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São Carlos realiza o 4° Festival Contato

Diário Oficial de São Carlos

 ■ REPÓRTER POR UM DIA

Em São Carlos, os moradores em 
situação de rua estão participando de 
uma atividade diferente no Centro de 
Referência Especializado de Assistência 
Social. Eles estão vivendo a experiência 
de ser “repórter por um dia”. ► Pág. 2

 ■ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

A Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito comunica que a partir de hoje 
(7), haverá mudanças na sinalização de 
trânsito no cruzamento da avenida Sallum 
com a rua Itália, também conhecida como 
travessa 8, na Vila Prado. ► Pág. 2

 ■ GESTÃO DE MATERIAIS

Servidores públicos municipais e federais 
participaram durante uma semana 
do curso de Gestão de Materiais e 
Planejamento da Logística de Suprimentos 
ministrado pela Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP). ► Pág. 2

 ■ FEIRA DO LIVRO

Acontece até o próximo dia 17, na praça XV 
de Novembro, a 33ª Feira do Livro Espírita 
de São Carlos, realizada pela União das 
Sociedades Espíritas Intermunicipal de 
São Carlos (USE). Este ano estão expostos 
12 mil livros. ► Pág. 2

 ■ FESTIVAL CONTATO

Arquivo/PMSC

Ana Paula Oliveira /PMSCManoel Virginio/PMSCAna Paula Oliveira /PMSC Manoel Virginio/PMSC

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em 
parceria com a Prefeitura Municipal, realiza a partir 
de hoje (7), o 4° Contato – Festival Multimídia de 
Rádio, TV, Cinema e Arte Eletrônica. ►Pág. 2
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São Carlos realiza o 4° Festival Contato
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em 
parceria com a Prefeitura Municipal, realiza de 7 a 12 de 
outubro, o 4° Contato – Festival Multimídia de Rádio, TV, 
Cinema e Arte Eletrônica.
Este é o primeiro ano em que o Festival está sendo realizado 
dentro do calendário oficial de eventos do município.
O Festival traz à cidade atividades elaboradas através 
de ações colaborativas fundamentadas nos princípios 
da economia solidária, cultura livre e independente, 
e do potencial de criação a partir das áreas de tensão 
entre as diferentes mídias.
A programação deste ano prevê shows musicais, oficinas, 
debates, sessões de audiovisual com filmes de difícil 
acesso ao grande público ou inéditos, exposições de 
arte eletrônica, projeto Saia para Jantar – parceria com 
restaurantes e bares em que é oferecido o prato Contato 
a preços promocionais –, projeto Saia para Dançar 
– uma festa integrada em que as pessoas compram 
passe-livre para todas os ambientes parceiros –, além 

de pacotes de turismo para conhecer a região de São 
Carlos durante o Festival.
Como a partir deste ano o Contato está associado à Abrafin 
(Associação Brasileira de Festivais Independentes), entidade 
que promove a reunião, organização e potencialização 
do circuito de festivais de música independente, passa a 
contar com uma divulgação integrada, suporte jurídico 
e oportunidades de realização de atividades, o que 
amplia a possibilidade de intercâmbio de conhecimento 
e tecnologia entre essa rede com representatividade em 
todas as regiões do país.
Além disso, o 4º Contato terá uma programação integrada 
com encontros de fóruns específicos, como o 2º Fórum 
Paulista de Cultura Digital e a 2ª Feira Microrregional de 
Economia Solidária. Durante os 6 dias de Festival estima–se 
que cerca de 20.000 pessoas prestigiem o evento.
Mais informações sobre o Festival e a programação 
completa de shows, oficinas e debates podem ser 
encontradas no site www.contato.ufscar.br.

