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 ► EXPOSIÇÃO

A Fundação Pró-Memória abre hoje (24), 
no Paço Municipal, a exposição “Repú-
blica, 120 anos – 1889-2009”, composta 
por painéis com imagens, textos, obje-
tos que mostram aspectos da cidade 
após 15 de novembro. ● Pág. 2

 ► TURISMO

O Ministério do Turismo, por meio da 
Fundação Getúlio Vargas, está fazen-
do o Estudo de Competitividade Tu-
rística de São Carlos, que vai orientar 
novos investimentos e ajudar no pla-
nejamento para o setor. ● Pág. 2

 ► COMBATE A ENCHENTES

Com a construção da fundação da nova 
ponte da rua São Joaquim sobre o cór-
rego Gregório, a Prefeitura iniciou se-
mana passada uma nova fase da 4ª eta-
pa das obras de combate às enchentes 
na baixada do Mercado. ● Pág. 2

 ► ABUSO INFANTIL

No Dia Mundial contra o Abuso Infan-
til (19/11), alunos das escolas da rede 
municipal assistiram a filmes, pales-
tras, e receberam folhetos sobre pre-
venção da violência contra crianças e 
adolescentes. ● Pág. 2

 ► CULTURA AFRO

São Carlos aprova diretrizes para ensino 
de cultura afro nas escolas municipais

O Conselho Municipal de Educação aprovou Diretrizes Curriculares que tornam obrigatório o ensino de história e 
cultura afro-brasileira em todas as escolas da rede municipal de ensino. A implantação da educação étnico-racial em 
São Carlos começou em 2001. ● Pág. 2 
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O Conselho Municipal de Educação 
aprovou, semana passada, as Diretrizes 
Curriculares Municipais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais para o Ensino 
de História e Cultura Afro-brasileira e Afri-
cana. O assessor especial da Secretaria de 
Direitos Humanos (SEDH) do governo fe-
deral, Ivair Augusto dos Santos, participou 
da reunião.

A aprovação das diretrizes permiti-
rá que todas as escolas que compõem o 
sistema municipal de ensino (unidades 
particulares de educação infantil, creches 
conveniadas, 43 Centros Municipais de 
Educação Infantil e 8 Escolas Municipais 

de Educação Básica) sigam as mesmas 
orientações dos conteúdos de disciplinas 
e atividades curriculares sobre a cultura 
afro-brasileira e africana.

A Prefeitura de São Carlos já está cum-
prindo uma norma do Conselho Nacional 
de Educação que determina que os con-
selhos municipais e estaduais formulem 
suas diretrizes na área de educação de 
relações étnico-raciais.

“Não sei precisar o número de muni-
cípios que já elaboraram suas diretrizes 
curriculares, mas posso afirmar que foram 
poucos, e São Carlos está no seleto grupo 
de cidades que têm trabalhado para pro-

mover a valorização da identidade, história 
e cultura dos afro-brasileiros”, disse Ivair.

Pioneirismo – A implantação da 
educação étnico-racial na rede municipal 
começou em 2001, anterior à promulga-
ção da Lei Federal n.º 10.639 de 9 de janei-
ro de 2003, que torna obrigatório o ensi-
no de história e cultura afro-brasileira nos 
estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio.

São desenvolvidas diversas ativida-
des, como cursos de formação continu-
ada aos professores, oficinas temáticas, 
debates e orientações pedagógicas.

A Secretaria Municipal de Educação 
tem parcerias com o Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros da Universidade Federal 
de São Carlos (NEAB/UFSCar), Seção de 
Combate ao Racismo e Discriminação da 
Secretaria Municipal de Cidadania e Assis-
tência Social e Centro Municipal de Cultu-
ra Afro-brasileira “Odette dos Santos”.

No ano passado, o Cemei José Marra-
ra recebeu o prêmio “Educar para a Igual-
dade Racial”, da ONG CEERT (Centro de 
Estudos das Relações de Trabalho e Desi-
gualdade), por desenvolver ações educa-
tivas que preconizam o fim do racismo e 
promovem a igualdade étnico-racial.

São Carlos aprova diretrizes para ensino 
de cultura afro nas escolas municipais

Na quinta-feira (19), as escolas da 
rede municipal de ensino receberam 
apresentação e discussão de filmes, pa-
lestras, debates e distribuição de panfle-
tos e cartazes que abordam a temática da 
prevenção da violência contra crianças e 
adolescentes. 

