizar informações, legislação e normas, que permitam ao 
Conselho tomar as decisões previstas neste Regimento;
VI - expedir e publicar atos de convocação das Sessões Plenárias;
VII - auxiliar o Presidente na preparação das pautas das Sessões Plenárias;
VIII - secretariar as sessões, lavrar atas e promover medidas necessárias ao cumpri-
mento das decisões do Plenário;
IX - comunicar o Conselheiro suplente, quando da assunção da titularidade de-
finitiva;
X - apoiar os trabalhos das Câmaras Temáticas e das Comissões;
XI - encaminhar os pedidos de informações solicitados à Secretaria Executiva, 
fazendo-os constar do expediente do COMDUSC;
XII - receber as proposições dos Conselheiros;
XIII - elaborar anualmente o relatório das atividades do Conselho com apreciação 
e aprovação pelo Plenário;
XIV - promover o adequado arquivamento do material (atas, relatórios, pareceres, 
entre outros) produzido no âmbito do COMDUSC.
Art. 18. As Comissões constituem instâncias de natureza técnica, temporárias, que 
serão constituídas por membros com direito a voto e respectivos suplentes, in-
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dicados pela Plenária do COMDUSC e designados pelo Presidente do Conselho.
§ 1º As Comissões serão constituídas por no mínimo 3 (três) Conselheiros e regra-
das na forma deste Regimento, com atribuições previstas nos seus respectivos 
atos.
§ 2º As Comissões serão automaticamente dissolvidas, após a conclusão dos tra-
balhos.
Art. 19. Compete às Comissões, em razão de sua matéria:
I - promover discussões e apresentar conclusões que subsidiem a tomada de deci-
são por parte do coletivo do Conselho;
II - requerer aos órgãos da Administração Direta ou Indireta e do Poder Legislativo, 
informações sobre assuntos em análise;
III - receber petições, reclamações ou denúncias da comunidade ou de pessoas 
contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas ou privadas, pro-
movendo as medidas compatíveis de encaminhamento, no âmbito de sua com-
petência;
IV - analisar e avaliar programas e planos relacionados com sua área de competên-
cia, emitindo pareceres que subsidiem o Conselho.
CAPÍTULO IV
DAS CÂMARAS TEMÁTICAS
Art. 20. Poderão ser constituídas Câmaras Temáticas, de acordo com o andamento 
dos trabalhos do COMDUSC.
Art. 21. As Câmaras Temáticas são instâncias de natureza técnica e consultiva, com 
a finalidade de otimizar e agilizar o funcionamento do COMDUSC, com as seguin-
tes atribuições:
I - propor, analisar, acompanhar e registrar questões específicas sobre assuntos 
de sua competência;
II - apreciar processos e emitir pareceres em matérias de sua competência;
III - promover estudos e levantamentos sobre matérias de sua competência, infor-
mar expedientes técnicos e dar apoio às atividades do Plenário, das Comissões e 
dos Conselheiros;
IV - propor indicações ao Plenário;
V - realizar outras atividades na esfera de sua competência solicitadas pela Presi-
dência ou pelo Plenário.
§ 1º As Câmaras Temáticas serão compostas por, no mínimo, 3 (três) membros 
do COMDUSC, sendo no mínimo 1/3 (um terço) dos membros representantes da 
sociedade civil ou de pessoas por eles indicadas, mediante deliberação da maioria 
simples dos Conselheiros.
§ 2º As Câmaras Temáticas poderão convidar técnicos especializados e/ou institui-
ções para oferecer subsídios e assessoria a título não oneroso.
Art. 22. As Câmaras Temáticas terão prazo definido para realizar o seu trabalho, 
sendo eleito o Coordenador entre os seus membros e designado um relator para 
cada processo específico.
§ 1º Compete ao Coordenador convocar, conduzir e coordenar as reuniões das 
Câmaras Temáticas, bem como assinar expedientes elaborados, encaminhando-
os à Presidência.
§ 2º Compete ao relator fazer os registros das reuniões das Câmaras Temáticas e 
relatá-los nas reuniões do COMDUSC.
Art. 23. Os pareceres emitidos pelas Câmaras Temáticas serão aprovados por 
maioria simples dos Conselheiros presentes e constarão fundamentalmente de 
uma análise global e de parecer conclusivo, manifestando sua posição com rela-
ção ao tema e propondo os devidos encaminhamentos.
CAPÍTULO V
DAS SESSÕES PLENÁRIAS
Art. 24. O Conselho terá sessões plenárias ordinárias, podendo reunir-se extraor-
dinariamente por convocação de seu Presidente ou em atendimento a requeri-
mento de no mínimo 1/3 (um terço) dos Conselheiros no exercício da titularidade.
Art. 25. As convocações para sessões plenárias, com as matérias constantes da 
ordem do dia, serão afixadas na unidade da Secretaria Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano e enviadas por via postal e/ou eletrônica para os Con-
selheiros titulares e suplentes, com confirmação de recebimento, respeitando-se 
o prazo mínimo de antecedência de 5 (cinco) dias, exceção feita as sessões extra-
ordinárias, cuja antecedência mínima para convocação será de quarenta e oito 
(48) horas.
Art. 26. A Plenária do COMDUSC reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, 
de acordo com o calendário previamente aprovado e, extraordinariamente, nos 
termos do artigo 24 deste Regimento.
Parágrafo único. Será obrigatório o comparecimento dos Conselheiros às sessões 
ordinárias e extraordinárias convocadas pela Presidência, sujeitando-se aos au-
sentes às consequências estabelecidas no artigo 8º deste Regimento.
Art. 27. Para instalação da Plenária faz-se necessária a presença da maioria ab-
soluta dos membros titulares, ou seja, 50% (cinquenta por cento) mais um dos 
conselheiros titulares ou seus respectivos suplentes em primeira chamada, ou de 
no mínimo 10 (dez) conselheiros após 30 (trinta) minutos.
§ 1º Os suplentes substituirão os Conselheiros titulares em suas ausências e afas-
tamentos temporários, mediante comunicação no início de cada Sessão Plenária.
§ 2º Caberá ao Conselheiro titular informar o seu respectivo suplente sobre sua 
ausência, para que possa substituí-lo.
§ 3º As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos.
Art. 28. Estando presentes todos os Conselheiros titulares, será facultada aos res-
pectivos suplentes somente direito de voz, não sendo considerados para o quo-
rum regimental.
Art. 29. Todas as sessões do Conselho serão públicas, ressalvados os casos de 
matéria sujeita a sigilo ou por solicitação de algum membro, cabendo a Plenária 
deliberar previamente a respeito. 
Parágrafo único. Desde que submetida à análise da Presidência do COMDUSC e 
incluída na pauta, as sessões Plenárias poderão contar com a presença de asses-
sores técnicos, consultores e entidades de notória atuação e conhecimento na 
área em discussão, sendo-lhes facultada manifestação para esclarecimento aos 
Conselheiros no tempo estipulado pelo Presidente.
Art. 30. No caso de impedimentos do Presidente e Vice-Presidente, caberá a Plená-
ria escolher um Conselheiro para presidi-la.
Art. 31. Os trabalhos das sessões Plenárias compreenderão:
I - verificar as presenças do Presidente e do Vice-Presidente e, na hipótese das 
ausências, promover a escolha de Conselheiro para conduzir os trabalhos;
II - verificar a presença do Secretário e, em caso de ausência, promover a escolha 
de Conselheiro para secretariar os atos;
III - verificar a presença e a existência de quorum para instalação da Plenária;
IV - leitura, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior;
V - ordem do dia, compreendendo a apresentação, discussão e votação das ma-
térias;
VI - distribuir os processos ou matérias aos Coordenadores de Câmaras ou Comis-
sões, quando houver;
 VII - sugerir matérias de ordem do dia para a próxima sessão;
VIII - encerramento.
§ 1º A sequência dos trabalhos poderá ser alterada por solicitação do Presidente, 
mediante aprovação em Plenário.
§ 2º As propostas de resolução e moção, bem como de quaisquer matérias para 
discussão e deliberação, deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à Secreta-
ria Executiva até 2 (dois) dias antes do encerramento da pauta da Sessão Plenária.
§ 3º Para assuntos urgentes, as proposições ou moções poderão ser apresentadas 
até o início dos trabalhos de cada sessão, com a anuência do Plenário.
Art. 32. A deliberação das matérias sujeitas à votação obedecerá a seguinte or-
dem:

I - Presidente dará a palavra ao Coordenador de Câmara, Comissão ou relator da 
matéria para sua apresentação;
II - encerrada a exposição, a matéria será posta em discussão e votação.
Art. 33. A votação será aberta e cada Conselheiro no exercício da titularidade terá 
direito a 1 (um) voto, com exceção do Presidente, a quem compete, em caso de 
empate, o voto de qualidade.
§ 1º Os votos divergentes poderão ser expressos na ata da reunião, a pedido dos 
Conselheiros que os proferirem, com as devidas justificativas.
§ 2º O Conselho somente poderá deliberar se a Sessão Plenária contar no ato da 
votação, com quorum mínimo de 10 (dez) Conselheiros, sendo no mínimo 1/3 
(um terço) destes representantes oriundos das instituições da sociedade civil. 
Art. 34. As decisões da Plenária serão formalizadas por meio de deliberações, que 
deverão a critério do Presidente ser publicadas no Diário Oficial do Município. 
Art. 35. Para cada sessão Plenária, a Secretaria Executiva lavrará um ata, com ex-
posição sucinta dos trabalhos e das deliberações, que será aprovada e assinada na 
sessão seguinte e devidamente arquivada.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 36. Os casos omissos neste Regimento Interno serão submetidos à Plenária do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Carlos.
Art. 37. Para a contagem dos prazos do presente Regimento, a primeira posse dos 
membros do Conselho se deu em 6 de julho de 2007.
Art. 38. O presente Regimento Interno será aprovado por Decreto Municipal e en-
trará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, podendo 
ser modificado no todo ou em parte, por quorum qualificado de maioria simples 
dos Conselheiros no exercício da titularidade.
Aprovado na 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
de São Carlos, realizada em 25 de junho de 2009.