Servidores participam 
de curso sobre Gestão 

Durante uma semana, a Escola Municipal 
de Governo (EMG), coordenada pela 
Fundação Educacional São Carlos 
(FESC), promoveu o curso de Gestão de 
Materiais e Planejamento da Logística 
de Suprimentos para os servidores 
públicos que atuam na área. O curso, 
ministrado em parceria com a Escola 
Nacional de Administração Pública 
(ENAP) para os servidores públicos, 
foi realizado no período de 27 de 
setembro à 1º de outubro.
De acordo com a ENAP, neste curso 
composto por 40 horas, os servidores 
foram capacitados para relacionar os 
princípios e técnicas administrativas com 
as atividades organizacionais, relacionar 
os princípios e técnicas econômicas com 
as atividades organizacionais, identificar 
os princípios técnicos logísticos e 
de gestão de cadeia de suprimento 
nas atividades administrativas da 
organização, caracterizar o planejamento 
logístico na organização, avaliar o nível 

de serviço prestado, relacionar a técnica 
logística com o sistema de compras 
e contratações governamentais, 
descrever a técnica logística na 
gestão de materiais da organização 
e caracterizar um sistema de direção, 
coordenação e controle logísticos.
Utilizando a metodologia da exposição 
dialogada, mapas conceituais, 
discussões em grupos e estudos de 
caso, o curso debateu os seguintes 
tópicos: conceitos e princípios da 
Administração Pública; conceitos 
econômicos aplicados à Administração 
Pública; cadeia de suprimentos; 
planejamento logístico; controle 
logístico; nível de serviço; sistema 
de compras e contratação; avaliação 
do serviço prestado: indicadores dos 
processos organizacionais e avaliação 
da conformidade, além de temas 
como gestão de materiais; o processo 
da gestão de materiais; patrimônio 
público e estoque.

Moradores de rua 
participam de oficinas

Em São Carlos, os moradores em 
situação de rua estão participando 
de uma atividade diferente no Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) destinado 
ao atendimento dessa população. Eles 
estão vivendo a experiência de ser 
“repórter por um dia”.
Com financiamento do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, a Secretaria Municipal de 
Cidadania e Assistência Social está 
desenvolvendo um projeto que propõe 
a realização de algumas oficinas sobre 
técnicas jornalísticas para moradores 
em situação de rua. 
Aproveitando as habilidades de cada 
usuário, os profissionais do CREAS estão 
incentivando os alunos a produzirem 
textos, entrevistas, tirar fotos e fazer 
ilustrações. O resultado deste trabalho 
será a produção de uma revista feita 
por “inúmeras mãos”.
De acordo com a Divisão de Políticas de 

Atendimento a População em Situação 
de Rua, as oficinas são realizadas as 
segundas e terças-feiras no CREAS e nas 
ruas de São Carlos e atraem cerca de 40 
moradores em situação de rua. Em cada 
oficina participam aproximadamente 20 
pessoas. As atividades desenvolvidas 
são diferenciadas. Alguns usuários 
estão produzindo poemas, outros estão 
fazendo fotos e ilustrações, outros estão 
fazendo entrevistas e outros participam 
respondendo estas entrevistas que estão 
abordando temas como a realidade dos 
moradores em situação de rua. 
As oficinas são ministradas 
por uma equipe composta por 
terapeuta ocupacional,  psicólogo, 
diagramador e duas pessoas na área 
de inclusão produtiva.
Segundo os profissionais da equipe 
o objetivo destas oficinas não é 
capacitar os moradores, mas promover 
o trabalho em grupo e a reflexão sobre 
a situação de rua. 

Feira do Livro Espírita 
reúne 12 mil exemplares

A 33ª Feira do Livro Espírita de São Carlos 
já teve início e ficará por 15 dias na praça, 
conhecida como praça da XV de Novembro. 
A Feira é realizada pela União das Sociedades 
Espíritas Intermunicipal de São Carlos (USE) 
e está expondo, 12 mil livros, 1.400 deles da 
doutrina espírita incluindo livros infantis. 
Segundo os organizadores, devido ao 
sucesso dos filmes “Nosso Lar”, “Chico 
Xavier” e a novela da TV Globo “Escrito nas 
estrelas”, a expectativa é a de que haja um 
aumento de 10 a 12% na venda de livros 
(7 mil unidades) e que a Feira receba 6 mil 
pessoas durante a sua realização. 
José António de Méo, um dos organizadores 
da Feira, explica que os descontos variam 
de 30 a 60 % porque “o objetivo da feira é 

a divulgação da doutrina espírita através do 
livro, sem visar lucro”.
A cidade, ainda de acordo com os 
organizadores da Feira, coloca a disposição 
das pessoas 40 mil livros por ano com 
trabalho de divulgação e venda através do 
clube do livro espírita, bancas, livrarias e 
feiras em outras cidades que compõe a USE.

