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 ► 3ª IDADE

Estão abertas as inscrições para capaci-
tações do Projeto Inclusão Produtiva na 
Terceira Idade, que tem como objetivo a 
implantação da cultura do empreendedo-
rismo na reinserção da vida socioeconô-
mica das pessoas. ● Pág. 2

Beneficiários dos programas de comple-
mentação de renda – cerca de 7 mil famí-
lias – devem solicitar a isenção do IPTU. O 
titular deve levar o cartão e o carnê, caso 
já tenha recebido, em uma das unidades 
do SIM. ● Pág. 2

 ► ISENÇÃO IPTU

Com o tema “Viva na noite – Se beber não 
dirija”, a Prefeitura lança uma campanha 
que visa diminuir o índice de acidentes 
de trânsito da cidade envolvendo jovens 
condutores relacionados ao uso abusivo 
do álcool. ● Pág. 2

 ► TRÂNSITO

Vigilância constante e intensa, agilidade e 
fortalecimento das equipes de agentes – 
essas são as ações da Prefeitura para que 
São Carlos vença a batalha contra o mos-
quito Aedes aegypit, transmissor da den-
gue. ● Pág. 2

 ► MUTIRÃO

 ► EDUcAÇÃO

15 mil alunos da rede municipal de 
educação voltaram às aulas ontem

Na sexta-feira (5), mais de mil pessoas, entre professores e comunidade, par-
ticiparam da aula inaugural promovida pela Prefeitura para marcar o início 
do ano letivo na rede municipal de educação. Os alunos retornaram ontem 
(8) às aulas. ● Pág 2.
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O Projeto Inclusão Produtiva na Terceira Idade, uma realização da Fundação Edu-
cacional São Carlos (FESC), por meio do Programa de Inclusão Digital (PID) e da Uni-
versidade Aberta da Terceira Idade (UATI), que tem como objetivo a implantação da 
cultura do empreendedorismo na reinserção da vida socioeconômica das pessoas da 
terceira idade, visando novas formas de trabalho e complementação de renda, apro-
veitando o potencial conhecimento e a experiência já adquirida, estará com as inscri-
ções abertas para capacitações a partir do próximo mês.

O projeto, cujo tema esse ano é “Fui moço... agora sou Empreendedor”, oferece 
capacitações gratuitas que terão duração de nove meses (de março a dezembro) e 
incluem cursos de informática, palestras, oficinas, acompanhamento psicológico e re-
alização de feiras para exposição e vendas de produtos.

Para participar do projeto os interessados o candidato deve ter no mínimo 60 
anos, estar matriculado em cursos da UATI e estar envolvido com alguma atividade 
produtiva de geração de renda. As matrículas poderão ser feitas de 1º a 26 de feve-
reiro no Campus 1 da Fundação, localizado na rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery 
e no Campus 2, na rua Itália 756, na Vila Prado. Este projeto foi um dos vencedores 
do concurso realizado ano passado, em âmbito nacional, pelo Grupo Santander Brasil 
denominado “Talentos da Maturidade” na categoria programas exemplares.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3372-1325 ou 3372-
1308 no Campus 1 da FESC ou pelo 3375-3285 no Campus 2.

Abertas as matrículas para o Projeto Inclusão Produtiva
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15 mil alunos da rede municipal de 
educação voltaram às aulas ontem

Na manhã de sexta-feira (5), no gi-
násio do Sesc, mais de mil pessoas, entre 
professores e integrantes da comunidade, 
participaram da aula inaugural promovida 
pela Prefeitura para marcar o início do ano 
letivo na rede municipal de educação. Os 
15 mil alunos retornaram ontem (8) às au-
las (8).

Após as boas-vindas, foi apresentado 
um balanço dos investimentos da Prefei-
tura em educação durante 2009 e as novi-

dades para este ano.
Está em andamento a construção 

de três novas escolas nos bairros Ci-
dade Aracy, Antenor Garcia e Jardim 
Ipanema. Outras cinco escolas estão 
aguardando a finalização do proces-
so de licitação, serão oito unidades de 
educação infantil que disponibilizarão 
1,6 mil novas vagas. 

