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 ■ Espaço BraillE

Um grupo de professores que parti-
cipam do curso “Aprender a Ensinar 
Deficientes Visuais”, da UFSCar, conhe-
ceram o Espaço Braille, coordenado 
pelo Sistema Integrdo de Bibliotecas 
da Prefeitura. ► Pág. 2

 ■ EsTÁDio lUisÃo

O estádio municipal professor Luis Au-
gusto de Oliveira (Luisão) tem todos os 
laudos exigidos pela Federação Pau-
lista de Futebol (FPF) e, portanto, está 
liberado para os jogos profissionais 
organizados pela entidade. ► Pág. 2

 ■ iMiGraçÃo porTUGUEsa 

Destacar a participação dos imigrantes 
portugueses no desenvolvimento e 
na formação cultural de São Carlos é o 
principal objetivo da exposição que será 
realizada na Sede Social do São Carlos 
Clube a partir do dia 10. ► Pág. 2

 ■ ipTU VErDE 

A Prefeitura lançou a Campanha IPTU 
Verde 2010. O desconto pode chegar 
até 4% do valor total do imposto. Po-
rém, para obter o benefício, os interes-
sados devem fazer o cadastramento em 
uma das unidades do SIM. ► Pág. 2

Casal de ursos-de-óculos ganha festa 
de aniversário no parque Ecológico

 ■ FEsTa No parQUE

O casal de ursos-de-óculos do Parque Ecológico de São Carlos, Sara e Ney, 
comemoraram o aniversário de 1 ano com direito a festa, bolo e convida-
dos especiais. ► Pág. 2
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Com direito a parabéns pra você – 
cantado por alunos de escolas municipais 
e particular de ensino – bolo de cuscuz 
com legumes, abóbora com mel e verdu-
ras de presente, os irmãos ursos-de-ócu-
los, Sara e Ney, completaram nesta sexta-
feira (2) 1 ano de vida no Parque Ecológico 
de São Carlos.

O período de maior cuidado com fi-
lhotes de urso é realizado nos dois primei-
ros meses de vida e a fêmea é o termôme-
tro deste cuidado. Como Sara e Ney estão 
esbanjando saúde, ganhando peso com 
controle de alimentação e em um ritmo 
bastante satisfatório de crescimento na 
parte física e mental, foi possível a festa 
com a presença das crianças.

O aluno Thales Eduardo Donofre, 6 
anos, gostou de ver os ursos brincando 
com a folhagem, “são ágeis, carinhosos 
e divertidos”, disse. Já para Gabriela Al-

ves Botelho, 7 anos, o que mais chamou 
a atenção foi o bolo. “Foi legal vê-los co-
mendo cenoura do bolo, devia estar uma 
delicia brincou”.

Características dos animais - O 
urso-de-óculos é uma espécie originária 
das florestas de altitude da América do 
Sul – da Venezuela ao norte da Bolívia –, 
está ameaçada de extinção, é protegida 
por leis internacionais e vive em média 
30 anos. Eles se alimentam de legumes, 
ração e produtos como mel com vita-
mina e o iogurte produzido no próprio 
Parque.

O Parque Ecológico Municipal “Dr. An-
tonio Teixeira Vianna” fica aberto para visi-
tação de terça-feira a domingo, das 8h às 
16h30. Mais Informações pelo e-mail pesc@
pesc.org.br ou pelos telefones (16) 3361-
4456 e (16) 3361 2429. Entrada franca.

Casal de ursos-de-óculos ganha festa 
de aniversário no parque Ecológico

O plantio de duas árvores em frente 
à casa da professora aposentada Judith 
Di Nardo, na rua 7 de Setembro, no Cen-
tro, lançou oficialmente a campanha IPTU 
Verde 2010, que visa conceder benefícios a 
quem plantar árvores ou manter áreas per-
meáveis em imóveis edificados. O descon-
to no IPTU Verde pode chegar até 4% do 
valor total do imposto. Porém, para obter 
o benefício, os interessados devem fazer o 
cadastramento em uma das unidades do 
SIM – Centro, Vila Prado e Cidade Aracy –, 
por meio do site da Prefeitura (www.sao-
carlos.sp.gov.br), no ícone SIM Online ou 
na unidade do SIM Móvel, que circula pelos 
bairros e distritos de São Carlos.