Agenda - Até o dia 17 de outubro a 33ª 
Feira do Livro Espírita irá abrigar várias 
atividades como palestras, lançamento 
de livros com a presença dos autores 
para autógrafos e conversas, desenho 
mediúnico, cinema e brincadeiras para as 
crianças, que todo ano tem espaço infantil 
especialmente montado.

Alteração na sinalização 
de trânsito na Sallum

A Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito realiza, a partir de hoje 
(7), uma alteração na sinalização de 
trânsito no cruzamento da avenida 
Sallum com a rua Itália, também 

conhecida como travessa 8.
Atualmente, os motoristas que trafegam 
pela travessa 8 têm a preferência no 
cruzamento, sendo a parada obrigatória 
para os veículos que estão na avenida 
Sallum. A partir desta hoje a parada 
obrigatória será para os veículos que 
estiverem na travessa 8.
A mudança se justifica, segundo a 
Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito, pelo maior volume de 
trânsito na avenida Sallum, incluindo o 
grande número de linhas de transporte 
coletivo. O Departamento de Trânsito 
providenciou a colocação de faixas e 
cavaletes advertindo os motoristas sobre 
as alterações de trânsito no local.

Divulgação

Manoel Virginio/PMSC
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETO

DECRETO nº 530 
DE 5 DE OuTubRO DE 2010

INTEGRA MEMBROS AO CONSELHO DE USUÁRIOS DE TRANSPORTES DE PASSA-
GEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 13.432, de 20 de setembro de 
2004, e alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o n° 25.443/07,
DECRETA
Art. 1° Ficam integrados ao Conselho de Usuários de Transportes de Passageiros 
no Município de São Carlos, constituído pelo Decreto n° 397, de 20 de agosto de 
2008, e alteração posterior, os seguintes membros: 
I – EDÍLSON GOMES DE ARAúJO, como representante suplente da Secretaria 
Municipal de Cidadania e Assistência Social, em substituição a José Luiz Rocha 
Rodrigues;
II – JOÃO CARLOS PEDRAZZANI, como representante titular da Secretaria Munici-
pal de Governo, em substituição a Marcos Alberto Martinelli;
III – PEDRO HENRIQUE CHAMON MENDES, como representante do Diretório Cen-
tral dos Estudantes, em substituição a Thaís Thomazine André.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de outubro 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 760
DE 5 DE OuTubRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, considerando o 
permissivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que 
consta do processo administrativo protocolado sob o nº 10.278/09, resolve
CANCELAR
a pedido, o afastamento do servidor CLERIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, auto-
rizado pela Portaria nº 772, de 13 de maio de 2009,  lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, a partir de 4 de outubro de 2010.
São Carlos, 5 de outubro 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 761
DE 5 DE OuTubRO DE 2010

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 
2.938/09, resolve
DESIGNAR 
o servidor CHRISTIAN FERNANDO MARTINEZ, Chefe da Seção de Regulação de 
Tratamento Fora do Domicílio, para substituir MARCOS ROBERTO CORREA, Chefe 
de Divisão de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 16 de 
novembro a 5 de dezembro de 2010, em virtude de férias regulamentares do titu-
lar, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 5 de outubro 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 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$ 7.865,80 correspondente ao PROGRAMA IGDBF.
São Carlos, 5 de outubro de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

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 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$ 16.150,39 correspondente ao PROGRAMA PNAT.
São Carlos, 5 de outubro de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