A Prefeitura também está ampliando 
15 escolas para oferecer mais 680 vagas, e 

reformando todos os Centros Municipais 
de Educação Infantil (CEMEIs) e Escolas 
Municipais de Educação Básica (EMEBs), 
que ganharão nova pintura.

Este será o ano da educação em São 
Carlos, que terá prioridade para receber 
investimentos em infraestrutura das es-
colas, capacitação dos professores, am-
pliação de vagas, novo cardápio para 
a merenda escolar, aquisição de mais 
ônibus para o transporte escolar rural e 

muitas outras novidades.

Projeto – A aula inaugural do ano leti-
vo foi realizada dentro do novo projeto da 
Secretaria Municipal de Educação, o “Edu-
cação em Prosa”, que realizará encontros 
mensais com educadores e pesquisadores 
para debater temas relacionados à educa-
ção em São Carlos. A primeira edição do 
projeto teve a participação da professora 
da UFSCar Sônia Stella Araújo-Oliveira.

Prefeitura recolhe 120 toneladas 
de lixo em 30 mil imóveis

Vigilância constante, intensificação 
de ações, agilidade e fortalecimento das 
equipes de agentes de combate a ende-
mias. Essas são as iniciativas da Secretaria 
Municipal de Saúde para que São Carlos 
possa vencer mais um ano a batalha contra 
o mosquito Aedes aegypit, transmissor da 
dengue.

São Carlos não registrou nenhum caso 
autóctone de dengue – até agora são três 
casos importados da doença de pessoas 
que viajaram para Sinop (Mato Grosso) e 
Araçatuba. Mesmo assim, a Prefeitura in-
tensifica o alerta e a prevenção à doença 
de maneira a impedir que a cidade instale 
focos de transmissão.

Chovendo num dia e fazendo sol no 
outro, o clima favorece o surgimento de 
criadouros da dengue. Não se pode, por-
tanto, manter a situação de tranquilidade 
em relação à doença. É importante que 
cada um ajude a Prefeitura no combate ao 
mosquito, fazendo diariamente uma visto-
ria em suas casas e empresas para eliminar 
água parada.

É importante lembrar que além do cli-
ma favorável essa é uma época em que a ci-
dade vai receber muitos visitantes durante 
o carnaval e retorno das aulas das universi-
dades, por isso o trabalho de prevenção é 
fundamental. É bom também enfatizar que 

há uma epidemia da doença ocorrendo 
em todo o país, e as cidades da região têm 
registrado dezenas de casos novos diaria-
mente.

A população tem contribuído com as 
equipes que visitam os bairros, atenden-
do bem os profissionais de saúde, que 
estão se empenhando no trabalho. Esses 
são fatores essenciais para o baixo nú-
mero de notificações da doença em São 
Carlos nos últimos oito anos do Mutirão 
Cidade Limpa.

Entre as orientações da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde está a observação dos si-
nais e sintomas de dengue (febre abrupta, 
dor no corpo e vermelhidão na pele). Caso 
identificar um desses sintomas é importan-
te buscar atendimento médico imediato. 
Nos casos suspeitos o médico comunica 
a Vigilância Epidemiológica para que pos-
sam ser desencadeadas as ações de contro-
le e bloqueio no ambiente ao redor desses 
casos.

Balanço – A 8ª edição do Mutirão Ci-
dade Limpa já retirou das residências e 
terrenos da cidade mais de 120 toneladas 
de material que poderiam se transformar 
em criadouros do mosquito. Os agentes de 
combate a endemias já visitaram cerca de 
30 mil imóveis da cidade.

Prefeitura lança campanha para 
diminuir acidentes de trânsito

Com o tema “Viva na noite – Se beber 
não dirija”, a Prefeitura de São Carlos lança 
uma campanha que visa diminuir o índice 
de acidentes de trânsito ocorridos na ci-
dade envolvendo jovens condutores rela-
cionados ao uso abusivo do álcool.