A professora Judith enalteceu o pro-
grama da Prefeitura. Segundo ela, “o plan-
tio de árvores embeleza a cidade”. Exem-
plares de manacá e resedá foram plantados 
na calçada da casa de dona Judith.

Atualmente, São Carlos possui 60 mil 
árvores plantadas na área urbana, mas o 

ideal seriam 100 mil. O recomendável era 
que todo cidadão pudesse colaborar e 
plantar uma árvore em frente de casa. Com 
o incentivo do IPTU Verde a Coordenado-
ria do Meio Ambiente da Prefeitura espera, 
gradativamente, alcançar essa meta.

Solicitações – Segundo dados da Se-
cretaria Municipal de Fazenda, a cada ano 
crescem os pedidos de incentivo por meio 
do IPTU Verde. Em 2009 foram 4.738 solici-
tações, um crescimento de quase 40% em 
relação a 2008 (3.389) e aproximadamen-
te 70% quando começou o programa, em 
2007 (2.796 solicitações). 

Disque Árvore – A Prefeitura também 
criou o Disque Árvore que é um importan-
te mecanismo de incentivo ao plantio. Por 
meio do Disque Árvore são doadas duas 
mudas, uma de cada espécie, por ende-
reço ao mês. Os telefones para solicitar as 
árvores são: (16) 3361-8081 e 3361-8383.

prefeitura lança campanha 
ipTU Verde 2010

professores da UFsCar conhecem o Espaço Braille
Professores da UFSCar que participam do curso “Aprender a Ensinar Deficientes Vi-

suais”, do programa de Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão, 
conheceram o Espaço Braille, coordenado pelo Sistema Integrado de Bibliotecas de São 
Carlos (SIBI), da Prefeitura.

Os professores conheceram os equipamentos especializados para pessoas com de-
ficiência visual, como máquina e impressora de braile, computadores softwares como o 
Dosvox, Winbraille, NonVisual Desktop Access, que possuem sintetizador de voz, editor, 
leitor e impressor conversor de textos para braile.

Eles se surpreenderam com o local que possui um acervo de 1,6 mil livros em braile 
e oferece cursos de método braile, soroban (instrumento para cálculos matemáticos), 
informática Dosvox (programa que transforma textos em arquivo de áudio) e serviço de 
orientação e mobilidade.

O Espaço Braille fica na rua Conde do Pinhal, 2.041, no Centro. O horário de funcio-
namento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h. O telefone é (16) 
3364-2602. 

O estádio municipal professor Luis 
Augusto de Oliveira (Luisão) tem todos os 
laudos exigidos pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF) e, portanto, está liberado 
para os jogos profissionais organizados 
pela entidade.

No dia 21 de maio foi divulgada uma 
lista com 25 estádios que não cumprem 
as normas de segurança previstas no Esta-
tuto do Torcedor, segundo levantamento 
do Departamento de Segurança e Preven-
ção da FPF.

Entre os estádios interditados es-
tão alguns da nossa região como: José 
Lancha Filho (Franca); Osvaldo Scatena 
(Batatais); Adail Nunes da Silva (Taqua-
ritinga); Frederico Dalmazo (Sertãozi-

nho); Palma Travassos (Ribeirão Preto); 
Bruno Lazzarini (Leme); Augusto Schi-
midt Filho (Rio Claro) e Zezinho Maga-
lhães (Jaú).

Como tem todos os laudos – Técni-
co Estrutural; do Corpo de Bombeiros; da 
Polícia Militar e da Vigilância Sanitária – o 
Luisão continua liberado, tanto que o Clu-
be Atlético Paulistinha continua mandan-
do seus jogos no estádio.