PORTARIAS

PORTARIA nº 1317
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.326/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve 
AUTORIZAR a contratação de ANA LÚCIA DIONÍZIO TAKAHASHI para o emprego 
de Enfermeiro – área Saúde da Família e Comunidade, classificada em 19º lugar no 
Concurso Público nº 207, a partir de 17 de agosto de 2009, com os vencimentos 
que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1318
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
16.988/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolve 
AUTORIZAR a contratação de THIAGO LUCCAS CORREA DOS SANTOS GOMES para 
o emprego de Médico – área Medicina da Família e Comunidade, classificado em 
1º lugar no Concurso Público nº 254, a partir de 5 de agosto de 2009, com os ven-
cimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1319
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.015/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resol-
ve AUTORIZAR a contratação de MICHELE PERUCHI DE BRITO para o emprego de 
Professor II, classificada em 61º lugar no Concurso Público nº 286, a partir de 27 de 
julho de 2009, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1320
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
17.015/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, re-
solve AUTORIZAR a contratação de MOISES TAVANO BUSUTTI para o emprego de 
Professor II, classificado em 68º lugar no Concurso Público nº 286, a partir de 24 de 
agosto de 2009, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1321
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
9.071/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Habitação e De-
senvolvimento Urbano, resolve AUTORIZAR a contratação de GRADISCA DE OLI-
VEIRA WERNECK DE CAPISTRANO para o emprego de Arquiteto, classificada em 
2º lugar no Concurso Público nº 247, a partir de 4 de setembro de 2009, com os 

vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1322
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, re-
solve AUTORIZAR a contratação de PEDRO LÁZARO DA SILVA para o emprego de 
Auxiliar Administrativo, classificado em 7º lugar (lista de PNE) no Concurso Público 
nº 200, a partir de 7 de agosto de 2009, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1323
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-
lução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolve 
AUTORIZAR a contratação de RICHARD EMERSON SANTANA para o emprego de 
Auxiliar Administrativo, classificado em 8º lugar (lista de PNE) no Concurso Pú-
blico nº 200, a partir de 1º de setembro de 2009, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1324
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços no Gabinete do Prefeito resolve AUTORIZAR 
a contratação de ELISANGELA ALVES DUARTE para o emprego de Auxiliar Admi-
nistrativo, classificada em 172º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 13 de 
agosto de 2009, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1325
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-
lução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação resolve 
AUTORIZAR a contratação de SABRINA MIEKO VIANA para o emprego de Auxiliar 
Administrativo, classificada em 159º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 
12 de agosto de 2009, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1326
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento resolve AUTORIZAR a contratação de ELIANA RODRIGUES para 
o emprego de Auxiliar Administrativo, classificada em 152º lugar no Concurso 
Público nº 200, a partir de 18 de agosto de 2009, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1327
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Coordenadoria de Artes e Cultura resolve 
AUTORIZAR a contratação de MARCELA BORGES DE ALENCAR para o emprego de 
Auxiliar Administrativo, classificada em 174º lugar no Concurso Público nº 200, a 
partir de 13 de agosto de 2009, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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PORTARIA nº 1328
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito resolve AUTORIZAR a contratação de HUGO LEONARDO FERREIRA DOS 
SANTOS para o emprego de Auxiliar Administrativo, classificado em 192º lugar no 
Concurso Público nº 200, a partir de 25 de agosto de 2009, com os vencimentos 
que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1329
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda resolve 
AUTORIZAR a contratação de JEFFERSON AMAURY ESCUDERO para o emprego de 
Auxiliar Administrativo, classificado em 156º lugar no Concurso Público nº 200, a 
partir de 17 de agosto de 2009, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1330
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda resol-
ve AUTORIZAR a contratação de CARLOS GUSTAVO GONÇALVES BEATRICE para 
o emprego de Auxiliar Administrativo, classificado em 147º lugar no Concurso 
Público nº 200, a partir de 18 de agosto de 2009, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1331
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda resolve 
AUTORIZAR a contratação de RAQUEL SHEREIBER NOGUEIRA MARÇAL para o em-
prego de Auxiliar Administrativo, classificada em 185º lugar no Concurso Público 
nº 200, a partir de 25 de agosto de 2009, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1332
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda resolve 
AUTORIZAR a contratação de ALEXANDRE BLANCO para o emprego de Auxiliar 
Administrativo, classificado em 167º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 
17 de agosto de 2009, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1333
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda resol-
ve AUTORIZAR a contratação de DANIEL BATISTA MURASAKI para o emprego de 
Auxiliar Administrativo, classificado em 182º lugar no Concurso Público nº 200, a 
partir de 8 de setembro de 2009, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1334
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
4.311/07, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda resolve 

AUTORIZAR a contratação de GRACIELLI BATISTA PEPE CARDOSO para o emprego 
de Auxiliar Administrativo, classificada em 201º lugar no Concurso Público nº 200, 
a partir de 9 de setembro de 2009, com os vencimentos que lhe competirem por 
lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1335
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
11.391/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde resolve 
AUTORIZAR a contratação de ANDRÉA DANTAS BARBOSA para o emprego de 
Agente Comunitário de Saúde – USF Jardim Gonzaga, classificada em 5º lugar no 
Processo Seletivo nº 02, a partir de 14 de agosto de 2009, com os vencimentos que 
lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA nº 1336
DE 21 DE SETEmbRO DE 2009

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
11.391/08, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde resolve
AUTORIZAR a contratação de EUNICE DE CARVALHO BALDAN para o emprego de 
Agente Comunitário de Saúde – USF Jardim Gonzaga, classificada em 6º lugar no 
Processo Seletivo nº 02, a partir de 14 de agosto de 2009, com os vencimentos que 
lhe competirem por lei.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATOS DAS SECRETARIAS

COmUnICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, 
de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Po-
líticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu 
do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes 
importâncias:
- R$ 1.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PVMC;
- R$ 9.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

COnVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal convoca o funcio-
nário Luciano Barboza Sampaio, ocupante do emprego de Médico, a comparecer 
à Rua Episcopal, n.° 1575 - Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar desta 
data, em virtude do não comparecimento ao trabalho por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos, sob pena de configuração de abandono de emprego.
São Carlos, 18 de setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

SECRETARIA mUnICIPAl DE TRAnSPORTE E TRânSITO
Adm. de Multas de Trânsito

Relação de notificação de Autuação
Ratificando o que estabelece o Art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro
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ABW1082 Z480107999 COZ8181 N490072404 DSE5528 Z480106395

ACG6226 Z480107078 CPO6462 Z480107121 DSE5608 Z480107840

ADF0944 Z480107831 CPQ3995 Z480107887 DSE5709 Z480107551

AFJ3306 Z480107712 CPT4818 Z480107718 DSE5790 N490072459

AGO0999 N490072358 CQA7406 Z480106230 DSE5806 Z480096904

AJX6924 N490072306 CQA7911 N490072365 DSE5813 Z480108004

ALT3211 Z480107386 CQC3969 N490072406 DSF1167 N490072425

AMJ7835 Z480107372 CQT0213 Z480107658 DSN1574 Z480107875

AMV1158 Z480107532 CQT0543 Z480108043 DSN2364 Z480105531

ANC2877 Z480106717 CQT0617 Z480107783 DSO4754 Z480107374

APA9501 Z480107830 CQT0673 Z480107034 DTG5740 Z480107849

APP9541 N490072262 CQT0759 Z480107335 DTG5894 N490072455

APP9541 N490072427 CQT1158 Z480106722 DTP4872 N490072464

APQ2797 N490072327 CQT1699 Z480107974 DTP6349 Z480107173

AQX0606 N490072316 CQT2177 Z480107767 DTP7197 Z480096906

ARA0490 Z480107842 CQT3674 Z480107659 DTP7246 N490072395

ATP2006 Z480107332 CQT6188 N490072366 DTQ2416 Z480107375

AUD9996 N490072414 CQT7013 Z480101934 DTR3051 N490072348

AUN0273 N490072274 CQT7118 N490072467 DTR6882 N490072223

BDE1141 N490072326 CQT8125 Z480106720 DTR8227 Z480107877

BFC1696 Z480107846 CQX3286 N490072204 DTT8383 Z480107885

BFC7263 Z480108026 CQZ1217 Z480107982 DUB2928 Z480107868

BFD3838 Z480107708 CRD0932 Z480107976 DUC9506 Z480101933

BFE6676 N490072462 CRH6857 Z480107953 DUD4752 N490072276

BFH3005 Z480107896 CRZ1112 Z480107993 DUK0195 Z480107328

BFL2821 N490072206 CSE7011 N490072381 DUK0302 Z480107724

BGA5228 Z480101935 CSJ0464 Z480105530 DUK0302 Z480107732

BGF0338 N490072229 CSM5861 Z480107955 DUK0444 N490072258

BHB7845 Z480106587 CSS1358 Z480107827 DUK0475 Z480107778

BHC7957 N490072320 CST2282 N490072307 DUK0518 Z480107126

BIC0590 Z480107180 CSV9538 N490072255 DUK0848 N490072302
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BID3744 N490072362 CTA0681 N490072376 DUK1453 Z480107983