Utilizando o bom humor e linguagem 
teatral, a campanha tem por objetivo 
conscientizar sobre a conduta de que o 
álcool e direção não combinam, incenti-
vando a direção defensiva como uma for-
ma de preservar a vida e a segurança de 
condutores e pedestres.

A campanha terá como foco os locais 
de maior concentração do público jovem, 
principalmente os bares da cidade. Entre 
os dias 10 e 20 deste mês, das 22 às 0h30, 
quatro atores caracterizados como “Anjos 
do Trânsito” percorrerão quatro bares por 
noite, conscientizando com dinâmica in-

terativa a prevenção de acidentes, usan-
do placas indicativas com mensagens de 
segurança no trânsito e adesivos que re-
portem ao significado de estar ou não em 
condições de dirigir. 

Para alertar a população sobre a re-
alização da campanha, a Secretaria Mu-
nicipal de Transporte e Trânsito solicitou 
também a colocação de faixas e outdoors 
alusivos à campanha nas avenidas São 
Carlos, República do Líbano, Comenda-
dor Alfredo Maffei, Getúlio Vargas, Sallum, 
ruas Miguel Petroni, Capitão Luiz Bran-
dão, Walter de Camargo Schutzer, XV de 
Novembro.

A campanha conta com o patrocínio 
da concessionária da área azul Hora Park 
e apoio do Sindicato dos Bares, Hotéis, 
Restaurantes e Similares de São Carlos e 
Região (Sinthogastro).

Até 7 mil famílias podem ter isenção no IPTU
A Prefeitura, por meio da Secretaria 

Municipal de Cidadania e Assistência So-
cial, lembra aos beneficiários de todos os 
programas de complementação de renda 
que solicitem a isenção social do IPTU, ou-
tro benefício oferecido pelo município para 
famílias cadastradas. Hoje em São Carlos 
mais de 4.840 famílias já são beneficiadas 
com o cartão do Bolsa Família. A Prefeitu-
ra disponibiliza ainda outros programas de 
complementação de renda como o Cartão 
Alimentação Municipal que atende outras 
1.300 famílias; o Renda Cidadã que aten-
de 185 pessoas; o Ação Jovem que atende 
50 adolescentes e o BPC, que atende 1.904 
idosos e deficientes, totalizando 8.279 be-
nefícios, destinados a aproximadamente 7 
mil famílias do município.

Os beneficiários dos programas de 
complementação de renda, além do direito 
a isenção social do IPTU, também podem 
participar do Programa de Tarifa Social 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE), que oferece cobranças diferencia-
das para o consumidor de baixa renda. O 
benefício é para famílias com renda mensal 
per capita de até meio salário mínimo. Tam-
bém terão direito ao desconto unidades 
consumidoras com algum morador que re-
ceba o Benefício de Prestação Continuada 
da Assistência Social (BPC) e, excepcional-

mente, famílias inscritas no CadÚnico com 
renda mensal de até três salários mínimos 
que tenham entre seus membros pessoas 
em tratamento de saúde que necessita m 
usar continuamente aparelhos com eleva-
do consumo de energia. Para a parcela do 
consumo de energia elétrica inferior ou 
igual a 30 kWh/mês, o desconto é de 65%. 
Para a parcela do consumo entre 31 kWh/
mês e 100 kWh/mês, o desconto é de 40%. 
Para a parcela do consumo compreendida 
entre 101 kWh/mês e 220 kWh/mês, o des-
conto é de 10%. 