A questão de segurança foi uma das 
preocupações da Prefeitura de São Car-
los, que determinou que fossem feitas 
melhorias no estádio no início deste ano, 
deixando-o em condições para os jogos 
organizados pela Federação Paulista de 
Futebol. 

Estádio luisão está liberado 
para jogos profissionais

Destacar a participação dos imigran-
tes portugueses no desenvolvimento 
e na formação cultural de São Carlos é 
o principal objetivo da exposição que 
será realizada pela Prefeitura, por meio 
da Fundação Pró-Memória. A exposição, 
que acontece na Sede Social do São Car-
los Clube, terá início na próxima quinta-
feira (10) quando é celebrado o Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, feriado nacional português 
e data comemorada em várias partes do 
mundo.

Com o tema: A Presença Portuguesa 
em São Carlos, o visitante poderá enten-
der os fatos e os personagens que partici-
param da história, qual foi a importância 
da imigração portuguesa e de sua força de 
trabalho para o progresso de São Carlos.

A exposição portuguesa faz parte da 
série de exposições conhecida como A 
Presença Imigrante em São Carlos.  Desde 

2002, a Fundação Pró-Memória, pesquisa 
sobre os diferentes grupos étnicos que 
compuseram a população do município. 

Estas investigações incluem a recu-
peração da história dos grupos imigran-
tes para o Brasil, aspectos de sua presen-
ça na cidade através de documentação 
variada, como jornais, fotografias, pu-
blicações, bibliografias acadêmicas e 
gerais, principalmente, através da coleta 
de relatos orais de componentes das co-
munidades pesquisadas. A primeira ex-
posição lançada foi sobre os imigrantes 
italianos. Logo após foram pesquisados 
japoneses, afrodescendentes e povos de 
cultura árabe.

A exposição sobre os imigrantes 
portugueses acontece até o próximo dia 
30 de junho e será composta por foto-
grafias, documentos e objetos significa-
tivos da presença portuguesa na cidade 
e no Brasil. 

imigração portuguesa é tema de exposição

Manoel Virginio/PMSC
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LEI

LEI Nº 15.312
DE 2 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de 
Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de 
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/
SP, para execução das obras e serviços de restauração e recapeamento da 
estrada vicinal – ligação de São Carlos à Rodovia Professor Luiz Augusto 
de Oliveira – SP 215. 
Art. 2º Fica o Poder Municipal, desde logo, autorizado a realizar as despe-
sas decorrentes de sua participação na avença, relacionadas na cláusula 
“Das Obrigações do Município”, no instrumento de convênio.
Art. 3º As despesas decorrentes do disposto no artigo 2º desta Lei, corre-
rão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementa-
das se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
São Carlos, 2 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETO

DECRETO Nº 341
DE 2 DE JUNHO DE 2010

ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 640, DE 31 DE DEZEM-
BRO DE 2008, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 14.845, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2008, QUE “DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, em especial a prevista no artigo 28 da Lei Munici-
pal nº 14.845, de 18 de dezembro de 2008, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 28.775/08,
DECRETA:
Art. 1º O inciso XIV do artigo 1º do Decreto Municipal nº 640, de 31 de 
dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º (...)
(...)
XIV – Secretaria Municipal de Fazenda (SMF):
(...)
b) Superintendência de Administração Tributária:
1. Departamento de Arrecadação:
1.1. Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária:
1.2. Divisão de Cadastro Mobiliário;
1.3. Divisão de Cadastro Imobiliário:
1.3.1. Seção de Manutenção do Cadastro Imobiliário;
1.4. Divisão de Receitas Imobiliárias:
1.4.1. Seção de Fiscalização do ITR;
2. Departamento de Dívida Ativa:
2.1. Divisão dos Serviços Integrados do Município – SIM;
2.1.1. Seção de Recuperação de Crédito;
(...)”
Art. 2º Os §§ 5º e 12 do artigo 16 do Decreto Municipal nº 640, de 31 de 
dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“(...)
§ 5º. A Divisão de Cadastro Mobiliário do Departamento de Arrecadação 
possui as seguintes atribuições:
(...)
§ 12. A Seção de Recuperação de Crédito da Divisão dos Serviços Integra-
dos do Município – SIM possui as seguintes atribuições:
(...)”
Art. 3º O artigo 16 do Decreto Municipal nº 640, de 31 de dezembro de 
2008, passa a vigorar acrescido do § 11-A com a seguinte redação:
“§ 11-A. A Divisão dos Serviços Integrados do Município – SIM do Depar-
tamento de Dívida Ativa possui as seguintes atribuições:
I – promover o atendimento ao público, proporcionando ao cidadão tra-
tamento adequado, visando facilitar o esclarecimento de dúvidas e a so-
lução de eventuais problemas;
II – encaminhar pedidos de revisão, parcelamento, isenção e outros reque-
rimentos relativos a tributos e de outras naturezas.
(...)”
Art. 4º O § 2º do artigo 17 do Decreto Municipal nº 640, de 31 de dezem-
bro de 2008, passa a vigorar acrescido do inciso V com a seguinte redação:
“(...)
V – encaminhar e receber requerimentos, indicações, moções e outros as-
suntos correlatos à Câmara Municipal.”
Art. 5º O inciso III do § 8º do artigo 20 do Decreto Municipal nº 640, de 31 
de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“(...)
III – encaminhar e receber projetos de lei à Câmara Municipal, em articula-
ção com a Secretaria Municipal de Governo.”
Art. 6º Fica revogado o § 10 do artigo 16 do Decreto Municipal nº 640, de 

31 de dezembro de 2008.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 2 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIAS

PORTARIA Nº 520
DE 2 DE JUNHO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 19.810/10, resolve
DESIGNAR
a servidora ROSA MARIA SOARES TASSIM, ocupante do emprego de Au-
xiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Supervisor de 
Unidade, para atuar no Serviços Integrados do Município – SIM – Cidade 
Aracy, da Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 21 de maio de 2010, 
com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 2 de junho de 2010. 
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 521
DE 2 DE JUNHO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 18.595/10, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Rafaela Cadeu de 
Souza, que a presidirá, Estevam Luiz Muszkat e Euceli de Menezes Vicen-
te Pessoa Sales para apurar os fatos relatados no processo administrativo 
protocolado sob o no 18.595/10.
São Carlos, 2 de junho de 2010.
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 522
DE 2 DE JUNHO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o no 19.863/10, resolve
DESIGNAR
a servidora RITA DE CÁSSIA DO CARMO GUIMARÃES, ocupante do em-
prego de Faxineiro, para exercer a função gratificada de Supervisor de 
Unidade, para atuar no Núcleo de Informática, da Secretaria Municipal de 
Educação, a partir de 1º de junho de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 2 de junho de 2010.
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 523
DE 2 DE JUNHO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 19.859/10, resolve
DESIGNAR 
a servidora MARIANA CRISTINA MIGLIATI, Professor I – Pré-Escola, para 
substituir RITA DE CÁSSIA PINHEIRO, Diretora do CEMEI Dário Rodrigues, 
no período de 23 de abril a 19 de outubro de 2010, em virtude de licença 
maternidade da titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 2 de junho de 2010.
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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 espe-
cial aos Partidos Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades 
Empresariais, que recebeu do FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO, a 
importância de R$ 20.388,83 correspondente ao PNAT (Programa Nacio-
nal de Transporte Escolar).
São Carlos, 2 de junho de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

“A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, notifica a quem de interesse for, a retomada da sepultu-
ra nº 518-X da quadra Reservado de Adultos do Cemitério Nossa Senhora 
do Carmo, para municipalidade.” 
São Carlos, 8 de junho de 2010 