COnCuRSOS PÚbLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

nÃO COMPARECIMEnTO DE CAnDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga temporária a ela destinada, ficando, portanto, 
desclassificada:
FUNÇÃO: MÉDICO – ÁREA MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE

NOME CLASSIFICAÇÃO

CLAUDIA RIBEIRO BORBA 2º

São Carlos, 06 de outubro de 2010.
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:
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

NOME CLASSIFICAÇÃO

LEONICE HELENA DA SILVA BARROS 42

São Carlos, 06 de outubro de 2010.
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, faz saber que a Sra. Eliana Fontes Mello dos Santos, 
habilitada na 1ª posição do Processo Seletivo para o emprego de Médico - área 
Urgência Pré-Hospitalar Fixo, foi convocada em 11/09/2010 e compareceu em 
14/09/2010, mas não retornou até a presente data para efetivação da contratação, 
ficando portanto desclassificada.
São Carlos, 06 de outubro de 2010.
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 tratarem de assunto referente a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 266
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NOME CLASSIFICAÇÃO

DENISE PIOVEZAN ROSALINO 99

São Carlos, 06 de outubro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONVITE DE PREÇOS N.° 036/2010 PROCESSO Nº 9202/2010 Aos 30 de setem-
bro de 2010, às 16h30min, reuniu-se na ala de Licitações a Comissão Permanente 
de Licitações para proceder à análise da documentação apresentada nas propos-
tas de preços das empresas participantes do certame em epígrafe, cujos envelo-
pes foram abertos em sessão pública realizada nesta data. A Comissão, valendo-se 
do parecer emitido pela unidade interessada, que a esta se junta e CONSIDERAN-
DO o critério de julgamento de menor preço global, JULGA AS EMPRESAS CLASSI-
FICADAS na ordem a seguir:

EMprESA VALOr (r$)

1º P & B Construções Ltda. EPP 39.970,30

2º Fragalli Engenharia Ltda. – EPP 40.124,00

A empresa GR Construções e Comércio Ltda. foi DESCLASSIFICADA uma vez que 
apresentou proposta no valor de R$40.390,85, acima do valor máximo fixado no 
subitem 07.01 do edital. Caroline Garcia Batista Presidente 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2010 - PROCESSO Nº 872/2010 - COMUNICADO 
DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA - COMUNICAMOS, pelo presente, que o pre-
gão em epígrafe foi retificado passando os itens adiante especificados a viger nos 
seguintes termos: Anexo IV – Dos Lotes:
Lote 1 
Item 4 – bola de vôlei, 65-67cm de diâmetro 260-280g, costurada em PU;
Item 7 – bola de futebol; exclui-se a palavra “termotec”;
Lote 3 
Item 12 – cabo de aço para rede de vôlei: valor unitário: R$ 39,22; valor total: R$ 
2.353,50;
Lote 4 
Item 31 – tatami para judô, 1,80m x 0,90m x 0,4m, em E.V.A. sintético com encaixe: 
o valor correto  é: valor unitário R$ 17.282,65, (considerando o tatami com 77 pla-
cas) e valor total de: R$ 34.565,30;
Desta forma os valores dos lotes 3 e 4 ficam retificados para: 
Lote 3: R$ 15.182,23 
Lote 4: R$ 55.281,56
Retifica-se também o subitem 10.1 do edital fixando o valor máximo para o re-
gistro de preços para: R$ 187.409,55. Assim, em decorrência dessas alterações no 
edital, prorroga-se a data limite para o dia 25 de outubro de 2010, observados 
os seguintes horários: apresentação de propostas até 08h00min e disputa às 
10h00min, ficando ratificados os demais itens. São Carlos, 06 de outubro de 2010. 
André Luiz Dos Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 068/2010- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
27048/2010. Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 068/2010, que possui como objeto 
o registro de preços de hortifrutigranjeiros para abastecer o Restaurante Popular 
da Prefeitura Municipal de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pe-
los sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O recebimento e a 
abertura das propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 26 de outubro de 2010 e 
o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 26 de outubro de 
2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 06 de outu-
bro de 2010. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