A ação fez parte do Dia Mundial con-
tra o Abuso Infantil e foi desenvolvida 
por 50 professores e gestores comunitá-
rios que participaram neste ano do cur-
so “Escola que Protege”, financiado pelo 
Ministério da Educação e realizado pelo 
Laboratório de Análise e Prevenção da 
Violência (Laprev), vinculado ao Departa-
mento de Psicologia da UFSCar.

Além das atividades propostas, tam-
bém foi elaborado, pelos participantes do 
curso, um manifesto em favor da garantia 

dos direitos das crianças em não sofrer 
violência. O material foi distribuído nas 
escolas e colheu assinaturas dos pais e 
pessoas da comunidade.

O curso “Escola que Protege” capacita 
os profissionais da educação para diag-
nosticar comportamentos indicativos de 
maus-tratos contra crianças e também en-
sina como agir diante de casos de abuso. 
O objetivo é discutir formas de identificar e 
encaminhar os casos de violência, ações de 
proteção e garantias aos direitos infantis.

O Centro Municipal de Educação In-
fantil (Cemei) Octávio de Moura, no Cru-
zeiro do Sul, foi uma das escolas que rece-
beram atividades do Dia Mundial contra 
o Abuso Infantil. Os professores trabalha-
ram com os estudantes de 4 e 5 anos as 
atitudes que são consideradas violência.

Escolas municipais realizam atividades 
no Dia Mundial contra o Abuso Infantil Com a substituição da ponte da rua 

São Joaquim, sobre o córrego Gregório, 
a Prefeitura de São Carlos iniciou na se-
mana passada uma nova fase da 4ª eta-
pa das obras de combate às enchentes 
na baixada do Mercado Municipal.

A Engenharia e Comércio Bandeiran-
tes, empresa vencedora da licitação para 
a realização da obra, já demoliu a antiga 
ponte e começou os trabalhos de funda-
ção da nova que será construída no local.

Para a execução desta fase da obra 
a Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito realizou a interdição das ruas 
Geminiano Costa e Comendador Alfre-
do Maffei, entre as ruas Dona Alexandri-

na e Dom Pedro II. A rua São Joaquim 
também está interditada, entre as ruas 
General Osório e Jesuíno de Arruda.

Em pouco mais de 40 dias do início 
das obras, o trecho do canal do córrego 
Gregório entre as ruas Dona Alexandri-
na e São Joaquim foi praticamente todo 
alargado, restando somente alguns me-
tros próximos ao encontro com a nova 
ponte que está em execução.

O andamento das obras está num 
ritmo bom. O objetivo é concluir a 
obra o mais rápido possível, principal-
mente pelo fato de estar chegando ao 
final do ano e o trânsito nesta região 
da cidade aumenta.

Prefeitura substitui ponte da rua São Joaquim

O Ministério do Turismo, por meio da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), começou 
nesta semana o Estudo de Competitivida-
de Turística de São Carlos. A pesquisa vai 
ajudar a cidade a desenvolver políticas pú-
blicas para o setor e orientar investimentos 
municipais, estaduais, federais e privados. 

Marcelo Abreu, consultor da FGV, ex-
plica que o trabalho inclui entrevista com 
26 representantes de vários setores ligados 
ao turismo da cidade, análise dos atrativos 
e dados do município. A pesquisa vai dar 
notas para cada setor da cidade como in-
fraestrutura, sinalização dos pontos turísti-
cos, saúde, educação e rede hoteleira.  

O levantamento será realizado du-
rante esta semana, e eles passarão pela 
análise dos técnicos da fundação; os re-
sultados deverão ser divulgados em 2010. 
A pesquisa em São Carlos fará parte do 
Relatório Brasil, com outros 65 destinos 
selecionados pelo Ministério do Turismo. 

Nos últimos anos, tem havido um 
movimento forte para que cada vez mais 
o município se torne referência no turis-
mo tecnológico e de negócios. A cidade 
precisa conhecer melhor suas potenciali-
dades para planejar o seu futuro. Essa pes-
quisa é uma ferramenta importante para 
esse trabalho de divulgação. 

Na região, apenas São Carlos e Brotas 
estão recebendo os pesquisados das FGV. 
A partir de agora, todos os anos essa pes-
quisa será realizada, o que ajudará muito a 
desenvolver políticas públicas para o setor. 

A pesquisa também será ferramenta 
fundamental com a criação da Cidade da 
Energia, que será inaugurada em setem-
bro de 2010. O projeto completo deve 
receber R$ 87 milhões em investimentos, 
entre verbas do governo federal, Prefeitu-
ra e Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abimaq). 