BIG4304 N490072428 CTD0038 Z480107821 DUK1477 N490072198

BII9466 Z480107186 CTS7517 Z480107660 DUK1661 Z480107320

BIK7828 Z480107985 CVD1753 N490072231 DUK1689 N490072213

BIN5559 Z480107889 CVD2049 N490072291 DUK1948 N490072184

BIQ6197 N490072356 CVD2800 Z480107527 DUK2500 Z480105533

BJN2177 N490072312 CVH2242 N490072338 DUL2103 Z480107085

BJT4414 N490072342 CVK7110 Z480107886 DUT5710 Z480107516

BJZ6179 Z480107130 CVY4698 Z480107553 DVI2519 N490072367

BKB5331 N490072207 CVZ3127 N490072391 DVM6464 Z480107874

BKB9656 N490072321 CWC2229 Z480105540 DVV0720 N490072336

BKD3919 Z480107376 CWL3519 Z480107033 DVZ3731 Z480107135

BKI2769 Z480107170 CWL9317 Z480107521 DVZ3967 Z480107901

BKI3541 N490072369 CWP9605 N490072317 DWI6818 N490072196

BKI8442 Z480107657 CWV3581 Z480107968 DWJ4914 Z480107715

BKJ0159 N490072272 CWZ3870 Z480107829 DXB8111 Z480107514

BKJ2747 Z480107961 CWZ7055 Z480106578 DXF4840 Z480107028

BKJ4945 Z480107897 CXB4950 Z480105891 DXF5337 N490072209

BKK3578 Z480107561 CXE1441 Z480106584 DXF5374 Z480107854

BKK6695 Z480106588 CXE1441 Z480107371 DXF5403 Z480107979

BKK8861 Z480107663 CXI3207 N490072420 DXF5575 Z480106582

BKK9016 Z480107185 CXQ3407 Z480107558 DXF5658 N490072371

BKK9517 Z480107860 CXV5237 Z480107330 DXF5692 N490072233

BKK9933 Z480107987 CYB5252 N490072325 DXF5984 N490072211

BKL3475 N490072453 CYF2358 N490072392 DXF6069 Z480107339

BKM0130 N490072413 CYF2720 N490072227 DXF6361 N490072268

BKM5067 Z480106577 CYF3383 Z480107780 DXF6649 Z480107324

BKN1208 Z480106970 CYF4293 N490072318 DXF6700 Z480107852

BKN2507 N490072239 CYF5802 Z480107557 DXF6722 Z480107837

BKN2761 Z480107813 CYF5848 Z480107826 DXF6901 N490072352

BKN3207 N490072390 CYF6994 Z480107733 DXR2316 Z480107171

BKN3599 N490072249 CYF7408 Z480107980 DXS3159 N490072242

BKN4411 Z480107723 CYF8722 Z480107774 DXU0573 N490072275

BKN4682 N490072402 CYF9254 N490072385 DZA0133 N490072449

BKN4977 N490072194 CYF9284 Z480101932 DZK8634 N490072286

BKN5344 Z480107776 CYF9886 N490072468 DZX9000 N490072218

BKN6033 Z480108002 CYL7316 N490072364 DZZ5898 Z480107888

BKN6481 Z480107994 CYQ8712 Z480107859 EAG0238 Z480107338

BKN7166 Z480107770 CYT5586 Z480107319 EAH2557 Z480107506

BKN7828 Z480107786 CYT8394 Z480107036 EAH7100 N490072322

BKN9198 Z480107799 CYW0151 N490072230 EAK9588 N490072380

BKN9720 Z480107536 CYW0326 N490072323 EAR5608 Z480106631

BKP2531 N490072190 CYW0895 Z480107517 EAR5689 N490072300

BKP3701 Z480107958 CZB8516 N490072359 EAR5689 Z480107178

BKT3202 N490072405 CZB8617 N490072399 EAR5764 Z480107537

BLI4030 Z480107174 CZE1094 Z480106637 EAR5863 Z480107883

BLV3633 N490072423 CZH5087 Z480106528 EAR6055 Z480107535

BLW3009 Z480107341 CZH5087 Z480107175 EAR6071 Z480107981

BLX5302 N490072202 CZH7442 Z480107717 EAR6233 Z480107525

BLZ3417 Z480107970 CZI0070 Z480106586 EAR6254 Z480107978

BMP5730 N490072222 CZI0167 Z480107032 EAR6298 Z480107511

BNY2549 Z480107530 CZI0865 N490072445 EAR6598 Z480107814

BOE0271 N490072265 CZI2058 Z480107370 EAR6628 Z480107187

BOR1943 Z480107787 CZI2150 N490072303 EAR6658 Z480107526

BPD4732 Z480107172 CZI2265 Z480107713 EAR6847 N490072315

BPM4539 Z480107720 CZI2367 Z480107989 EAR7026 N490072331

BPP9047 Z480107043 CZI2380 Z480107789 EAR7218 N490072248

BPV1618 Z480107963 CZI2666 N490072363 EAR7228 Z480107784

BQB3496 Z480107895 CZI3562 Z480107556 EAR7346 Z480107709

BQC8897 Z480107039 CZI3617 Z480107081 EAR7365 Z480107331

BQH7852 N490072434 CZI4176 Z480107083 EAR7690 Z480096901

BQK4792 N490072407 CZI4341 Z480107182 EAR7855 Z480107122

BQP3040 N490072328 CZI4700 Z480107344 EAR7934 N490072280

BQQ0317 Z480107867 CZI5527 Z480107898 EAR8038 Z480107373

BQQ0317 Z480107969 CZI5563 Z480107977 EAR8203 Z480107518

BQR3267 N490072216 CZI6014 Z480106633 EAR8203 Z480107528

BQV6778 Z480107027 CZI6691 Z480107841 EAR8203 Z480107902

BRG5311 Z480107967 CZI7090 N490072205 EAR8204 Z480107725

BTB2299 Z480107864 CZI7102 Z480107128 EAR8225 Z480107086

BTC0146 N490072337 CZI7390 Z480106579 EAR8229 N490072212

BTC5039 N490072282 CZI8229 N490072401 EAR8229 N490072360

BTM5769 Z480107820 CZI8229 Z480107665 EAR9941 Z480107323

BTM7179 Z480106591 CZI8356 N490072313 EAS3453 Z480107996

BTM8258 Z480106583 CZI8493 N490072294 EAY2093 Z480107988

BTM8829 Z480107891 CZI8754 Z480107705 EBE0299 Z480107880

BTM9230 Z480107077 CZI8787 N490072240 EBE5694 N490072237

BTM9502 Z480107851 CZI9166 Z480106972 EBP7355 Z480107838

BTM9621 Z480107844 CZI9166 Z480107343 EBU1725 N490072370

BTM9636 Z480107766 CZI9170 Z480106529 EDC7112 N490072241

BUJ6680 Z480107991 CZJ6703 Z480107132 EDN6836 Z480107835

BUJ9905 Z480107881 CZJ9738 N490072311 EDP6677 Z480106715

BUV0231 N490072220 CZN9878 Z480107782 EDP6978 N490072439

BVB9781 N490072340 CZQ1109 Z480107772 EDV4428 N490072232

BVC4210 Z480107538 DAQ8409 Z480105532 EDV5023 Z480107879

BVC4581 Z480107790 DAS6402 Z480106724 EDX0540 N490072290

BVP3971 Z480107797 DAV5734 N490072292 EDX0580 N490072353

BVP8494 Z480107871 DBB6613 Z480107866 EDX0833 N490072461

BWR5666 Z480107850 DBG0554 N490072397 EDX0932 N490072332

BWR6554 N490072458 DBN2701 Z480107775 EDX1005 Z480107367

BWR7006 Z480106526 DBV4830 N490072189 EDX1012 Z480107513

BXK8748 Z480107076 DBV5191 N490072440 EDX1062 N490072379

BXL6128 Z480106580 DBX9349 Z480107042 EDX1159 Z480107861

BYJ2000 N490072387 DBX9349 Z480107177 EDX1193 Z480107863

BYM3632 Z480107670 DBY3280 Z480107127 EDX1345 Z480107383

BYV1550 N490072432 DCK0552 N490072234 EDX1485 N490072195

BYV3302 Z480107952 DCR6211 N490072349 EDX1696 N490072219

BYV3784 Z480107188 DCR7295 Z480107563 EDX1748 Z480107791

BYV4739 N490072383 DCW5522 Z480107131 EDX1891 N490072301

BYV4952 N490072368 DCX6800 Z480107855 EDX1893 Z480107728
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BZI6830 N490072344 DDC1344 Z480101931 EDX2010 N490072236