Apesar das reuniões feitas em diversos 
bairros da cidade, algumas pessoas ainda 
não procuraram os Serviços Integrados do 
Município (SIM) para ter mais esse benefí-
cio. Para solicitar a isenção social do IPTU 
o titular do programa de complementação 
de renda deve levar o cartão do benefício 
e o carnê do IPTU, caso já tenha recebido, 
em uma das unidades do SIM, localizadas 
no centro na rua Major José Inácio, 2.114, 
esquina com a rua D. Alexandrina; na Vila 
Prado na rua Bernardino de Campos, 636, 
entre as travessas 3 e 4, e no bairro Cidade 
Aracy na rua João Paulo, 180, no SIM Móvel. 
Para mais informações as famílias também 
podem procurar o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) mais próximo do 
seu bairro.
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LeiS

Lei Nº 15.178
De 8 De FeVeReiRO De 2010

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 14.436, de 14 de dezembro de 2007, e dá 
outras providências.
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 A ementa da Lei Municipal nº 14.436, de 14 de dezembro de 2007 passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre a concessão administrativa de uso de bem público municipal, loca-
lizado no loteamento Parque Primavera, e dá outras providências.”
Art. 2º O artigo 1º da Lei Municipal nº 14.436, de 14 de dezembro de 2007 passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar a concessão administrativa 
de uso de bem público municipal, localizado no loteamento Parque Primavera, à 
Sociedade Amigos dos Escoteiros de São Carlos pelo prazo de 15 (quinze) anos, 
para construção e edificação de sua sede própria.”
Art. 3º O artigo 2º da Lei Municipal nº 14.436, de 14 de dezembro de 2007 passa a 
vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 2º (...)
“Uma área de terras, sem benfeitorias, situada nesta cidade, município, comarca e 
circunscrição de São Carlos - SP., constituída de PARTE DE USO INSTITUCIONAL, do 
loteamento denominado PARQUE PRIMAVERA, ora designada como “ÁREA A DES-
MEMBRAR”,  com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se no alinhamento 
da Rua Buenos Aires, junto à divisa com a Área Remanescente, daí segue em reta 
por 15,70 metros confrontando com a Rua Buenos Aires; daí deflete à esquerda 
em curva de concordância (raio de 9,00 metros) medindo 14,10 metros confron-
tando com a Rua Miguel Vaccari; daí segue em reta por 3,00 metros confrontando 
com a zona urbana da cidade; daí deflete à direita, em ângulo ligeiramente obtu-
so, quase reto e segue em reta na extensão de 4,00 metros; deflete à esquerda, 
em ângulo ligeiramente obtuso, quase reto e segue em reta por 28,50 metros 
confrontando com a quem de direito; deflete à esquerda em ângulo ligeiramente 
obtuso, quase reto e segue em reta por 29,50 metros, confrontando com o lotea-
mento Gianotti; daí deflete à esquerda em ângulo reto e segue em reta por 31,32 
metros até atingir o ponto de início da descrição fechando assim o perímetro e 
encerrando uma área de 1.013,00 metros quadrados.”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 8 de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

PORtaRiaS

PORtaRia Nº 104
De 5 De FeVeReiRO 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 
231/09, resolve
DESIGNAR
SILVIA REGINA WADA, Diretora do Departamento de Abastecimento, para subs-
tituir MARIA REGINA SILVA BORTOLOTTI, Secretária Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, no período de 22 de fevereiro a 13 de março de 2010, em virtude 
de férias regulamentares do titular, sem vencimentos complementares.
São Carlos, 5 de fevereiro 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
(Republicada por haver saído com incorreções na edição de 06/02/10)

PORtaRia Nº 106
De 8 De FeVeReiRO 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 administrativo protoco-
lado sob o nº 544/01, resolve
NOMEAR
a servidora JUSSARA FLORENCIO, ocupante do emprego de Professor I, para exer-
cer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Ações de Inclusão Produtiva da 
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a partir de 1º de fevereiro de 
2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 8 de fevereiro 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

CONCURSOS PúBLiCOS e PROCeSSOS SeLetiVOS

DeSiStÊNCia De CaNDiDatO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata  abaixo discriminada, desistiu 
de assumir a vaga temporária a ela destinada:
NúMeRO DO CONCURSO: 266
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NOME CLASSIFICAÇÃO