O local contará com exposições per-
manentes de acervo de tecnologia de 
energia renovável, com o desenvolvimen-
to de pesquisas aplicadas em energia. O 
projeto contempla ainda uma incubado-
ra de projetos tecnológicos na área e um 
centro de debates sobre energia renová-
vel e áreas afins. 

O governo federal já liberou R$ 21,4 
milhões, de um total de R$ 59 milhões, 
para a duplicação da rodovia Guilherme 
Scatena, que dá acesso ao local onde será 
construída a Cidade da Energia.  A Abi-
maq será responsável pela construção 
dos espaços, em uma área de 240 hec-
tares, parte cedida pela Embrapa e parte 
desapropriada pela Prefeitura.

Ministério do Turismo e FGV 
pesquisam o turismo em São Carlos

A Fundação Pró-Memória de São 
Carlos abre hoje (24), às 18h30, no Paço 
Municipal, a exposição “República, 120 
anos – 1889-2009”. O objetivo da exposi-
ção é mostrar, através dos debates mais 
recentes da historiografia, os eventos que 
envolveram a Proclamação da República 
no Brasil, redimensionando e avaliando 
seu impacto no país nos primeiros anos 
do novo regime, além da sua construção 
ideológica e as transformações impostas 
pelo momento.

A exposição terá painéis com ima-
gens, textos e objetos que apresentam 
aspectos da cidade nos anos seguidos à 
Proclamação da República. Serão traba-
lhados ainda os reflexos da Proclamação 
em São Carlos, o cenário que se formou 
nos primeiros dez anos de República e as 
mudanças empreendidas no ambiente 
político local e no perfil da cidade.

Como esse ano o Brasil comemora o 
120 anos de proclamação da República, é 
oportuno fazer uma retrospectiva deste 
momento histórico. A idéia é fazer uma 
retrospectiva do evento em si, e como ele 
vem sendo estudado pelos historiadores 
nas últimas décadas, uma revisão sobre a 
República do Brasil. Trazer um pouco des-
sa historiografia mais recente para uma 
linguagem de acesso ao público geral e 
também os reflexos da Proclamação da 
República em São Carlos. Isso é importan-
te para fazer um balanço de como a Re-
pública foi recebida e quais as mudanças 
para o município. 

A exposição ficará montada no Paço 
Municipal (rua Episcopal, na esquina com 
a Major José Inácio) até fevereiro de 2010.

Exposição “República, 120 anos 1889-2009”
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 528
DE 18 DE nOvEmbRO DE 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Servi-
ços Públicos e na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, no valor de R$ 
21.000,00.
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 28.267/09, 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 nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de 
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), suplementar às seguintes dotações do orça-
mento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

19.06.00 3.3.90.30 001 18.541.0053.2.027 3.800,00

19.02.00 3.3.90.39 001 20.604.0022.2.011 1.000,00

19.02.00 4.4.90.52 001 20.604.0022.2.011 11.400,00

18.02.00 3.3.90.30 001 04.121.0117.2.057 2.900,00

18.01.00 3.3.90.39 001 04.121.0117.2.055 1.900,00

TOTAL 21.000,00

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$

19.04.00 4.4.90.51 001 15.451.0122.1.032 21.000,00

TOTAL 21.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 18 de novembro 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
(Republicado por haver saído com incorreções na edição de 21/11/09)