BZQ3198 Z480107710 DDF1055 N490072252 EDX2350 Z480107342

BZS5450 Z480107873 DDN1308 Z480107176 EDX2381 Z480107990

BZT1382 Z480106398 DDU3363 N490072388 EEA0101 N490072452

BZT1575 Z480107181 DDZ8183 Z480107531 EEH7317 N490072299

BZT2018 Z480107716 DEO8368 Z480107730 EEL1204 Z480107858

BZT2479 Z480107951 DER8145 N490072408 EEQ4283 Z480107669

BZT2814 Z480107124 DES0440 Z480107828 EFQ6529 Z480107964

BZT3682 Z480107857 DES1539 Z480106589 EFS8721 Z480107788

BZT4298 Z480107562 DEY6085 Z480101936 EGE2385 N490072201

BZT5333 Z480106969 DFH4220 Z480107954 EGH0088 N490072417

BZT5967 N490072264 DFI4813 Z480107995 EIG8108 N490072448

CAR6380 Z480107381 DFI4813 Z480107997 EIG8462 N490072410

CAV3405 Z480107721 DFP3271 Z480106634 EIK6596 Z480107384

CAY1228 Z480107900 DFY3670 Z480107510 EIK6949 N490072330

CBN6898 Z480107768 DGB8793 Z480107329 EIK6976 Z480107080

CBY4188 N490072421 DGI0615 N490072260 EIK7004 Z480107812

CBY6146 N490072287 DGI1850 Z480107380 EIK7004 Z480107892

CBY8890 Z480106234 DGI1904 N490072351 EIK7105 N490072297

CCA8274 Z480107771 DGI1930 N490072304 EIK7181 Z480107322

CCB7486 Z480107029 DGK7284 N490072415 EIK7402 N490072214

CCO7787 Z480107129 DGL1659 N490072199 EIK7459 N490072441

CCP3369 Z480107031 DGW2202 Z480107450 EIK7476 Z480107839

CCR2529 Z480107823 DHH8808 Z480107959 EIK7490 Z480107504

CCR4522 N490072443 DHK7585 Z480106393 EIK7595 N490072424

CCT5415 N490072187 DHQ6479 Z480105539 EIK7617 Z480107334

CDW4137 Z480107666 DHT9648 Z480107554 EIK7619 N490072357

CEC5074 N490072185 DHU2408 N490072411 EIK7745 Z480107984

CED1146 N490072191 DHV6849 Z480107326 EIK7810 Z480107035

CED1146 N490072393 DHX4284 Z480107377 EIK8091 Z480106581

CEP4815 Z480107956 DHY2899 Z480107522 EIK8111 N490072284

CEP8382 Z480106585 DIH4772 Z480105534 EIK8176 Z480107998

CET7339 Z480107560 DIW1165 N490072243 EIK8816 N490072256

CFA3920 N490072339 DIW3301 Z480105536 EIK8841 N490072247

CFO3006 N490072221 DIW3519 Z480107534 EIK8887 Z480107870

CFU1058 N490072270 DIW4082 Z480107966 EIK9094 Z480107505

CFU1071 N490072263 DIW4086 Z480107123 EIQ6056 N490072314

CFU1110 Z480107965 DIW4891 Z480107134 EIZ6430 Z480107845

CFU1250 Z480107533 DIW5644 Z480106636 EIZ7063 N490072217

CFU1691 N490072283 DIW5754 Z480107552 FAB1836 Z480106399

CFU1940 Z480107133 DIW5778 N490072285 FCM3335 N490072188

CFU2047 Z480107779 DIW6140 Z480107894 FEG8000 Z480107321

CFU2256 N490072269 DIW6176 Z480107833 FHB1881 Z480105890

CFU3137 Z480107369 DIW6280 Z480107333 FQM4000 N490072396

CFU3611 Z480107555 DIW6314 Z480105538 FRA1487 Z480107843

CFU3628 Z480107773 DIW6798 N490072394 FYY0101 N490072253

CFU5452 N490072310 DIW6864 N490072254 GLM9214 Z480107564

CFU5994 Z480106718 DIW7353 Z480107899 GMZ6751 Z480107878

CFU6358 Z480106400 DKL5018 Z480107125 GOU0107 Z480106394

CFU6444 N490072277 DKL6546 Z480107973 GTO6525 N490072224

CFU6689 Z480106235 DKP9010 N490072372 GVH1400 Z480107074

CFU7566 Z480106971 DKQ4221 N490072374 GVS5420 Z480107120

CFU7587 Z480105537 DKQ4221 Z480107816 GZE4615 Z480107793

CFU7614 Z480107183 DKS3402 Z480107884 GZJ0542 Z480106716

CGE8555 Z480107781 DKS6313 N490072226 HAK1161 Z480107084

CGE8774 N490072343 DLL9561 N490072244 HFE8898 N490072430

CGG8246 Z480107810 DLR8317 Z480107030 HIC1541 Z480107337

CHF6668 Z480107524 DLR9971 N490072238 HJG2684 N490072398

CHI8007 Z480107865 DMA9407 Z480107082 HJN8967 Z480107719

CHM9299 N490072355 DMD6025 N490072435 HKO7494 N490072305

CHN7613 Z480107824 DME2664 N490072416 HKZ0131 N490072271

CHQ8069 Z480107904 DMH5944 Z480107385 HLB8865 N490072433

CHZ7920 Z480107853 DMN4936 N490072346 HOP2611 Z480107529

CID7210 Z480107893 DMU3543 N490072200 HPJ9777 Z480108001

CIE3130 N490072186 DNA5025 Z480106229 HPJ9777 Z480108041

CII0266 Z480107711 DNK3285 N490072210 HRA8827 Z480106397

CIJ5139 Z480107975 DNK4216 N490072298 HRP5991 N490072193

CIU7670 Z480107957 DNK6819 N490072183 HSJ8793 N490072192

CIX4437 Z480107671 DNP5869 Z480108003 IML0580 N490072442

CIZ9965 Z480107992 DNW2798 N490072438 IOB0029 N490072389

CJH2188 N490072251 DNY0864 N490072235 IOZ0098 Z480107079

CJI2665 Z480108058 DNZ9308 N490072228 JJA3107 Z480107856

CJR3366 Z480107038 DOD3827 Z480107769 JKX8014 N490072373

CJZ8923 N490072225 DPB7828 Z480107449 JNG8091 Z480107668

CKE2121 N490072419 DPX6288 Z480106723 JPT0459 N490072375

CKE6151 Z480107040 DQC2201 Z480107523 JQY5166 Z480106590

CKN5698 Z480107882 DQC7005 N490072215 JTA0027 Z480107834

CKT4041 Z480107661 DQD5472 N490072333 JTN8078 Z480107368

CKT4041 Z480107757 DQF6525 N490072422 JYZ3354 Z480107825

CKV1274 Z480107794 DQG0635 Z480107378 JZT2635 Z480101929

CKY3199 Z480107707 DQG6038 Z480106635 KCC1607 N490072335

CKY6760 Z480107041 DQG6105 Z480107832 KKJ6387 N490072400

CLA6031 Z480107890 DQP7209 Z480107073 KLQ1404 Z480107509

CLB1018 N490072386 DQS1185 N490072451 KWR1653 Z480107664

CLT2230 N490072341 DQS1415 Z480107731 LUP1109 N490072197

CLZ1027 Z480107798 DQW6784 N490072203 LWC7420 N490072295

CLZ6857 Z480107869 DSD8572 Z480107382 MBW6119 Z480107729

CME1019 Z480107667 DSE0960 Z480107662 MDN7270 Z480107722

CNR6633 Z480107836 DSE4429 Z480107037 MEK9675 N490072308

CNT0036 Z480107512 DSE4454 Z480105535 MUW9068 Z480107508

COC7093 Z480107714 DSE4454 Z480107706 MVY6134 N490072471

COI9462 N490072436 DSE4624 Z480106632 NBE0036 Z480107785

COW0206 Z480107075 DSE5096 Z480107520 NGG0088 Z480106233

COW7425 Z480107777 DSE5100 Z480107962 NKK5502 N490072259

COX4676 N490072377 DSE5186 N490072293 NKL7220 Z480107795

COnCURSOS PÚblICOS E PROCESSOS SElETIVOS

COnVOCAÇÃO DE COnCURSO PÚblICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal, nº 1575 (piso Major José Inácio), Centro - São Carlos, no dia 23/09/09, 
às 09h30, para contratação em caráter efetivo.
Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato 
notificado que não comparecer na data estipulada.
nÚmERO DO COnCURSO: 243
FUnÇÃO: PROFESSOR IV

nome ClassiFiCação

RAQUEL AUXILIADORA DOS SANTOS 13º

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só será admi-
tida caso haja vaga por motivo de desistência ou não comparecimento da candi-
data anteriormente convocada.

nome ClassiFiCação

ELAINE ITALIANO VIDAL 14º

São Carlos, 21 de setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCAÇÃO DE COnCURSO PÚblICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚmERO DO COnCURSO: 262
FUnÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR I

nome ClassiFiCação

MARINA PESSA DE CARVALHO FONSECA 9ª

São Carlos, 21 de setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCAÇÃO DE COnCURSO PÚblICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca as candidatas abaixo a comparecerem a 
Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚmERO DO COnCURSO: 220
FUnÇÃO: TELEFONISTA – ÁREA REGULAÇÃO

nome ClassiFiCação

SUELLEN STEFANY SANTOS 14

LUCIANA MOREIRA MAYER 15

São Carlos, 21 de setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPARECImEnTO DE CAnDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
COnCURSO PÚblICO: 262
FUnÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR I

nome ClassiFiCação

AUDALIO RICARDO FRANCA 1º

São Carlos, 21 de Setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPARECImEnTO DE CAnDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados, 
não compareceram para assumir a vaga a eles destinada, ficando, portanto, des-
classificados.
nÚmERO DO COnCURSO: 220
FUnÇÃO: TELEFONISTA – ÁREA REGULAÇÃO

nome ClassiFiCação

THIAGO TAGLIALATELA COBRA 10º

SANDRA FILOMENA CEZAR DE MACEDO 12º

São Carlos, 21 de setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmUnICADO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal republica a Con-
vocação de Candidatos do Concurso Público nº 200 para o emprego de Auxiliar 
Administrativo, publicado no Diário Oficial do município de 19/09/09, devido a 
incorreções:

COnVOCAÇÃO DE COnCURSO PÚblICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos abaixo a comparecerem a 
Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚmERO DO COnCURSO: 200
FUnÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

PATRICK ANDERSON PEREIRA LOPES 214

VITOR ALEXANDRE OLIANI 215

JOEL SOSSAI COLETI 216

RAFAEL LUIZ MANGIERI 217

Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, que só se-

rão admitidos caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento 
de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