GISELI CRISTINA MAZALLI NOVAES CANOVA 94

São Carlos, 08 de Fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUNiCaDO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo discriminadas 
desistiram de assumir as vagas temporárias a elas oferecidas na atribuição de au-
las do dia 14/01/10, ficando, portanto, desclassificadas da lista de habilitados do 
Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 05/10
PROFESSOR III – ÁREA ARTES

NOME CLASSIFICAÇÃO

ALINE DEL PALACIO ALVARENGA 1

JESSICA ALINE TARDIVO 3

São Carlos, 08 de fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUNiCaDO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de 

Administração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para 
contratação por tempo determinado para os empregos de Professor I, Professor 
II, Professor III – área Ciências Físicas e Biológicas e Professor III – área História, 
conforme prevê a Lei 13.889/06.

A atribuição dar-se-á no dia 11/02/10, às 15h00, na Rua Dom Pedro II, n.º 
2426, Vila Costa do Sol, São Carlos.

Ficam convocados os habilitados na lista do Processo Seletivo, para o em-
prego de Professor IV a comparecerem no dia 11/02/10, às 15h00, à atribuição de 
aulas remanescentes da atribuição para o emprego de Professor I.

A convocação de Professor IV destina-se a suprir a necessidade emergencial 
e temporária de excepcional interesse público. Comunica, ainda, que em caso de 
surgimento de aulas exclusivas de Professor IV, a lista será retomada a partir da 

última convocação.

PROFESSOR I

CEMEI Período

Casa Azul Manhã

CEMEI Otávio de Moura Manhã

PROFESSOR II

EMEB Período

Carmine Botta Tarde

São Carlos, 08 de fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pes-
soal

eRRata
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica em rela-
ção ao Edital de Processo Seletivo para contratação de Auxiliar de Enfermagem 
em caráter temporário, publicado no diário oficial do município do dia 02/02/10, 
que:
onde se lê:
“4.1 acessar o site www.saocarlos.sp.gov.br durante o período de inscrição (01 a 
05/02/2010);”
leia-se:
“4.1 acessar o site www.saocarlos.sp.gov.br durante o período de inscrição (01 a 
12/02/2010);”
São Carlos, 08 de fevereiro 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:
NúMeRO DO CONCURSO: 207
FUNÇÃO: ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

NOME CLASSIFICAÇÃO

MICHELA PEREIRA DA SILVA 34ª

São Carlos, 08 de Fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

ReSULtaDO Da 3ª FaSe - aVaLiaÇÃO PSiCOLÓGiCa
DO CONCURSO PúBLiCO Nº 284 - GUaRDa MUNiCiPaL

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura Muni-
cipal de São Carlos divulga a relação dos candidatos habilitados na 3ª Fase – Ava-
liação Psicológica do Concurso Público acima referenciado.
Ficam reservados os dias 10 e 11/02/10 para eventual interposição de recursos, 
devendo o candidato utilizar o campo próprio para recursos no endereço www.
vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções 
ali contidas.
Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto no edital.
Todos os candidatos abaixo ficam convocados para a realização da 4ª Fase – Tes-
te antidrogas, em dias e horários a serem divulgados posteriormente em Diário 
Oficio do Município.