DECRETO nº 535
DE 23 DE nOvEmbRO DE 2009

PERMITE O USO, A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO, DE BEM IMÓVEL PÚBLICO MU-
NICIPAL PELA ESCOLA DE FUTEBOL “GAROTOS DA VILA”.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais, e tendo em vista o que consta no processo administrativo protocola-
do sob o nº 7.066/04,
D E C R E T A
Art. 1º Fica permitido, nos termos dos artigos 81, VI, e 120, § 2º, da Lei Orgânica 
do Município, o uso, a título precário e gratuito, parte das áreas dos bens imó-
veis localizados nas áreas públicas municipais, inscritos nas Matrículas sob os 
nos 122.602; 122.599 e 122.291, na cidade de São Carlos, pela Escola de Futebol 
“Garotos da Vila”, destinado a incentivar a prática esportiva no campo de futebol, 
visando fomentar o envolvimento da população no desenvolvimento do esporte, 
educação e saúde no Município.
Parágrafo único. O imóvel mencionado no caput tem a seguinte descrição:
“Um terreno sem benfeitoria, situado nesta cidade, município, comarca e circuns-
crição de São Carlos-SP, constituído de parte da área de uso institucional do lo-
teamento Morada dos Deuses – matrícula 122.602, da área de Sistema de Lazer 
do mesmo loteamento – matrícula 122.599, de parte da Praça Pública do Jardim 
Bandeirantes – matrícula 122.291, com a seguinte descrição: Inicia no alinhamen-
to predial da Rua Cid Silva César, a 34,61m da divisa do lote 01 da quadra 01 do 
Parque Santa Felícia Jardim, deste segue pelo alinhamento desta mesma rua por 
147,00 m, deflete à direita e segue em curva de concordância 11,83 m na conflu-
ência com a Rua Dr. Procópio Toledo Malta, segue pelo alinhamento dessa rua por 
69,40m, deflete à direita e segue por 91,30 m confrontando com a pista de skate 
da Praça Pública do Jardim Bandeirantes, deflete à esquerda e segue por 7,50 m 
com a mesma confrontação, deflete à direita e segue por 77,80 m confrontando 
com o Ginásio de Esportes José Eduardo Gregoracci e com o CEMEI Maria Lúcia 
Marrara ambos situado na Praça Pública no Jardim Bandeirantes, deflete à direita 
e segue por 78,90 m confrontando com áreas remanescentes da Praça Pública do 
Jardim Bandeirantes e da área de uso institucional do loteamento Morada dos 
Deuses, até o ponto inicial desta descrição encerrando um a área de 12.105 m2”
Art. 2º São obrigações da permissionária:
I – zelar, manter e conservar o campo de futebol e demais instalações;
II – oferecer a prática de esporte na modalidade futebol para crianças e adoles-
centes do Município;
III – cuidar da edificação localizada na área objeto da permissão;
IV – cumprir todas as obrigações estabelecidas no Termo de Permissão de Uso a 
ser celebrado entre as partes.
Art. 3º A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, a critério da 
Administração.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 23 de novembro 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 536
DE 23 DE nOvEmbRO DE 2009

Suplementa dotações do orçamento vigente na Coordenadoria de Artes e Cultu-
ra, no valor de R$ 29.500,96.

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 28.576/09, 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$ 
29.500,96 (vinte e nove mil, quinhentos reais e noventa e seis centavos), suple-
mentar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0073.2.029 29.500,96

TOTAL 29.500,96

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$

02.01.00 3.3.50.43 001 13.392.0075.2.029 29.500,96

TOTAL 29.500,96

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 23 de novembro 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

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 o candidato 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 a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado. 
nÚmERO DO COnCURSO: 267
FUnÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

nome ClassiFiCação

RAFAEL PRENHOLATO 4

Fica convocado também, o candidato habilitado abaixo descrito, que só será 
admitido caso haja vaga por motivo de desistência ou não comparecimento de 
candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

JOAO PAULO MARTINS TOBARUELA ORTIZ 5

São Carlos, 23 de novembro 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 a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚmERO DO COnCURSO: 207
FUnÇÃO: ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

nome: ClassiFiCação

GIOVANA ALINE LONGO 23º

São Carlos, 23 de novembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCAÇÃO DE COnCURSO PÚbLICO
Em CARÁTER TEmPORÁRIO

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) no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação, conforme pre-
vê lei 13258 de 22/12/2003.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
COnCURSO PÚbLICO: 207
FUnÇÃO: ENFERMEIRO - ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

nome: ClassiFiCação

RENATA OLZON DIONYSIO DE SOUZA 24

São Carlos, 23 de novembro 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: 200
FUnÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

KELLY CORNACHIONE 253

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

ADRIANA CRISTINA POLI MIWA 254

nome ClassiFiCação

CLAUDIANE CRISTINA ZIN MIGLIATO 255

MARIO ALBERTO PEREIRA 256

JANAINA RIZZO LABADESSA 257

MARCELA CALDAS LEITAO SCORALICK 258

MARCOS ANTONIO DUARTE 259

EVELAINE DOMINGUES FLEURY 260

SUZETE PLANAS RIBEIRO 261

MARCOS APARECIDO SERRA 262

DANIELLE APARECIDA SENAPESCHI ALEIXO 263

VANIA CRISTINA PEREIRA 264

LILIAN FLAVIA FERREIRA MARCAL 265

JULIANA SOARES ARTIMUNDO 266

JACQUELINE APARECIDA RATTO ZANON 267

RENATO ALVES COSTA ESPANHOL 268

São Carlos, 23 de novembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊnCIA DE CAnDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato abaixo discriminado, desis-
tiu de assumir a vaga a ele destinada:
nÚmERO DO COnCURSO: 267
FUnÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

nome ClassiFiCação

LUIS HENRIQUE CARRARA 1

São Carlos, 23 de novembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊnCIA DE CAnDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo discriminada, de-
sistiu de assumir a vaga a ela destinada:
nÚmERO DO COnCURSO: 200
FUnÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