FABIO MASSAMITSU SUZUKI 218

HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA 219

DAVID MARQUES FRANCISCO GARCIA 220

TEOFILO DIEGO DUTRA CAMARGO 221

LEONARDO MILANI 222

MAURICIO ANTONIO VIEIRA LIMA 223

São Carlos, 21 de setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmUnICADO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal republica o comuni-
cado de Não Comparecimento de Candidatos do Concurso Público nº 200 para o 
emprego de Auxiliar Administrativo, publicado no Diário Oficial do município de 
19/09/09, devido a incorreções:

nÃO COmPARECImEnTO DE CAnDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados, 
não compareceram para assumir as vagas a eles destinadas, ficando, portanto, 
desclassificados:
COnCURSO PÚblICO: 200
FUnÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

THIAGO VITA BARAUNA 194º

BRUNO KOGA TEIXEIRA 197º

RODRIGO ROSALIS DA SILVA 198º

JORGE HENRIQUE DE MELLO BERROCA 203º

BRUNO LUIZ TURCI 204º

HEIDY NUNES OUTUBO 208º

DEBORAH BROCK 209º

GESSICA DE ARAUJO SANTOS 210º

São Carlos, 21 de setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCAÇÃO DE COnCURSO PÚblICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerada desistente e conseqüentemente desclassificada, a candidata 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚmERO DO COnCURSO: 193
FUnÇÃO: SERVENTE DE MERENDEIRA

nome ClassiFiCação

MARIA CLEMILDA DE SOUZA MOURATO 33ª

São Carlos, 21 de setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmUnICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal torna sem efeito o comunicado de Não Retorno para 
Efetivação da candidata Anair Stella Albuquerque Ribeiro Zanetti, habilitada na 
135º posição do Concurso Público nº 200, para o emprego de Auxiliar Administra-
tivo, publicada no Diário Oficial do Município de 13 de agosto de 2009.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

lICITAÇÕES

PROCESSO ADmInISTRATIVO n.º 12936/2008 - TOmADA DE PREÇOS nº 
034/2009 – COmUnICADO - A PRESIDEnTE DA COmISSÃO PERmAnEnTE DE 
lICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, e considerando a não 
publicação do aviso de 18/09/2009, COmUnICA a realização de sessão pública na 
data de 22 de setembro de 2009, às 09h00min, para abertura dos envelopes de 
propostas de preços do certame. São Carlos, 21 de setembro de 2009. Caroline 
Garcia batista - Presidente

RESUmO DA ATA DE REUnIÃO DA COmISSÃO PERmAnEnTE DE lICITAÇÕES 
TOmADA DE PREÇOS n.°031/2009 PROCESSO n.º 1703/2009 – SmS Aos 21 
de setembro de 2009, às 11h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações, para proceder ao julgamento referente às propos-
tas apresentadas para a tomada de preços em epígrafe, cujos envelopes foram 
abertos em sessão realizada em 11/09/2009.  A Comissão, valendo-se do pare-
cer emitido pela unidade interessada e CONSIDERANDO o critério de julgamento 
de menor preço global, JULGA CLASSIFICADA em primeiro lugar a empresa A2 
Construtora, Operadora em Manutenção e Conservação de Equipamentos Ltda, 
em segundo lugar a empresa G & A Construção Civil Ltda. e em terceiro lugar a 
empresa  C.A- Chaguri Construtora e Administradora Ltda. Caroline Garcia ba-
tista Presidente

PREGÃO ElETRÔnICO nº 060/2009 - PROCESSO nº 19.927/2009 - AQUISI-
ÇÃO DE mOVEIS ESCOlARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMUNICADO 
DE CANCELAMENTO DOS LOTES 01 E 04 - COMUNICAMOS, pelo presente, o CAn-
CElAmEnTO DOS lOTES 01 E 04 do Pregão Eletrônico nº 060/2009 – aquisição 
de móveis escolares, para fins de readequação do Edital quanto aos respectivos 
itens, mantendo-se a disputa relativamente aos lotes 02 e 03. A designação de 
nova data e horário para apresentação de propostas e disputa dos materiais que 
compõem os LOTES 01 e 04 será oportunamente designada e publicada nos ter-
mos da legislação pertinente. São Carlos, em 211401 de setembro de 2.009. An-
dré luiz dos Santos - Pregoeiro

PREGÃO ElETRÔnICO nº 059/2009 - PROCESSO nº 18.561/2009 - COmU-
nICADO - Pelo presente, COmUnICAmOS que, em atendimento à impugnação 
apresentada pela empresa De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda., o edital re-
lativo ao certame em epígrafe foi retificado, procedendo-se a alterações nas 
especificações do veículo tipo VAn:  ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA-ESPE-
CIFICAÇÕES, item A.2 VAN e no ANEXO III – ORÇAMENTO QUANTITATIVO MÉDIO, 



Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 22 de setembro de 2009
www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

item 02. A nova redação das especificações do veículo tipo van encontra-se dis-
ponível junto à Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico, localizada no 3º andar do 
Paço Municipal, à Av. Episcopal, nº 1.575, centro, São Carlos-SP, telefone/fax 016-
3362-1162, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, bem assim 
nos sites www.saocarlos.sp.gov.br (licitações/pregões eletrônico nº 59/2009) e 
www.licitacoes-e.com.br (Banco do Brasil S/A).  Assim, em decorrência dessas al-
terações no edital, prorroga-se a data limite para o dia 05 de outubro de 2.009, 
observados os seguintes horários: apresentação de propostas até 09h00min e 
disputa às 10h00min, ficando ratificados os demais itens. São Carlos, em 21 de 
setembro de 2.009. André luiz dos Santos - Pregoeiro

RESUmO DA ATA DE SESSÃO DE AbERTURA DOS EnVElOPES DE HAbIlITA-
ÇÃO TOmADA DE PREÇOS n.°038/2009  PROCESSO n.º 14607/2009 Aos 15 
de setembro de 2009, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações e os representantes presentes para procederem à aber-
tura dos envelopes de habilitação apresentados para a Tomada de Preços supraci-
tada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de habilitação apresentados 
pelas empresas, a saber:  Gráfica e Editora Carniceli Ltda ME  e Angelo Marcelo 
Fossa EPP. Após a análise detalhada da documentação apresentada, a Comissão 
JULGA INABILITADA a empresa Gráfica e Editora Carniceli Ltda ME por não atender 
ao disposto no subitem 05.01.01.01 do edital e HABILITADA a empresa Angelo 
Marcelo Fossa EPP. Caroline Garcia batista Presidente

EXTRATOS

EXTRATO DO COnTRATO nº 97/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Metal Aço Comércio e Construção Ltda. EPP
Objeto: execução da cobertura da quadra do Centro Municipal de Educação Infan-
til Prof. Octávio de Moura
Valor: R$ 166.310,23
Data da assinatura: 09/09/09
Vigência: 4 meses a contar da ordem de início dos serviços
Modalidade: Tomada de Preço n° 25/09
Processo nº 12.289/09

EXTRATO DO COnTRATO nº 98/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Metal Aço Comércio e Construção Ltda. EPP
Objeto: execução da cobertura da quadra do Centro Municipal de Educação In-
fantil José Brito de Castro
Valor: R$ 152.549,68
Data da assinatura: 09/09/09
Vigência: 4 meses a contar da ordem de início dos serviços
Modalidade: Tomada de Preço n° 23/09
Processo nº 12.285/09

EXTRATO DO COnTRATO nº 99/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Metal Aço Comércio e Construção Ltda. EPP
Objeto: execução da cobertura da quadra do Centro Municipal de Educação Infan-
til Cônego Manoel Tobias
Valor: R$ 136.905,55
Data da assinatura: 09/09/09
Vigência: 4 meses a contar da ordem de início dos serviços
Modalidade: Tomada de Preço n° 26/09
Processo nº 12.286/09

EXTRATO DO COnTRATO nº 100/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Metal Aço Comércio e Construção Ltda. EPP
Objeto: execução da cobertura da quadra do Centro Municipal de Educação In-
fantil Dom Ruy Serra
Valor: R$ 130.037,83
Data da assinatura: 09/09/09
Vigência: 4 meses a contar da ordem de início dos serviços
Modalidade: Tomada de Preço n° 24/09
Processo nº 12.290/09

EXTRATO DO TERmO nº 44/09
Termo de levantamento parcial de caução
Partes: Município de São Carlos - Prefeitura Municipal de São Carlos e Rodobens 
Negócios Imobiliários S/A
Objeto: levantamento parcial do depósito em conta remunerada objeto do Termo 
de Compromisso e Caução nº 21/08, referente aos loteamentos residenciais deno-
minados “Terra Nova Rodobens São Carlos I” e “Terra Nova Rodobens São Carlos II”
Data da assinatura: 10/09/09
Processo nº 15.583/06

EXTRATO DO TERmO nº 49/09
Termo de levantamento parcial de caução
Partes: Município de São Carlos - Prefeitura Municipal de São Carlos e José Eduar-
do de Assis Pereira
Objeto: cancelamento da caução que recai sobre a área do loteamento residencial 
denominado “Jardim Tijuca”. As áreas descaucionadas são lotes do próprio empre-
endimento que seguem referidos abaixo:
- Lotes nos 01 e 24 da Quadra A;
- Lotes nos 01 e 24 da Quadra B;
- Lotes nos 01 a 19 da Quadra C;
- Lote no 01 da Quadra D;
- Lotes nos 01 e 19 da Quadra E;
- Lotes nos 01, 12, 13, 14, 15 e 21 da Quadra F.
Permanecerá sob caução o imóvel localizado na Quadra G, Lote nº 1 constante da 
Cláusula Quarta, item 4.7. do Termo de Caução nº 47/07.
Data da assinatura: 18/09/09
Processo nº 11.099/05

EDITAl DE PREGÃO ElETRÔnICO nº 002/2009
PROCESSO nº 087/2009

A FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS, pessoa jurídica de direito públi-
co, com sede nesta cidade de São Carlos - SP, à Praça Antonio Prado s/nº, Centro, 

inscrita no CNPJ sob nº 02.260.630/0001-20, torna público para conhecimento de 
todos os interessados que no dia e hora abaixo indicados, será realizada licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, que será 
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Municipal n.º 151, 
de 14/07/2004, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições esta-
belecidas no presente Edital e seus anexos, para AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 
AUTOMOTIVO, conforme especificações que se encontram descritas no presente 
Edital e seus anexos.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrô-
nico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de cripto-
grafia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em 
toda etapa do certame.
A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no site do 
Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente em www.
licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até às 10 horas do dia 06/10/2009.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 15 horas do dia 06/10/2009.
TEMPO DE DISPUTA: 05 minutos, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo 
sistema. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: observando o prazo legal, o fornecedor pode-
rá formular consultas por mensagem eletrônica (e-mail) ou fac-símile, conforme 
abaixo, informando o número da licitação).
e-mail: adriana.fpm@saocarlos.sp.gov.br 
fac-símile:  (16) 3373.2701 
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o 
horário de Brasília - DF.
São ANEXOS deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo os seguintes do-
cumentos:
ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO III – ORÇAMENTO QUANTITATIVO MÉDIO
ANEXO IV – DO LOTE

1. DO ObJETO
1.1. O objeto deste Pregão Eletrônico é a aquisição de 01(um) veículo automotivo 
de 5(cinco) lugares conforme características, especificações e quantidades cons-
tantes no Anexo II e IV, que ficam fazendo parte do presente Edital.