28182/2010. Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 069/2010, que possui como objeto 
o registro de preços para aquisição de postes padrão PP (2 1/2” x 2,65 mm x 3,60m) 
para sinalização do sistema viário do Município de São Carlos. O Edital na íntegra 
poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.
br. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 27 
de outubro de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min 
do dia 27 de outubro de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. 
São Carlos, 06 de outubro de 2010. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONVITE DE PREÇOS N.° 036/2010 PROCESSO Nº 9202/2010 Aos 30 de setem-
bro de 2010, às 16h30min, reuniu-se na ala de Licitações a Comissão Permanente 
de Licitações para proceder à análise da documentação apresentada nas propos-
tas de preços das empresas participantes do certame em epígrafe, cujos envelo-
pes foram abertos em sessão pública realizada nesta data. A Comissão, valendo-se 
do parecer emitido pela unidade interessada, que a esta se junta e CONSIDERAN-
DO o critério de julgamento de menor preço global, JULGA AS EMPRESAS CLASSI-
FICADAS na ordem a seguir:

EMprESA VALOr (r$)

1º P & B Construções Ltda. EPP 39.970,30

2º Fragalli Engenharia Ltda. – EPP 40.124,00

A empresa GR Construções e Comércio Ltda. foi DESCLASSIFICADA uma vez que 
apresentou proposta no valor de R$40.390,85, acima do valor máximo fixado no 
subitem 07.01 do edital. Caroline Garcia Batista Presidente 

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONVITE DE PREÇOS N.°038/2010 PROCESSO Nº 23107/2010 Aos 06 de outu-
bro de 2010, às 09h00min, reuniu-se na sala de Licitações a Comissão Permanente 
de Licitações para proceder à análise da documentação apresentada na propos-
ta de preços da empresa participante do certame em epígrafe, cujo envelope foi 
aberto em sessão pública realizada em 01/10/2010. A Comissão, valendo-se do 
parecer emitido pela unidade interessada e CONSIDERANDO o critério de jul-
gamento de menor preço global, JULGA A EMPRESA CLASSIFICADA na ordem a 
seguir:

EMprESA VALOr 

1º Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda. R$ 52.911,66

Caroline Garcia Batista Presidente 

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2010 - Comunicamos 
que o extrato da ata de registro de preços nº 009/10, que tem como objeto o 
Registro de Preços para a aquisição de equipamentos de informática, referente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2010, PROCESSO Nº 28095/2009, encontra-se dispo-
nível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações 
prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 06 de outubro de 2010. ANDRÉ 
LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2010 - Comunicamos 
que o extrato da ata de registro de preços nº 010/10, que tem como objeto o 
Registro de Preços para a aquisição de equipamentos de informática, referente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2010, PROCESSO Nº 28095/2009, encontra-se dispo-
nível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações 
prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 06 de outubro de 2010. ANDRÉ 
LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

CONVITE DE PREÇOS N.° 039/2010 - PROCESSO Nº 8966/2010 – COMUNI-
CADO - Por ordem da Senhora PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICO que ante a 
divergência entre o conteúdo do cd-rom e o objeto do certame conforme aponta-
mento da Secretaria Municipal de Obras Públicas, haverá a substituição do men-
cionado cd-rom. Em conseqüência da alteração mencionada, prorroga-se a data 
limite para entrega das propostas e abertura do certame para as 09h00min do dia 
20 de outubro de 2010. As empresas que já retiraram o edital deverão comparecer 
para retirar novo cd-rom gratuitamente. São Carlos, 06 de outubro de 2010. Fulvia 
Cappello - Assessora Jurídica.

TOMADA DE PREÇOS N.°  029/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
8965/2010 – COMUNICADO. Por ordem da Senhora PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, CO-
MUNICO que ante a divergência entre o conteúdo do cd-rom e o objeto do certa-
me conforme apontamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas, haverá a 
substituição do mencionado cd-rom. Em conseqüência da alteração mencionada, 
prorroga-se a data limite para entrega das propostas e abertura do certame para 
as 09h00min do dia 25 de outubro de 2010. As empresas que já retiraram o edital 
deverão comparecer para retirar novo cd-rom gratuitamente. São Carlos, 06 de 
outubro de 2010. Fulvia Cappello - Assessora Jurídica.