ELIANE CRISTINA BERTUGA 248º

São Carlos, 23 de novembro 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 a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga temporária a ela destinada, ficando, portanto, 
desclassificada:
nÚmERO DO COnCURSO: 207
FUnÇÃO: ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

nome ClassiFiCação

GIOVANA ALINE LONGO 23ª

São Carlos, 23 de novembro de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

PREFEITURA mUnICIPAL DE SÃO CARLOS – COnCORRÊnCIA PÚbLICA n.° 
016/2009 PROCESSO n.º 480/2009- Faço público de ordem do Senhor Prefeito 
Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de em-
presa de engenharia para a construção de pista de atletismo oficial com padrão 
para competições internacionais no Município de São Carlos, conforme Memorial 
Descritivo, Planilha de Orçamento Básico e Projetos, constantes dos Anexos IV, V 
e VI do edital.O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 
3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 25 de novembro 
de 2009 até o dia 29 de dezembro de 2009, no horário das 09h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais). Os envelopes contendo a documentação e a pro-
posta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do 
dia 29 de dezembro de 2009, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de 
abertura. São Carlos, 23 de novembro de 2009. Caroline Garcia Batista Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA mUnICIPAL DE SÃO CARLOS - PREGÃO ELETRÔnICO nº. 
086/2009 - PROCESSO ADmInISTRATIvO nº. 24.471/2009. Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pre-
gão Eletrônico nº. 086/2009, que possui como objeto a locação de 04 (quatro) veí-
culos sedan de passageiros para utilização pelas Secretarias Municipais do Municí-
pio de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.bb.com.
br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das 
propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 08 de dezembro de 2009 e o início da 
sessão de disputa de preços será às 14h30min do dia 08 de dezembro de 2009. 
Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 23 de novembro 
de 2009. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

RESUmO DA ATA DE SESSÃO DE AbERTURA DOS EnvELOPES DE HAbILI-
TAÇÃO COnCORRÊnCIA PÚbLICA nº 012/2009 PROCESSO n.º 16.748/2009 
Aos 23 de novembro de 2009, às 09h00min, reuniram-se no auditório Bento 
Prado de Almeida Ferraz Junior a Comissão Permanente de Licitações e os repre-
sentantes presentes para procederem à abertura dos envelopes de habilitação 
apresentados para a Concorrência Pública supracitada. A Comissão procedeu 
à abertura dos envelopes de habilitação apresentados pelas empresas, a saber: 
Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda.; Engenharia e Comércio Bandeirantes 
Ltda.; Engep Engenharia e Pavimentação Ltda.; Jaupavi Terraplenagem e Pavi-
mentação Ltda.; Josan Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Leão Engenharia S.A.; 
Leão & Leão Ltda.; Mattaraia Engenharia Industria e Comércio Ltda. Após a analise 
da documentação apresentada, a Comissão julga INABILITADA para o Lote 01 a 
empresa Josan Empreendimentos Imobiliários Ltda. por não atender aos subitens 
05.01.06.01.01 e 05.01.07.01 do edital, e HABILITADAS as demais empresas. Caro-
line Garcia Batista Presidente 
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PREFEITURA DE

RESUmO DA ATA DE SESSÃO DE AbERTURA DOS EnvELOPES DE PRO-
POSTAS DE PREÇOS COnvITE DE PREÇOS n.° 032/2009  PROCESSO n.º  
2303/2009-SmS Aos 23 de novembro de 2009, às 14h30min, reuniu-se na Sala 
de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e o representante presente 
para procederem à abertura dos envelopes de propostas de preços apresenta-
dos para o Convite de Preços supracitado. A Comissão procedeu à abertura dos 
envelopes de propostas de preços apresentados pelas empresas HABILITADAS, 
a saber: Fabrica Civil Engenharia de Projetos S/S e HDEL Projetos Construção e 
Comércio Ltda. O envelope de proposta de preços da empresa inabilitada (Cons-
tru Rema Assessoria e Construção Ltda.) será devolvido pelo correio. A Comissão 
aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. Caroline 
Garcia Batista Presidente 