ALCIDES FINOCCHIO JUNIOR 
Chefe de Divisão de Cemitérios

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – CONVITE DE PREÇOS 
N.°017/2010 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19774/2010 - Faço 
público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha 
aberta licitação na modalidade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo menor 
preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para 
execução da obra de reforma do Ginásio Milton Oláio Filho, no Município 
de São Carlos, nos termos dos anexos do Convite. O convite na íntegra 
poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Cen-
tro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 07 de junho de 2010 
até o dia 15 de junho de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e 
das 14h00min às 18h00min. Os envelopes contendo a documentação e 
a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até 
às 09h00min do dia 15 de junho de 2010, quando após o recebimento, 
iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 02 de junho de 2010. Caroline 
Garcia Batista Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – CONVITE DE PREÇOS 
N.°018/2010 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19882/2010 - Faço 
público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se 
acha aberta licitação na modalidade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo me-
nor preço, tendo como objeto a contratação de empresa especializada de 
engenharia para execução da obra da Unidade de Pronto Atendimento 
do Bairro Santa Felícia – 1ª etapa – terraplanagem, no Município de São 
Carlos, nos termos dos anexos do Convite. O convite na íntegra poderá ser 
obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 
São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, São Carlos, 
fone (16) 3362-1162, a partir do dia 07 de junho de 2010 até o dia 15 de 
junho de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min. Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão 
recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 11h00min do dia 
15 de junho de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de 
abertura. São Carlos, 02 de junho de 2010. Caroline Garcia Batista Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.° 012/2010 PROCESSO AD-
MINISTRATIVO N.º 1043/2010 Aos 02 de junho de 2010, às 09h00min, 
reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações 
e os representantes presentes para procederem à abertura dos envelo-
pes de habilitação apresentados para a Tomada de Preços supracitada. A 
Comissão procedeu à abertura dos envelopes de habilitação apresenta-
dos pelas empresas, a saber: A. Tonanni Construções e Serviços Ltda. e 
F4 Construtora Ltda. ME. Após a análise das propostas apresentadas, a 
Comissão JULGA HABILITADAS todas as empresas. Em prosseguimento, 
os envelopes de propostas de preços foram abertos e seu conteúdo vis-
tado pelos presentes. Verificada a hipótese prevista no subitem 09.04 do 
edital, a empresa F4 Construtora Ltda. ME será notificada para, querendo, 
apresentar nova proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A Comis-
são aguarda parecer da unidade interessa para proferir seu julgamento. 
Caroline Garcia Batista Presidente

Dispensa de Licitação - Processo nº. 1.333/2010-SMS - Ratifico a dis-
pensa de licitação para contratação da empresa MEMORIAL HOSPITAL 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA. para prestação de serviço de oxigenoterapia 
hiperbárica, com fundamento no Artigo 24, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, 
conforme o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº. 
1.333/10 - SMS. São Carlos, 01 de junho de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho 
- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – ERRATA – CONCURSO DE 
PROJETOS Nº001/2010 - PROCESSO Nº 14.574/2010 – Na publicação 
do dia 02/06/2010, onde se lê: “(...)para a Concorrência Pública em epígra-
fe.”, leia-se: “(...)para o Concurso de Projetos em epígrafe.”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – ERRATA – TOMADA DE 
PREÇOS N.°011/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1292/2010 
SMS – Na publicação do dia 01/06/2010, onde se lê: “(...) C.R. Pereira Cons-
trutora Ltda – ME(...)”, leia-se: “(...) C.R. Pereira Construtora Ltda – EPP(...)”. 