TOMADA DE PREÇOS N.°  030/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
8964/2010 – COMUNICADO - Por ordem da Senhora PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, CO-
MUNICO que ante a divergência entre o conteúdo do cd-rom e o objeto do certa-
me conforme apontamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas, haverá a 
substituição do mencionado cd-rom. Em conseqüência da alteração mencionada, 
prorroga-se a data limite para entrega das propostas e abertura do certame para 
as 14h30min do dia 25 de outubro de 2010. As empresas que já retiraram o edital 
deverão comparecer para retirar novo cd-rom gratuitamente. São Carlos, 06 de 
outubro de 2010. Fulvia Cappello - Assessora Jurídica.

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 075/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2590/2010 Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que 
se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 075/2010, tendo como objeto a contra-
tação de empresa especializada em serviços gráficos – impressos – para serem uti-
lizados pelas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, conforme 
especificado e nas quantidades constantes no Anexo II. O Edital na íntegra poderá 
ser obtido nos 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 8:00 horas do dia 21 
de outubro de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será as 9:00 horas 
do dia 21 de outubro de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 06 de outubro de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 076/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2762/2010 Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que 
se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 076/2010, tendo como objeto o registro 
de preços de medicamentos para consumo humano, não padronizados, a serem 
fornecidos para atendimento de determinação judicial, conforme especificações 
e quantidades constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido 
nos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebi-
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mento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 21 de outubro 
de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será as 10:00 horas do dia 21 de 
outubro de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 
06 de outubro de 2010.
Jose Eduardo Simões MartinezPregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 077/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2760/2010 Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 077/2010, tendo como objeto o 
registro de preços de medicamentos para consumo humano, não padronizados 
autorizados, conforme especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V. 
O Edital na íntegra poderá ser obtido nos 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 8:00 horas do dia 22 de outubro de 2010 e o início da sessão de disputa de 
preços será as 9:00 horas do dia 22 de outubro de 2010. Maiores informações pelo 
telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 06 de outubro de 2010. Jose Eduardo Simões Martinez Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 078/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2649/2010 Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que 
se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 078/2010, tendo como objeto o regis-
tro de preços de medicamentos para consumo humano, constantes da Relação 
Municipal de Medicamentos (REMUME), conforme especificações e quantidades 
constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.
bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a aber-
tura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 25 de outubro de 2010 e o 
início da sessão de disputa de preços será as 9:00 horas do dia 25 de outubro de 
2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350. São Carlos, 06 de outu-
bro de 2010. Jose Eduardo Simões Martinez Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 079/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2761/2010 Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que 
se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 079/2010, tendo como objeto o registro 
de preços de medicamentos para consumo humano, não padronizados, a serem 
fornecidos para atendimento de determinação judicial, conforme especificações 
e quantidades constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido 
nos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebi-
mento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 26 de outubro 
de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será as 9:00 horas do dia 26 de 
outubro de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 
06 de outubro de 2010.Jose Eduardo Simões MartinezPregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 080/2010 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2758/2010 Faço público de ordem do Senhor 
Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 
080/2010, tendo como objeto o registro de preços de medicamentos para consu-
mo humano, não padronizados autorizados, conforme especificações e quantida-
des constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos 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 8:00 horas do dia 27 de outubro de 2010 
e o início da sessão de disputa de preços será as 9:00 horas do dia 27 de outubro 
de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 06 de outubro de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 081/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2759/2010 Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 081/2010, tendo como objeto o 
registro de preços de medicamentos para consumo humano, não padronizados 
autorizados, conforme especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V. 
O Edital na íntegra poderá ser obtido nos 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 8:00 horas do dia 28 de outubro de 2010 e o início da sessão de disputa de 
preços será as 9:00 horas do dia 28 de outubro de 2010. Maiores informações pelo 
telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 06 de outubro de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