RESUmO DA ATA DE SESSÃO DE AbERTURA DOS EnvELOPES DE PRO-
POSTAS DE PREÇOS TOmADA DE PREÇOS n.°045/2009 PROCESSO n.º 
24130/2009 Aos 23 de novembro de 2009, às 15h00min, reuniram-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações e os representantes presentes 
para procederem à abertura dos envelopes de propostas de preços apresenta-
dos para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos 
envelopes de propostas de preços apresentados pelas empresas HABILITADAS, a 
saber: A2 Construtora, Operadora em Manutenção e Conservação de Equipamen-
tos Ltda.; Expresso Construtora Ltda.; G&A Construção Civil Ltda. e Torke Cons-
trutora e Comércio Ltda. Constatada a hipótese prevista no subitem 09.04.01 do 
presente edital, uma vez que a empresa Expresso Construtora Ltda. enquadrou-se 
no intervalo previsto no subitem citado, foi aberta à empresa a possibilidade de 
apresentação de nova proposta, no prazo de 24 horas. Decorrido esse prazo e/ou 
após a apresentação de nova proposta, a Comissão aguardará parecer da unidade 
interessada para proferir seu julgamento. O envelope de proposta de preços da 
empresa inabilitada Torres e Torres Construção e Comércio Ltda ME será devolvido 
pelo correio. Caroline Garcia Batista Presidente

RESUmO DA ATA DE JULGAmEnTO DA COmISSÃO PERmAnEnTE DE LICI-
TAÇÕES COnvITE DE PREÇOS n.° 033/2009 PROCESSO nº 26211/2009 Aos 
23 de novembro de 2009, às 11h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para proceder à análise da documentação apresentada 
na proposta de preços da empresa participante do certame em epígrafe, cuja pro-
posta foi aberta em sessão pública realizada em 20/11/2009.  A Comissão, valen-
do-se do parecer emitido pela unidade interessada e CONSIDERANDO o critério 
de julgamento de menor preço global, JULGA CLASSIFICADA em primeiro lugar 
a A2 Construtora, Operadora em Manutenção e Conservação de Equipamentos 
Ltda. Caroline Garcia Batista Presidente

PREGÃO ELETRÔnICO nº 073/2009 - PROCESSO nº 24.552/2009 - RESPOS-
TA A QUESTIOnAmEnTO - Pelo presente, comunicamos que a resposta ao pe-
dido de esclarecimento apresentado pela empresa ACOLARI InDÚSTRIA E CO-
mÉCIO DE vESTUARIO LTDA, CnPJ 05.332.892/0001-41, referente ao edital 
em epígrafe, encontra-se disponível para consulta junto a esta Equipe no 3º andar 
da Prefeitura Municipal, na Rua Episcopal, nº 1575, centro, São Carlos, de segunda 
a sexta-feira, das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou no site 
www.saocarlos.sp.gov.br, licitações, pregão nº 073/2009 e no site  www.licitacoes-
e.com.br.  São Carlos, 23 de novembro de 2009. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔnICO nº 075/2009 - PROCESSO nº 24.352/2009 – COmU-
nICADO - Pelo presente, comunicamos que a resposta ao pedido de esclareci-
mentos apresentado pela empresa GRUPO ASA – COMECIAL POLITAN LTDA, 
CNPJ 09.413.944/0001-65, referente ao edital em epígrafe, encontra-se disponível 
para consulta junto a esta Equipe, no 3º andar da Prefeitura Municipal, na Rua 
Episcopal, nº 1.575, centro, São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou no site www.saocarlos.sp.gov.br, li-
citações, pregão eletrônico nº 075/2009 e no site  www.licitacoes-e.com.br. São 
Carlos, 23 de novembro de 2009. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔnICO nº 081/2009 - PROCESSO nº 23.138/2009 - RESPOS-
TAS AOS QUESTIOnAmEnTOS E REDESIGnAÇÃO DE DATA - Pelo presente 
comunicamos que as respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados 
pela empresa COAN ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS e as respostas às impugnações 
apresentadas pelas empresas NUTRI SABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA. e 
NUTRI ALIBRÁS ALIMENTOS, referentes ao edital em epígrafe, encontram-se dis-
poníveis para consulta junto a esta Equipe no 3º andar da Prefeitura Municipal, na 
Rua Episcopal, nº 1575, centro, São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou no site www.saocarlos.sp.gov.br, 
licitações, pregão nº 081/2009 e no site www.licitacoes-e.com.br. Em decorrência 
das alterações realizadas no edital, prorroga-se a data limite para o dia 08 de de-
zembro de 2.009;  às 08h00min para abertura das propostas, com disputa 
às 09h00min, ficando ratificados os demais itens. São Carlos, 18 de dezembro de 
2009. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