2. DO PROCEDImEnTO
2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 
fases, com apoio técnico e operacional do D.T.I. (Departamento da Tecnologia da 
Informação) da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.
2.2. O certame será realizado através da utilização do aplicativo “Licitações”, do 
Portal Eletrônico do Banco do Brasil S.A., conforme convênio de cooperação téc-
nica celebrado entre o BB e a Prefeitura Municipal de São Carlos, entidade res-
ponsável pelo provimento de solução eletrônica para os órgãos integrantes da 
Administração Pública do Município de São Carlos.
2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE 
SÃO CARLOS, denominado “Pregoeiro”, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os 
quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, 
formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

3. COnDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exi-
gências constantes neste Edital e seus anexos.
3.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:
3.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Munici-
pal de São Carlos, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as en-
tidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fun-
dações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;
3.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração 
Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, 
as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as 
fundações por ela instituída e mantida, enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição ou até que seja reabilitado perante a autoridade que aplicou 
a penalidade;
3.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordata, dissolu-
ção, liquidação ou concurso de credores;
3.2.4. Empresas em forma de consórcios.

4. DO CREDEnCIAmEnTO nO SISTEmA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão 
Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferí-
vel, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas no País.
4.2. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação 
de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atri-
buindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 
operações no sistema.
4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa propo-
nente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura.
4.4. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão 
ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solici-
tação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.
4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema ou ao órgão promotor 
da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros.
4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sis-
tema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a pre-
sunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico.
4.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminha-
mento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecidos.
4.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e aten-
dimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será res-
ponsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico duran-
te a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sis-
tema ou de sua desconexão.
4.10. Os pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no Edital.

5. DO RECEbImEnTO E AbERTURA DAS PROPOSTAS E FORmUlAÇÃO DOS 
lAnCES
5.1. As propostas serão recebidas até o horário previsto, após o que terá início a 
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
5.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão es-
tar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance oferta-
do o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor.
5.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.3.1. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 
tenha sido anteriormente registrado no sistema.
5.4. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o 
autor dos lances aos demais participantes.
5.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízos dos atos realizados.
5.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação 
expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando 
data e hora da reabertura da sessão.
5.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fecha-
mento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcor-
rerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances.
5.7. Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente 
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de 
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar 
pelo sistema eletrônico contra-proposta diretamente ao proponente que tenha 
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem 
como decidir sobre sua aceitação.
5.8. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o en-
cerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão 
pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
5.9. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

6. DA PROPOSTA
6.1. A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:
6.1.1. os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo cons-
tar valor unitário e global, sob pena de desclassificação;
6.1.2. excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, 
poderão ser aceitas propostas com quatro casas decimais;
6.1.3. a marca do produto deverá ser obrigatoriamente especificada.
6.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
sua apresentação.
6.3. A entrega deverá ser efetuada em 30(trinta) dias, a contar do recebimento da 
Ordem de compra/ Empenho, expedida e encaminhada pela FUNDAÇÃO PRÓ-
MEMÓRIA DE SÃO CARLOS, na sede da Fundação Pró-Memória de São Carlos, sito 
a Praça Antônio Prado, s/n – Centro – São Carlos/SP.
6.4. É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apre-
sentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito 
pelo Pregoeiro, será registrado em ata, devendo o item ser desconsiderado da 
proposta.
6.5. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tri-
butos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) e qual-
quer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
6.6. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão 
estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
6.7. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital 
ou da legislação em vigor.
6.8. Serão rejeitadas as propostas que:
6.8.1. sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do material licitado;
6.8.2. contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastan-
te com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do 
Pregoeiro.
6.9. A FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS é considerada consumidora 
final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, VII, b, da Cons-
tituição Federal de 1988.

7. DOS CRITÉRIOS DE JUlGAmEnTO
7.1. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observa-
dos os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos 
de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.
7.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor va-
lor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor.
7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro exami-
nará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando 
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá 
esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao Edital.
7.4. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 7.2 e 7.3 deste Edital, o 
Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
7.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
7.6. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, as quais deverão apresen-
tar nova proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
7.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresenta-
das pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% 
(cinco por cento) superiores ao menor preço;
7.6.2. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte me-
lhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
7.6.3. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, com base no subitem 7.6.2., serão convocadas as remanescentes que por 
ventura se enquadrem no subitem 7.6.1., na ordem classificatória para o exercício 
do mesmo direito;
7.6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no su-
bitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta;
7.6.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.6 o ob-
jeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame;
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7.6.6. O disposto no subitem 7.6 somente se aplicará quando a melhor oferta ini-
cial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.7. Em caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á 
sorteio em sessão pública a ser previamente designada, de acordo com o § 2º do 
art. 45 da Lei 8.666/93, atualizada por legislações posteriores.

8. DA HAbIlITAÇÃO
8.1. O licitante vencedor deverá apresentar a documentação original ou fotocópia 
autenticada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, na FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA 
DE SÃO CARLOS, situada Praça Antônio Prado, s/n – Centro CEP 13560-650 São 
Carlos/SP, no horário de expediente normal, ou seja, das 8h às 12h e das 14h às 
18h.
8.2. Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examina-
rá a proposta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital.
8.2.1. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em enve-
lope fechado, numerados e rubricados pelo responsável legal da licitante, e de 
preferência, encadernados ou grampeados em ordem seqüencial e poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartó-
rio competente ou publicação no diário oficial do município.
8.3. Os documentos a serem apresentados de habilitação relativos a regularidade 
fiscal serão os seguintes:
8.3.1. certidão negativa de débito, expedida pelo Instituto Nacional da Segurida-
de Social (INSS) ou certidão negativa de débito relativos as contribuições previ-
denciárias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03 de 02 de maio de 2007;
8.3.2. quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): certificado de 
regularidade expedido pela Caixa Econômica Federal;
8.3.3. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de ativi-
dade e compatível com o objeto contratual;
8.3.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante 
apresentação das seguintes certidões.
8.3.4.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa, relativas à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedi-
da pela Secretaria da Receita do Brasil; 8.3.4.2. Certidão de Regularidade do ICMS 
– Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria 
da Fazenda do Estado;
8.3.4.3. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobili-
ários expedida pela Secretaria Municipal de Finanças.
8.3.4.4. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
8.4. Os documentos a serem apresentados relativos à habilitação jurídica serão 
os seguintes:
8.4.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de socieda-
des comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documen-
tos de eleição de seus administradores; Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
8.5. Os documentos a serem apresentados para habilitação relativos a qualificação 
técnica serão os seguintes:
8.5.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
nome da empresa, que comprove a aptidão para desempenho de atividade perti-
nente e compatível com o objeto da licitação;
8.6. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica.
8.7. Declaração da empresa, com firma reconhecida, conforme modelo do Anexo I.
8.7.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte, somente será exigida quando da contratação, sendo facultada a 
sua apresentação em fase habilitatória.
8.7.2. Se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem restri-
ção na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2(dois) 
dias úteis, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.
8.7.3. O prazo assegurado no subitem 8.7.2, terá como termo inicial o momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, podendo ser prorroga-
do por igual período, a critério da Administração.
8.7.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.7.2 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista 
no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação.
8.8. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, 
ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, 
com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.
8.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital e transcorrida 
a fase de análise da documentação, o licitante será declarado vencedor, sendo 
homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade 
competente.
8.10. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacio-
nado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-fi-
nanceira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenien-
tes ou somente conhecidos após o julgamento.
8.11. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de vali-
dade. Caso não conste prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o 
prazo de 60 (sessenta) dias da data de emissão.
8.12. Para fins de habilitação, além dos documentos mencionados nos subitens 
anteriores, será exigida a apresentação de declaração, com firma reconhecida. De 
cumprimento no disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal e 
demais itens constantes do modelo especificado no Anexo I deste Edital.

9. DO VAlOR ESTImADO
9.1 O valor estimado para o presente registro de preço é de R$ 25.073,33 (vinte e 
cinco mil, setenta e três reais e trinta e três centavos).