TOMADA DE PREÇOS N.°013/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
16411/2010 COMUNICADO A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, CO-
MUNICA que a resposta ao pedido de esclarecimentos apresentado pela 
C.JR Construtora Ltda. referente ao Edital em epígrafe encontra-se dispo-
nível para consulta nesta Comissão e no site www.saocarlos.sp.gov.br. São 
Carlos, 02 de junho de 2010. Caroline Garcia Batista Presidente

EXTRATOS

EXTRATO DO CONVêNIO Nº 36/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação dos Pais e Amigos da Natação de São Carlos - 
APANASC
Objeto: contribuir para as atividades do Projeto “Aqua-Vida”, que compre-
ende ensinamento e prática de natação além de formação e manutenção 
de equipe que representará o Município em competições
Valor: R$ 45.800,00
Data da assinatura: 31/05/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.286/10
Processo nº 15.094/10
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EXTRATO DO CONVêNIO Nº 35/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação Sãocarlense de Atletismo.
Objeto: contribuir para o fomento dos projetos esportivos: Atletismo nos 
Bairros, Atletismo Rendimento, Atletismo para Deficientes Físicos e Visuais 
e Futebol de Campo e Futebol de Salão.
Valor: R$ 30.000,00
Data da assinatura: 31/05/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.287/10
Processo nº 15.142/10

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 158/2010
CONTRATO Nº. 07/2010

Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Objeto: Prestação de serviços educacionais, pelo SENAI-SP, para 
execução dos cursos de Inspetor de Qualidade e Eletricista Encana-
dor do Centro de Juventude Elaine Viviani – Unitrabalhador.
Vigência: 20.05.10 a 03.01.11 
Valor: R$ 15.410,00
Dispensa de Licitação: Lei Federal n. 8.666/93, Artigo 24, Inciso XIII
Data de assinatura: 20.05.10

PORTARIAS

PORTARIA 009
DE 01 DE JUNHO DE 2010

ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de 
São Carlos, no uso de suas atribuições legais resolve NOMEAR a COMIS-
SÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS, composta por Leila Maria Massarão, 
que a presidirá, Izolda Florêncio Coutinho e Luiza Akemi Shimada. Com-
pete a esta Comissão elaborar e acompanhar a realização do processo se-
letivo para concessão de bolsas, conforme Lei Municipal nº 13.659, de 26 
de outubro de 2005.
São Carlos, 01 de junho de 2010.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

PORTARIA 010 
DE 02 DE JUNHO DE 2010

ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de 
São Carlos, no uso de suas atribuições legais, diante da ausência do cargo 
de motorista no quadro da instituição, autoriza todos os funcionários ha-
bilitados para condução do veículo oficial, ficando a cargo de Kelly Seve-
riano a responsabilidade pelo controle operacional do veículo.
São Carlos, 02 de junho de 2010.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

LICITAÇÃO

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO
CONVITE DE PREÇOS N.° 009/2010 - PROCESSO N.º 146/2010

Aos 02 (dois) dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às 09h00min 
horas, a Comissão Permanente de Licitações, reuniu-se para proceder à 
abertura dos envelopes de documentação apresentados para o Convite 
epigrafado, verificando que houve a apresentação de envelopes por so-
mente duas empresas, a saber: 
M&M Construtora EPP / Gustavo Gomes Penetra
Barros & Gonçalves Construção Civil Ltda./Antonio Barros Lima
Esta comissão julga fracassado o presente Convite.
Gilson James D. Muniz
Presidente

LICITAÇÕES

CONVITE DE PREÇOS Nº 1.10.2010.
PROCESSO S.A.A.E. Nº 0106/2.010.