CONVITE DE PREÇOS N.° 038/2010 - PROCESSO Nº 23107/2010 – HOMOLO-
GAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de redes 
de drenagem nas Avenidas São Carlos e Trabalhador Sãocarlense no Município 
de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações 
e adjudico o objeto do presente certame à empresa Datec Pavimentação e Ter-
raplanagem Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 50.404.987/0001-88. 
São Carlos, 06 de outubro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Pregão Eletrônico N. º 029/10 - Processo n. º 6644/2010 – HOMOLOGAÇÃO 
- Objeto: Registro de Preços de materiais de limpeza para atender unidades es-
colares e administrativas municipais. Homologo a decisão proferida pelo Senhor 
Pregoeiro, referente ao lote n° 01 adjudicado à empresa IPEQUÍMICA INDúSTRIA 
QUÍMICA LTDA ME devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 09.126.171/0001-36, ao 
lote n° 02 adjudicado à empresa PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº. 73.110.256/0001-25 e aos lotes n°s 03, 04 e 05 adjudi-
cado à empresa DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA – EPP devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº. 53.603.064/0001-43. Nesta oportunidade, designo o 
servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto 
ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 06 de outubro de 2010. Oswaldo B. Duarte 
Filho - Prefeito Municipal

Pregão Eletrônico N. º 063/10 - Processo n. º 19646/2010 – HOMOLOGAÇÃO 
- Objeto: Aquisição de um veículo de pequeno porte, tipo furgão, 0 km para 
atender à Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de São Carlos. 
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01 ad-
judicado à empresa VEBRAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº. 09.340.232/0001-63. Nesta oportunidade, designo o servidor 
Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site 
do Banco do Brasil. São Carlos, 05 de outubro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho 
- Prefeito Municipal.

EXTRATOS

EXTRATO DO COnVênIO nº 96/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos

Conveniada: Salesianos São Carlos
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para aquisição de bens, em 
atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Valor: R$ 8.000,00
Data da assinatura: 28/09/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.429/10
Processo nº 22.258/10

EXTRATO DO COnVênIO nº 98/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para a construção do Centro de 
Atendimento ao Autista
Valor: R$ 8.000,00
Data da assinatura: 05/10/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.397/10
Processo nº 26.347/10

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO COnTRATO FMS 028/2010
Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Eletrotécnica Pires Ltda
Vigência: Prorroga a vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, a partir do dia 
16 de setembro de 2010, expirando em 15 de outubro de 2010
Data da Assinatura: 15/09/2010
Modalidade – Convite de Preços nº 020/2010 - Processo nº 506/2010
Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Walter Ferreira Pires 

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMEnTO AO 
COnTRATO DE LOCAÇÃO FMS 026/2008

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Ivo Rodrigues Peres
Data da Assinatura: 21/09/2010
Vigência: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, retro-
agindo seus efeitos a 20 de setembro de 2010 e expirando em 19 de setembro 
de 2011.
Valor: O valor do aluguel mensal será de R$ 873,32
Modalidade – Dispensa de Licitação -  Processo nº 534/2008
Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Ivo Rodrigues Peres
 

EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS nº101/2010
Empresa – Dimaci/SP Material Cirúrgico Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 21/09/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 046/2010 - Processo 
2099/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Hamilton Pletsch

EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS nº104/2010
Empresa – Eli Lilly do Brasil Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 21/09/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 046/2010 - Processo 
2099/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Rosa Aparecida da Silva Fagaraz

EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS nº106/2010
Empresa – Interlab Farmacêutica Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 21/09/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 046/2010 - Processo 
2099/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Laércio Veríssimo dos Santos

EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS nº110/2010
Empresa – Dimaci/SP Material Cirúrgico Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 22/09/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 047/2010 - Processo 
2100/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Hamilton Pletsch

EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS nº112/2010
Empresa – Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 22/09/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 047/2010 - Processo 
2100/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Luiz Carlos de Assis Cunha

EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS nº114/2010
Empresa –Interlab Farmacêutica Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 22/09/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 047/2010 - Processo 
2100/2010

Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Laércio Veríssimo dos Santos

LICITAÇÃO

ADMINISTRATIVO N.º 474/2010 – CONVITE DE PREÇO N.º 012/2010 Faço pú-
blico de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João Batista Muller, que 
se encontra aberto o procedimento licitatório na modalidade CONVITE DE PREÇO, 
do TIPO MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL regido 
pela Lei Federal n° 8.666/93, devidamente atualizada, que possui como objeto à 
contratação de empresa para a o fornecimento de material e de mão de obra para 
a execução de projeto elétrico e de telefonia em Unidades Habitacionais do Dis-
trito Santa Eudóxia, conforme Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento Básico, 
constante no anexo IV do presente Convite de Preços. O edital na íntegra poderá 
ser retirado na Comissão Permanente de Licitações, à sede da PROHAB situada a 
Rua São Joaquim, 958 - Centro, São Carlos, fone (16) 3373-7600, no horário das 
08h00min às 12h00 e das 13h30 ás 17h00min, ou consultado pelo site www.sa-
ocarlos.sp.gov.br na opção Licitações. Os envelopes contendo a documentação e 
a proposta será recebida na Comissão Permanente de Licitações até as 09h00min 
do dia 19 de outubro de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de 
abertura. São Carlos, 06 de Outubro de 2010 Isaac Ben-Hur Almeida Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO: N°  1.499/2010 PREGÃO ELETRÔNICO: N° 036/2010 
Objeto:- “Registro de Preços para contatações futuras de papel formato A4 al-
calino, extra branco 75mg/m² com 5.000 folhas/caixa.”. Homologo o julgamento 
do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente processo licitatório em 
favor da licitante vencedora:  TACE – COMERCIAL E DISTRIBUIDORA  LTDA, para 
o lote  01, nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto 
Municipal n° 151/04.  São Carlos, 05 de outubro de 2010 Eduardo Antonio Teixeira 
Cotrim Presidente do SAAE

EXTRATO

EXTRATO DO QuARTO TERMO DE ADITAMEnTO DE COnTRATO
PROC. nº 8.092/2008. 

NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: MONFIELD COMERCIAL E CONSTRURORA  LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA COMPLETO DE DESINFEC-
ÇÃO COM LUZ ULTRAVIOLETA NA ETE MONJOLINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CAR-
LOS/SP, à vista das justificativas da CONTRATADA, acolhidas pela gerenciadora e 
pela autoridade competente, em razão de atrasos na entrega de equipamentos 
necessários à instalação do Sistema de Desinfecção por Luz Ultravioleta da ETE 
Monjolinho, em função de traslados e liberações de documentos referentes à im-
portação dos mesmos, fica aditado ao Contrato em epígrafe o que segue. 
- A vigência do presente instrumento será até 30 de agosto de 2.010,  respeitadas 
as determinações do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os pra-
zos para recebimento e pagamentos.
- As medições, para efeito de faturamento, serão elaboradas pela CONTRATADA 
e encaminhadas entre primeiro e o quinto dia útil do mês subseqüente ao da re-
alização dos serviços, fornecimentos e montagens, etc., observados os critérios 
de medição constantes do Anexo 01 do Edital, aplicando-se os percentuais efe-
tivamente executados, aos preços globais constantes da Planilha de Orçamento 
da CONTRATADA,  e adaptando-se ao cronograma financeiro de pagamento ora 
revisado,  sob a supervisão de seu engenheiro responsável.
– Os reajustes mencionados nas subcláusulas do contrato original, somente serão 
aplicados às parcelas correspondentes a serviços, fornecimentos, montagens e 
testes, efetuados após a data de 30 de agosto de 2.010, se devidamente justifi-
cados e aceitos pelo SAAE os motivos para eventual aditamento de prazo além 
dessa data, e desde que, os motivos para tal aditamento sejam de responsabili-
dade do SAAE.
São Carlos, 05 de outubro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
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