10. DA ImPUGnAÇÃO AO EDITAl E RECURSOS
10.1. Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação.
10.1.1. Os recursos deverão ser protocolados perante a FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓ-
RIA DE SÃO CARLOS, situada Praça Antônio Prado, s/n – Centro CEP 13560-650 
São Carlos/SP, no horário de expediente normal, ou seja, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h.
10.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.
10.1.3. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data 
para realização do certame.
10.2. Ao final da sessão pública, o proponente que desejar recorrer contra deci-
sões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da sín-
tese das suas razões em até 10 (dez) minutos após o certame, sendo-lhe facultado 
juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, 
intimados a apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do 

término do prazo do recorrente.
10.2.1. As razões de recurso ficarão à disposição dos interessados durante os pra-
zos referidos no item 10.2 na FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a deca-
dência do direito de recorrer e a adjudicação ao vencedor do certame.
10.4. Os recursos contra decisões do pregoeiro referente a habilitação ou inabili-
tação do licitante e julgamento das propostas, terão efeito suspensivo nos termos 
do art. 109, §2º da Lei Federal nº. 8.666/93 e no art. 4º, XVIII a XXI da Lei Federal 
10.520/02 e no Decreto Municipal n.º 151/04.
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusce-
tíveis de aproveitamento.
10.6. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere 
sua posição, caberá à autoridade máxima competente, a decisão em grau final.
10.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento 
mediante publicação no Diário Oficial do Município de São Carlos – SP.
10.8. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do pra-
zo legal, subscrito por representante não habilitado legalmente, ou não identifi-
cado no processo para responder pelo proponente.

11. DA HOmOlOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, poden-
do revogar a licitação nos termos do art. 49 da Lei Federal n º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.
11.2. Como condição para o fornecimento, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela Funda-
ção Pró-Memória de São Carlos, dentro dos prazos estipulados, bem como não 
transferir a outrem as obrigações decorrentes deste Edital.

12. DO PAGAmEnTO
12.1. O objeto da presente licitação deverá ser entregue conforme especificações 
constantes no ANEXO II deste Edital e no prazo estipulado no subitem 6.3. obser-
vando o seguinte:
12.1.1. Caso algum produtos não corresponda ao exigido no instrumento con-
vocatório, a contratada deverá providenciar no prazo máximo de 03 (três) dias, 
contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua adequação, vi-
sando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 
previstas no instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa 
do Consumidor.
12.2. O pagamento devido pela FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS será 
efetuado no décimo dia útil do mês subseqüente ao fornecimento do produto, 
mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor 
requisitante.

13. DAS DOTAÇÕES ORÇAmEnTÁRIAS
13.1. Os recursos financeiros correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 05.01.04.122.0005.2.302.4.4.90.52.04

14. DAS SAnÇÕES ADmInISTRATIVAS
14.1. O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edi-
tal ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o 
contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de lici-
tar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ga-
rantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais combinações legais.
14.2. O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa e declara-
ção de inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão e declaração de inido-
neidade poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual.
14.3. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre 
que se repetir o motivo.
14.4. Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa 
moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 
20 % (vinte por cento) sobre o valor total do pedido.
14.5. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, po-
derá ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do 
objeto licitado. 
14.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 
da(s) fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Muni-
cípio.
14.7. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será con-
cedido prazo para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação.
14.8. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da notificação do apenado.
14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, 
no Cadastro de Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito 
de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período.
14.10. No caso de ocorrência de uma, algumas ou todas as hipóteses descrimina-
das no subitem 14.1, a Administração poderá contratar a licitante segundo clas-
sificada, desde que atendidas as exigências habilitatórias, devendo o pregoeiro 
negociar o preço ofertado a fim de que seja obtido melhor preço, observando-se 
o prazo recursal nos itens anteriores.

15. DA EnTREGA E RECEbImEnTO
15.1. O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias, em Lín-
gua Portuguesa, como marca, peso, composição e demais especificações neces-
sárias para a perfeita caracterização do mesmo.
15.2. A CONTRATADA deverá entregar produto no prazo e forma conforme fixado 
no item 6.3, contado a partir do primeiro dia útil subseqüente ao recebimento da 
ordem de compra/nota de empenho, que poderá ser encaminhada pelo contra-
tante por meio de fac-simile, remessa postal ou retirada pelo contratado no prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas após a ligação telefônica do órgão.

16. DAS DISPOSIÇÕES FInAIS
16.1. Este edital é regulamentado pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 151, de 14 de julho de 2004, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devidamente atualizada.
16.2. O proponente vencedor será responsável pelos danos causados diretamente 
à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da 
obrigação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado.
16.3. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
16.4. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade superior, qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública.
16.5. O preço proposto é fixo e irreajustável.
16.6. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento 
e abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos 
licitantes.

16.7. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por 
parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas 
contratuais já estabelecidas.
16.8. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, de-
vendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado, observados os preceitos do artigo 49, da 
Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
16.9. Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos, SP, para dirimirem-se eventuais 
litígios resultantes deste Edital.
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
Adriana Queiroz
Pregoeiro

AnEXO I - mODElO DE DEClARAÇÃO DE IDOnEIDADE
DEClARAÇÃO

A Empresa (indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no 
CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá prestar o objeto da 
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), 
este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária, agência 
e banco, os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase de 
contratação), em atendimento às disposições do Edital de Pregão Eletrônico n° 
002/2009, DECLARA:
1) Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos deste Edital e seus 
Anexos;
2) Que os preços propostos são completos, computando todos os custos ne-
cessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da 
proposta; 
3) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da aber-
tura deste Pregão;
4) Que tem ciência dos prazos de entrega estabelecidos no Edital.
5) Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal;
6) Que não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com 
declaração de inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública, cujos 
efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a au-
toridade que aplicou a penalidade; 
7) Indicar a marca, fabricante e CNPJ dos produtos ofertados, lote, data de fabrica-
ção, validade valor unitário e total dos produtos cotados.
São Carlos ____________de _______________2009.
_____________________________
Assinatura
(firma reconhecida)

AnEXO II – TERmO DE REFERÊnCIA
ESPECIFICAÇÕES

A - DESCRIÇÃO DO VEÍCUlO
Especificações
• Número mínimo de passageiros:5
• Pintura sólida na cor branca.
• Zero quilômetro – Ano/modelo da data da entrega.
• Tapetes de borracha ou de carpete.
• 4 portas
• Motor 1.0

Características do motor
• Potência liquida mínima: 65CV
• Cilindrada total mínima: 999 cm³

Ignição
• Eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção

Alimentação
• Combustível: BI-COMBUSTIVEL (Álcool/Gasolina).

Cambio e Embreagem.
• Transmissão manual com 6 marchas, sendo 5 à frente e uma ré.

Sistema de freios
• Freios traseiros - Tambor
• Freios dianteiros – Disco ventilado.

Direção
• Tipo de direção: Simples e no sistema pinhão e gremalheira

Garantia Mínima
• 12 meses
Ano/modelo da data da entrega.

Assistência técnica
• A proponente vencedora deverá oferecer assistência técnica autorizada na cida-
de de São Carlos.

b – COnSIDERAÇÕES GERAIS:
B.1. O veículo deverá ser de acordo com as especificações que se seguem, dentro 
das normas pertinentes e obedecendo aos detalhes fornecidos pela FUNDAÇÃO 
PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS, doravante denominada Contratante.
B.2. O veículo será fiscalizado por técnicos pertencentes à Prefeitura Municipal de 
São Carlos, que serão doravante denominados como Fiscalização.
B.3. O veículo será fornecido pela empresa Proponente vencedora da licitação, 
que será doravante denominada Contratada.
B.4. Fica entendido que, as especificações e toda a documentação da licitação são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em 
um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.
B.5. A fiscalização poderá, a qualquer momento, exigir a execução do ensaio de 
laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá 
ser exigido um certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas 
por conta da Contratada.
B.6. A Contratada obriga-se a substituir qualquer material impugnado no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da impugnação, bem como 
efetuar eventuais reparos pertinentes a garantia no prazo de 48h.
B.7. A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência 
de que a concorrente examinou completamente todas as especificações, mate-
riais cedidos pela FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS e documentação 
deste memorial, que as comparou todas as informações entre si e que obteve da 
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS informações satisfatórias sobre qual-
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quer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta.
B.8. O ato de apresentar uma proposta significará também que a proponente con-
siderou a documentação da licitação suficiente para preparar uma proposta de 
forma totalmente satisfatória.
B.9. Os quantitativos e preços unitários deverão ser arredondados com, no máxi-
mo, duas casas decimais nas planilhas de proposta.
B.10. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 
pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 
das cláusulas e condições deste edital.
B.11. A Contratada não poderá entregar qualquer material que não seja autoriza-
do pela FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS.
B.12. É de responsabilidade da contratada o transporte do veículo até a FUNDA-
ÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS, em horário comercial situada a Praça Antô-
nio Prado, s/n - Centro, no município de São Carlos/SP.
B.13. É de responsabilidade de a contratada preservar pela conservação do veícu-
lo, bem como a quilometragem aparente no hodômetro devendo neste apresen-
tar quilometragem zero.
B.14. È de responsabilidade da contratara fornecer o veiculo sem emplacamento 
e com nota fiscal do veículo no ato da entrega o que permitira ao contratante a 
propriedade primária do bem.
B. 15. O veiculo deve ser entregue de forma íntegra. Caso não esteja de acordo 
com o especificado no edital será impugnado e devolvido ao fornecedor.
B. 16. O Veículo será entregue pela Contratada conforme as Ordens de Forneci-
mento/ Empenho emitido pela Fundação Pró-Memória de São Carlos, que deverá 
constar o tipo e a quantidade de material a ser entregue.
B.17. A Contratada deverá entregar o material no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento/Empenho.