Objeto: contratação de empresa para execução de redes coletoras de 
esgoto, sendo uma na Rodovia Washington Luis, Km 234 (próximo à re-
presa da UFSCar) e outra na Av. Getúlio Vargas no bairro Recreio São Judas 
Tadeu, compreendendo o fornecimento de material e mão-de-obra. A 
Comissão de Licitações deliberou CLASSIFICAR as propostas das empre-
sas: Aracons Construtora Ltda, em primeiro lugar, cujo preço global é 
de R$ 134.545,16 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e 
cinco reais e dezesseis centavos), Construnew Construções e Comércio 
Ltda., em segundo lugar, cujo preço global é de R$ 134.745,46 (cento 
e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis 
centavos),  Lopes e Pécora Construções, Terraplenagem e Pavimen-
tação Ltda., em terceiro lugar, cujo preço global é de R$ 137.658,74 
(cento e trinta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e setenta e 
quatro centavos), Josan Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 
quarto lugar, cujo preço global é de R$ 140.363,77 (cento e quaren-
ta mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) e En-
gep Engenharia e Pavimentação Ltda., em quinto lugar, cujo preço 
global é de R$ 149.961,71 (cento e quarenta e novel mil, novecentos e 
sessenta e um reais e setenta e um centavos). A classificação final deu-se 
após conferência e correções feitas na Planilha Orçamentária apresentada 
pelos licitantes, de acordo com o item 5.3.4 do Edital. O critério para a 
classificação das propostas foi o de menor preço, depois de verificada sua 
compatibilidade com a pesquisa de preços realizada. Da presente decisão 
cabe recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir desta publicação, de 
acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos (SP), 02 de junho de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

CONVITE DE PREÇOS Nº 1.11.2010.
PROCESSO S.A.A.E. Nº 7.345/2009.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma geral em 
painel de comando e motor elétrico, localizados e instalados na Capta-
ção do Ribeirão Feijão e nos poços dos bairros Vila Nery e Santa Felícia. A 
Comissão de Licitações deliberou DESCLASSIFICAR as propostas das em-
presas:  1) DDE Equipamentos e Aparelhos Eletro Eletrônicos Ltda, 
por não atender ao Edital quanto ao requisito dos itens: 5.4.3 - “Apre-
sentar prova de Registro ou Inscrição na entidade profissional compe-
tente (CREA), tanto da empresa concorrente como do(s) responsável(eis) 
técnico(s)” - apresentou ambos vencidos; 5.4.5 - “Atestado fornecido por 
pessoa Jurídica de direito público ou privado, devidamente acervado pelo 
CREA, em nome do profissional pertencente ao quadro da empresa indi-
cado como responsável técnico na forma dos itens 5.4.5 e 5.4.6, para fins 
de comprovação de capacidade técnico-profissional” - não apresentou; 
5.4.5.1 - “A comprovação do vínculo do profissional com a empresa, po-
derá ser comprovada mediante contrato social, registro na carteira profis-
sional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível ainda 
à contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços” - não apresen-
tou; 5.4.7 - “Indicação do responsável técnico pela obra/serviços, objeto 
desta licitação, o qual apresentará declaração individual de responsável 
técnico autorizando a sua indicação” - não apresentou; 5.4.8 - “Prova de 
Regularidade para com a Fazenda Federal:Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de negativa relativos a 
Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
com validade na data da abertura das propostas, na forma da lei” - não 
apresentou; 5.4.9 - “Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, 
com validade na data da abertura das propostas, na forma da lei” - não 
apresentou; 5.4.10 - “Prova de Regularidade para com a Fazenda Muni-
cipal: Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa do domicílio ou sede do concorrente, ou outra equivalente na 
forma da Lei, com validade na data da abertura das propostas” - apresen-
tou vencida e sem autenticação; 5.4.11 - “Prova de regularidade relativa 
à Seguridade Social - INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, (Certidão 
Negativa de Débito), com validade na data da abertura das propostas” - 
não apresentou e 5.4.12 - “Prova de regularidade relativa ao FGTS – (CRF) 
- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com validade na data da aber-
tura das propostas” não apresentou. 2) Jabu Engenharia Elétrica Ltda., 
por não atender ao Edital quanto ao requisito dos itens: 5.4.6 - “O(s) 
profissional(ais) detentor(es) do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técni-
ca, deverá(ão) integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela exe-
cução da obra/serviços” - não apresentou; 5.4.7 - “Indicação do responsá-
vel técnico pela obra/serviços, objeto desta licitação, o qual apresentará 
declaração individual de responsável técnico autorizando a sua indicação” 
- não apresentou e 5.4.10 - “Prova de Regularidade para com a Fazenda 
Municipal:Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos 
de Negativa do domicílio ou sede do concorrente, ou outra equivalente 
na forma da Lei, com validade na data da abertura das propostas” - não 
apresentou. Deliberou-se ainda a Comissão CLASSIFICAR a proposta da 