COnvITE DE PREÇOS n.° 033/2009 - PROCESSO nº 26211/2009 – HOmO-
LOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução da 
obra de reforma do Estádio Prof. Luis Augusto de Oliveira, no Município de São 
Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudi-
co o objeto do presente certame à empresa A2 Construtora, Operadora em Ma-
nutenção e Conservação de Equipamentos Ltda., devidamente inscrita no CNPJ 
nº. 60.680.238/0001-37. São Carlos, 23 de novembro de 2009. Oswaldo B. Duarte 
Filho - Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔnICO nº 080/2009 - PROCESSO Nº 25.978/2009 - COmUnICA-
DO - Pelo presente, COmUnICAmOS que, em atendimento ao pedido de esclare-
cimento apresentado pela FERNANDA VASQUES TAVOLARO-ME, o edital relativo 
ao certame em epígrafe foi retificado, procedendo-se a alteração na redação 
dos produtos LEITE PASTEURIZADO, bEbIDA LÁCTEA SAbOR mORAnGO e 
bEbIDA LÁCTEA SAbOR SALADA DE FRUTA, na ESPECIFICAÇÃO DOS PRO-
DUTOS - AnEXO II – TERmO DE REFERÊnCIA e em todos os demais itens 
donde constarem, a fim de que seja incluída a aceitação da certificação do 
SISP para os produtos, sem prejuízo da aceitação do produto que apresen-
tar SIF. A nova redação dos produtos mencionados encontra-se disponível 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 80/2009) e www.licitacoes-e.
com.br (Banco do Brasil S/A).  Assim, em decorrência destas alterações no edital, 
prorroga-se a data limite para o dia 07 de dezembro de 2.009, observados os 
seguintes horários: apresentação de propostas até 08h00min e disputa às 
16h00min, ficando ratificados os demais itens. São Carlos, em 23 de novembro 
de 2.009. - André Luiz dos Santos - Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔnICO nº 084/2009 - PROCESSO nº 26.227/2009 - COmU-
nICADO - Pelo presente, COmUnICAmOS que o edital relativo ao certame em 
epígrafe foi retificado, procedendo-se a EXCLUSÃO DO ITEm bAnAnA nAnICA 
donde constar no respectivo edital, em especial no AnEXO II - TERmO DE RE-
FERÊnCIA (Descrição dos Itens, item 03 e Consumo médio, item 3), AnEXO 
III – ORÇAmEnTO QUAnTITATIvO mÉDIO (item 3)  e AnEXO Iv – DOS LOTES, 
lote 01. Assim, em decorrência dessas alterações no edital, prorroga-se a data 
limite para o dia 09 de dezembro de 2.009, observados os seguintes horários: 
apresentação de propostas até 08h00min e disputa às 09h00min, ficando 
ratificados os demais termos. São Carlos, em 23 de novembro de 2.009. André Luiz 
dos Santos - Pregoeiro

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATUAL
1º TERmO ADITIvO AO COnTRATO nº 111/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Marcio Francisco do Nascimento & Cia Ltda. ME
Objeto: acresce serviços ao contrato de locação, montagem e operação de equi-
pamentos de infraestrutura móvel para a realização do Projeto Tenda Móvel de 
Teatro e acresce o valor de R$ 5.000,00
Data da assinatura: 16/10/09
Processo nº 17.717/09

EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATUAL
4º TERmO ADITIvO AO COnTRATO nº 123/08

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Visual Comunicação, Indústria e Comércio Ltda..
Objeto: prorroga a vigência do contrato de implantação de sinalização semafórica 
para 19/11/09
Data da assinatura: 19/10/09
Processo nº 13.157/08

EXTRATO DO ADITAmEnTO nº 78/09
1º TERmO ADITIvO AO COnvÊnIO nº 10/09

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Obras Sociais da Associação 
Espírita Francisco Thiesen
Objeto: prorroga a vigência para 30/06/10 e altera as cláusulas do repasse de R$ 
18.022,20 e da prestação de contas
Fundamento: Lei Municipal nº 15.061,00
Data da assinatura: 19/11/09
Processo nº 27.452/08

Tv EDUCATIvA DE SÃO CARLOS
DESISTÊnCIA DE CAnDIDATOS

A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos faz saber que as can-
didatas NATHÁLIA DI BUENO NICOLA, classificada em 3º lugar, CARLA VERÕNICA 
FERRACIOLI HARTMANN, classificada em 4º lugar e MARIA LUIZA ROSATO, classifi-
cada em 5º lugar, desistiram de assumir a vaga a elas destinada para a concessão 
de bolsa-estágio, ficando desclassificadas do processo seletivo para bolsa-estágio 
de jornalismo nº 06/2009.
São Carlos, 17 de novembro de 2009.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