AnEXO III 
ORÇAmEnTO QUAnTITATIVO mÉDIO

desCrição Qtde Valor unitário

01 veiculo automotivo 05 passageiros 01 25.073,33

Total 25.073,33

AnEXO IV - DO lOTE
lOTE 01

item Produto Quantidade

01

Veículo automotivo: • Número mínimo de passageiros:5; 
• Pintura sólida na cor branca; • Zero quilômetro – Ano/
modelo da data da entrega; Tapetes de borracha ou de 

carpete; 4 portas;Motor 1.0
Características do motor: Potência liquida mínima: 65CV; 

Cilindrada total mínima: 999 cm³
Ignição: • Eletrônica digital incorporada ao sistema de 

injeção
Alimentação: • Combustível: BI-COMBUSTIVEL (Álcool/

Gasolina).
Cambio e Embreagem: • Transmissão manual com 6 

marchas, sendo 5 à frente e uma ré.
Sistema de freio:  Freios traseiros – Tambor • Freios 

dianteiros – Disco ventilado.
Direção:Tipo de direção: Simples e no sistema pinhão e 

gremalheira
Garantia Mínima:12 meses Ano/modelo da data da 

entrega.
Assistência técnica:• A proponente vencedora deverá 

oferecer assistência técnica autorizada nacidade de São 
Carlos.

01

COnCURSOS PÚblICOS E PROCESSOS SElETIVOS

COnVOCAÇÃO DE COnCURSO PÚblICO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pes-
soal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo, 
a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2008
EMPREGO:- AlmOXARIFE

nome ClassiFiCação

MOYZES PEIXOTTO 4º

São Carlos, 21 de setembro de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

nÃO COmPARECImEnTO DE CAnDIDATO DE
PROCESSO SElETIVO

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, faz saber 
que o candidato abaixo discriminado, não compareceu para assumir a vaga a ele 
destinada, ficando, portanto desclassificado:
Concurso Público: 001/2008
Emprego: ALMOXARIFE
nome: RUI TADEU PRESECATAN
Classificação: 3º 
São Carlos, 21 de setembro de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

lICITAÇÃO

EDITAl DE PREGÃO ElETROnICO nº 0035/2009
PROCESSO n. 4119/2009 – ObJETO: Registro de Preços para contratações fu-
turas de materiais em galvanizado e bronze. Em virtude de alterações na especifi-
cação dos materiais objeto do edital, em apreço, comunicamos a prorrogação de 
abertura das propostas para às 9:00 horas do dia 06/10/2009 e o inicio da sessão 
de disputa às 14:00 horas do mesmo dia.
Carlos Roberto Granato – Pregoeiro
São Carlos, 21 de setembro de 2009
Gerência de Material e Patrimônio

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSElHO mUnICIPAl DE EDUCAÇÃO
EDITAl DE COnVOCAÇÃO

HILDA MARIA MONTEIRO, Presidente do Conselho Municipal de Educação, con-
voca os membros titulares e suplentes para a 14ª reunião Ordinária do biênio 
2007-2009, que se realizará no dia, horário e local abaixo discriminados, da qual 
constará :
1- Informes Gerais:
1.1-Câmara Técnica de Educação das Relações Étnico-Raciais.
1.2-Curso de Extensão Universitária para Capacitação de Conselheiros Municipais 
de Educação -parceria entre a UNCME/SP, Secretaria de Educação Básica do MEC e 
UFSCar- modalidade a distancia.
2- Pauta:
2.1-Aprovação da ata da 13ª Reunião Ordinária
2.2- Alteração do Histórico Escolar no Sistema Municipal de Ensino de São Carlos
2.3-Reiteração da regulamentação dos  instrumentos de avaliação para alunos do 
1º Ciclo do Ensino Fundamental no Sistema Municipal de Ensino de São Carlos
2.4- Alteração das Resoluções CME nº 002/07 e  nº 003/07 que regulamenta a Ma-
triz Curricular  para o Ensino Fundamental de 9 anos e EJA no Sistema Municipal 
de Ensino de Ensino de São Carlos
2.5- Encaminhamentos Ensino Fundamental
3-Outros assuntos
Dia: 23 de setembro de 2009 – quarta-feira
Horário: 14horas
Local: Sede da Secretaria Municipal de Educação- Rua Conde do Pinhal, 2017- 
Centro
São Carlos, 21 de setembro de 2009
HILDA MARIA MONTEIRO
Presidente do
Conselho Municipal de Educação

Dentro da Semana Nacional de Trânsito, 
18 a 25 de setembro, vários temas relacio-
nados ao trânsito e mobilidade estarão em 
discussão no auditório “Bento Prado Jr., no 
Paço Municipal. A Prefeitura organizou uma 
série de eventos para discutir a importância 
da qualidade de vida das pessoas e da própria 
cidade. As discussões envolverão escolas, im-
prensa, universidades, movimentos sociais e 
toda a comunidade.

São Carlos também fez adesão à Sema-
na Brasileira da Mobilidade, realizada de 16 
a 22 de setembro, movimento internacional 
e que 22 cidades brasileiras se alinham para 
refletir e debater o modelo de mobilidade e 
seus efeitos e custos sociais dos modos de 
transportes. 

Entre os principais objetivos estão a 
ampliação da discussão de um dos pro-
blemas de trânsito da maioria das cida-
des: inverter a lógica do modelo de mo-
bilidade urbana vigente, fundamentado 
no transporte motorizado individual em 
detrimento ao transporte coletivo, incen-
tivar comportamentos compatíveis com 
o desenvolvimento sustentável, com a 
proteção da qualidade do ar, redução do 
ruído,  proporcionar cidades mais saudá-
veis, eficientes, acessíveis e sustentáveis.

Ontem (21) a série de debates foi aber-
ta com o lançamento da 7ª edição do Prê-
mio Concurso para Segurança e Educação 
no Trânsito (Consetran), que tem como tema 
neste ano “Faixa de Pedestres”. Na sequência 

aconteceu a palestra “A Mobilidade como Pa-
râmetro de Qualidade de Vida”, por Antônio 
Carlos de Mattos Miranda – arquiteto/presi-
dente da União dos Ciclistas do Brasil (UCB), 
consultor na área de mobilidade.

Hoje (22), a jornada internacional “Na Ci-
dade Sem Meu Carro” também será tema dos 
debates. A iniciativa quer conscientizar e es-
timular os motoristas a se deslocarem ao tra-
balho sem o veículo. O movimento ocorre na 
Europa desde 1999, o Brasil aderiu em 2001 e 
São Carlos passa a fazer parte de movimento 
a partir deste ano. 

Às 14h, acontece a Oficina de Educação 
no Trânsito, com a palestrante Leila Bianchi 
– consultora em Educação para o Trânsito, às 
15h30, apresentação do vídeo-documentá-
rio: “Homem-Carro”, às 16h, mesa redonda – 
“Desafios da Mobilidade de São Carlos”, com 
palestra do Prof. Dr. Arquimedes Azevedo 
Raia Junior – UFSCar, Prof. Dr. Antônio Nelson 
Rodrigues – USP, Eduardo Pacheco Giannetti 
– diretor de Transporte da Secretaria Munici-
pal de Transporte e Trânsito e lançamento do 
Concurso de fotos e audiovisual com o tema 
“Mobilidade Urbana”.

A programação segue ainda nos dias 23 e 
25, com a participação de outros palestrantes 
representantes de entidades, empresas, ins-
tituições, sindicatos, conselhos, associações, 
universidades e secretarias municipais entre 
outros.

A programação completa pode ser conferida 
no Portal do Cidadão www.saocarlos.sp.gov.br.

Prefeitura discute Trânsito e Mobilidade

PAVImEnTAÇÃO DO CEAT ESTÁ nA ÚlTImA FASE
Teve início, na sexta-feira (18), a pavimentação do Centro Empresarial de Alta 

Tecnologia (CEAT) “Dr. Emílio Fehr”, com a aplicação da capa asfáltica de cimento 
betuminoso usinado a quente (CBUQ), na av. Antonio Marotti, principal via de aces-
so do distrito industrial. Nas demais ruas,  continuam as obras de terraplenagem e 
execução da base para receber a capa asfática, além da continuidade na drenagem 
e na construção da lagoa de contenção de águas pluviais.

A Prefeitura de São Carlos está investindo R$ 2,7 milhões, o que significa mais 
de 43% do total, 27% da parte que caberia aos empresários e mais 16% de áreas do 
município, na construção de galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica, 
sendo o restante rateado entre os empresários ali estabelecidos.

A mudança já pode ser vista no local, principalmente onde está sendo executa-
do o arruamento com as obras de guias, sarjetas e drenagem. 

O portal da Prefeitura de São Car-
los registrou no mês de agosto 111.068 
visitas diferentes. Comparado com o 
mesmo período de 2008, o aumento foi 
de 269,08%, já que naquele mês foram 
30.093 acessos.

Em junho deste ano o Portal do Cida-
dão foi remodelado e disponibilizou di-
versos novos serviços, entre eles o Diário 
Oficial on-line, que foi acessado, somente 
em agosto, por 10.843 pessoas.

A página mais procurada foi a de 
Concursos e Processos Seletivo, com 
17.215 acessos, seguida pelo Diário Ofi-
cial, depois pelos acessos à página do 
Cidadão, 4.756, Cidade, 4.417, Noticias, 

3.060 e Licitações, 2.973.
Entre o dia 1º de junho e 10 de agosto, 

quando foi fechado o primeiro balanço de 
visitas ao site, foi registrado um aumento 
de 247,87% em relação a igual período de 
2008. Em pouco mais de dois meses foram 
252.550 visitas, enquanto que em 2008 fo-
ram 72.598.

Entre os serviços disponibilizados à 
população no portal da Prefeitura, estão 
a segunda via de água e IPTU, Balcão de 
Emprego on-line, solicitação de serviços 
como incentivo ambiental, consultas, en-
tre outros. Há também informações sobre 
a cidade e programação cultural – teatro 
e cinema.

Portal da Prefeitura registrou mais de 111 mil acessos em agosto
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