empresa: 1) Eletro Hidráulica Águia Branca Ltda., em primeiro lugar, 
cujo preço global é de R$ 47.210,00 (Quarenta e sete mil duzentos e dez 
reais). O critério para a classificação da proposta foi o de menor preço, 
depois de verificada sua compatibilidade com a pesquisa de preços reali-
zada, bem como por tratar-se de segunda abertura para o mesmo objeto. 
Da presente decisão cabe recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir 
desta publicação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.
São Carlos (SP), 02 de junho de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
CONVITE DE PREÇOS Nº 1.09.2010

PROCESSO SAAE Nº 7.399/2009
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, 
de equipamentos tipo caminhão basculante com capacidade de carga 
para 5m³ de solo e máquina tipo retroescavadeira, para atender a deman-
da de 400hs., com a disponibilidade dos respectivos operadores (moto-
rista e operador), para serviços de manutenção de redes de água  e/ou 
esgoto.
Homologo a decisão da Comissão de Licitação que, com base na Ata de 
Julgamento da Licitação por Convite de Preços nº 1.09.2010, em sessão re-
alizada no dia 25/05/2010, deu conhecimento de sua decisão aos interes-
sados em 27/05/2010, bem como Adjudico o objeto da presente licitação 
à empresa classificada em primeiro lugar: Lourenço & Araújo Terrapla-
nagem São Carlos Ltda.
São Carlos, 02 de junho de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira
Presidente do SAAE 

CONSELHOS
MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

COMUNICADO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pela Lei Municipal 13.617, de 19 de julho de 
2005, comunica a todos os interessados que no próximo dia 12 de junho 
de 2010, às 14:00 horas, no Centro da Juventude “Elaine Viviani”, sito na 
rua Paulo VI, número 1000, acontecerá a Assembléia de Eleição, visando a 
formação do Conselho Municipal de Juventude.
O Conselho Municipal de Juventude, nos termos da lei municipal mencio-
nada, tem  as seguintes finalidades:I - formular e propor diretrizes da ação 
governamental voltada à promoção de políticas públicas para a juventu-
de, entendida  entre as idades de 15 a 29 anos; II - formular estudos e pes-
quisas a cerca da realidade sócio-econômica juvenil; III - incentivar o in-
tercâmbio entre as organizações juvenis do Município e outras instâncias.
Poderão exercer o direito de voto e ser votado todos os jovens presentes 
na Assembléia, entre as idades de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos. 
Para tanto, deverão comparecer munidos de documento de identidade 
com foto.
E para que se torne de conhecimento de todos, publico o presente.
São Carlos, 01 de junho de 2010
Roberto Ferreira de Menezes
Secretário Municipal Especial de Infância e Juventude

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
CONVOCAÇÃO

Marcelo Eugenio da Paz, Presidente do Conselho Municipal de Turismo de 
São Carlos, convoca os membros titulares e suplentes para a 5ª Reunião 
Ordinária do ano de 2010, a realizar-se no dia 08 de junho de 2010 (terça-
feira) às 18:00h, no auditório do COMUNITUR, localizado no Centro Inte-
grado de Turismo sito à Rua 13 de Maio, 2102 – Centro – São Carlos – SP. 
Tel: (16) 3376-1306, para tratar da seguinte pauta:
1. Leitura e aprovação da Ata anterior da 4º Reunião Ordinária ocorrida em 
18 de maio de 2010;
2. Programa de Captação de Eventos;
3. Assuntos Gerais.
São Carlos, 01 de junho de 2010.
MARCELO EUGENIO DA PAZ
Presidente
Conselho Municipal de Turismo
(*) Solicitamos aos Srs. Conselheiros, membros Titulares, eu caso haja in-
disponibilidade de presença, favor comunicar seu suplente.
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