A PROHAb PROGRESSO E HAbITAÇÃO SÃO CARLOS S/A  
PROCESSO ADmInISTRATIvO n.º 652/2009 – COn-

vITE DE PREÇOS n.º 022/2009
Faço público de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João Batista 
Muller, que se encontra aberto o procedimento licitatório na modalidade COn-
vITE, do TIPO mEnOR PREÇO, sob o regime de EmPREITADA POR PREÇO 
GLObAL, que possui como objeto à contratação de empresa especializada para 
a construção e fornecimento de materiais para obras de infra-estrutura no lotea-
mento Presidente Collor, conforme Memorial Descritivo, Planilha de orçamento 
básico, constante nos anexos IV do presente COnvITE DE PREÇOS. O edital na 
íntegra poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitações a sede da PRO-
HAB situada a Rua São Joaquim, 958 - Centro, São Carlos, fone (16) 3373-7600, no 
horário das 08h00min às 12h00 e das 14h00 às 17h00min. Os envelopes contendo 
a documentação e a proposta será recebida na Comissão Permanente de Licita-
ções até as 09h00min do dia 02 de dezembro de 2009, quando após o recebimen-
to, iniciar-se-á sessão de abertura.
São Carlos, 23 de novembro de 2009
Gilson James Donizetti Muniz
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RESOLUÇÃO n.º 21/2009
O Presidente do SAAE – Eduardo Antonio Teixeira Cotrim , no uso de suas atribui-
ções legais que lhe conferem as Leis Municipais nº 6.199/69 e nº 14.375/07, e de 
acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 28 de 10.02.09        
Resolve:
Proceder a ajustes no orçamento do SAAE DE 2009 , conforme as seguintes indi-
cações:
D E
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
061300.1712260402.725 – Manutenção e Operação dos Sistemas de Abasteci-
mento e de Esgoto 
0009 - 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P.J. .............. R$.  305.000,00
P A R A 
SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
061300.1712260402.725 – Manutenção e Operação dos Sistemas de Abasteci-
mento e de Esgoto
0007 – 33.90.30.00 – Material de Consumo ......................................... R$.  205.000,00 
0011 – 33.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas ........ R$.   100.000,00
São Carlos, 23 de Novembro de 2009.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

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 17ª reunião Ordinária do biênio 
2007-2009, que se realizará no dia, horário e local abaixo discriminados, da qual 
constará:
1- Informes Gerais
2- Pauta:
2.1-Aprovação: 14ª, 15ª e 16ª atas das Reuniões Ordinárias
2.2-Encaminhamento de solicitação de credenciamento de Escola de Educação
2.3-Construção de cronograma para composição CME – biênio 2010-2012
3- Outros assuntos
Dia: 25 de novembro de 2009-quarta-feira
Horário: 14horas
Local: Sede da Secretaria Municipal de Educação- Rua Conde do Pinhal, 2017- 
Centro
São Carlos, 23 de novembro de 2009.
HILDA MARIA MONTEIRO
Presidente do
Conselho Municipal de Educação

A Prefeitura apresenta nesta quarta-
feira (25), às 19h, no Teatro Municipal, o 
espetáculo Verissímil, com o Grupo Acaso. 
Com bom humor e inteligência, Verissímil 
é uma montagem de textos adaptados 
de Luis Fernando Veríssimo, tendo como 
foco relacionamentos e situações cotidia-
nas. A classificação é livre.

Em seguida haverá a apresentação 
do espetáculo Sessão Insônia, com a 

Cia. da Insônia. A peça é resultado de 
um processo colaborativo sobre o tema 
dos sonhos, que traz a história de uma 
menina que sonha que é santa, e vê sua 
pureza entrar em conflito com suas ca-
racterísticas humanas, lidando com as 
descobertas de forma lírica. A classifi-
cação etária é 16 anos.

A entrada para os dois espetáculos 
é gratuita. Haverá um debate sobre a 

produção teatral dentro das universi-
dades com a orientadora do TUSP – Te-
atro da USP, Cláudia Alves, e com o as-
sessor cultural da Prefeitura Municipal, 
Almir Martins. 

O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira 
Perdigão” fica na rua Sete de Setembro, 
1735. Mais informações pelo telefone (16) 
3371-4339, ou pelo e-mail teatro.cultura@
saocarlos.sp.gov.br.

Quartas Alternativas apresenta Verissímil e Sessão Insônia
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