GUARDA MUNICIPAL - FEMININO

Inscrição Nome Documento

0100120-5 ALESSANDRA ENEAS ABARCA 337102223

0100123-0 ALINE DIANA 431566926

0100127-2 AMANDA RAFAELA COSTA 433608213

0100141-8 ANA PAULA MILLAN 334795126

0100143-4 ANDREIA APARECIDA CRUZ 233809430

0100145-0 ANDREIA CRISTINA DE BERNARDIN RIBEIRO 226369304

0100183-3 CLAUDIA VITERBO TIOSSI 337122337

0100186-8 CRISTIANE ALVES FERNANDES 469981143

0100226-0 ELIS REGINA MARREGA 18751535

GUARDA MUNICIPAL - FEMININO

0100274-0 ISABEL CRISTINA JACINTO 20525074

0100277-5 IZA PAULA FRAGALI 19605129

0100280-5 JAQUELINE CRISTINA BATISTA 43348648X

0100283-0 JESGISCLER MACEDO DE OLIVEIRA 405952387

0100284-8 JESSICA FABIANA MARIANO DOS SANTOS 444324951

0100293-7 JULIANA CRISTINA DE SOUZA 353889830

0100296-1 JULIANA LOPES DE OLIVEIRA 280670539

0100304-6 KARINE DE FATIMA FELIPPE 403392329

0100312-7 KELLY ALESSANDRA PEZZUNIA 416023903

0100332-1 LUZIA ALMEIDA DA SILVA 537114762

0100336-4 MARCIA ALVES MARINOVIC 259913765

0100340-2 MARIA APARECIDA FANTI 5356305

0100347-0 MARIA ELIZA PAULINO DA SILVA 181428799

0100350-0 MARIA IZABEL BARROS SANTOS 159789035

0100361-5 MARISTELA VIEGAS 254056234

0100378-0 MICHELE FATIMA PIASSI 334640544

0100381-0 MICHELLY CRISTINA FANTTI SCARPONE 431562234

0100395-0 NEUSA DO CARMO PICOLLI 15977603X

0100403-4 PATRICIA CUSTODIO CHAVES 405940804

0100428-0 ROSANA CHRISTINA PALOMBO DOS SANTOS BATISTA 24339780X

0100466-2 TAMIRES FERNANDA ROBLES 410280471

0100484-0 VANDERLENE APARECIDA MONTEIRO DOS ANJOS 193626275

0100498-0 WANDA CRISTINA TEIXEIRA 256343949

0100500-6 ZILDA MARIA TIOSSI DE MORAIS 259914666

GUARDA MUNICIPAL - MASCULINO

Inscrição Nome Documento

0100505-7 ADAUTO DE BRITO TEIXEIRA 872533212

0100508-1 ADEMIR PEREIRA DA SILVA FILHO 424961982

0100583-9 AMAURI SOARES DA SILVA 2821083

0100624-0 ANTONIO ALBERTO BARREIRO 18120099

0100698-3 CARLOS GUSTAVO GONCALVES BEATRICE 289599702

0100699-1 CARLOS HENRIQUE QUIRINO 433484159

0100722-0 CLAUDEMIR DE SOUZA FIORI 46269403

0100726-2 CLAUDEMIR OSTAPECHEN 392900142

0100753-0 CLEBER ANDRE DE OLIVEIRA 258339329

0100758-0 CLEBER PEREIRA RONQUIM 227457857

0100766-1 CLODOALDO APARECIDO NICOLETTI 21383845

0100786-6 DAMIAO DIZARRRO DOS SANTOS 336484021

0100787-4 DANIEL ANANIAS BARBOSA 341987852

0100795-5 DANIEL ITALIANO RODRIGUES 436031231

0100796-3 DANIEL JESUS PACHECO 282983922

0100804-8 DANILO ALVES DE PAIVA 345989508

0100809-9 DANILO MARCOS BERTO 44574733X

0100847-1 DIOMARIO SANTANA DA SILVA 23717117X

0100881-1 EDIVALDO VICENTE 323331142

0100913-3 EDUARDO SILVIO RODRIGUES 340428764

0100928-1 ELIAS ALEXANDRE DOS SANTOS 330686501

0101005-0 FABIO MARCELO DOMINGOS 209670009

0101009-3 FABIO ROGERIO BOSSOLAN 345989715

0101033-6 FERNANDO DE PAULA FERREIRA 47073680X

0101039-5 FLAVIO CASSERO CAMOLEZ 412558622

0101042-5 FLAVIO SILVA ABREU 323143568

0101051-4 GABRIEL HUDSON MACHADO 426468181

0101056-5 GENILDO SOUZA PINTO 442040829

0101073-5 GILSON GONCALVES CESARIO 402008558

0101084-0 GLEIDSON BERNARDES NOGUEIRA 378867131

0101110-3 HENRIQUE MARCELO MARTELLI GARAVELLO 235109101

0101117-0 HILTON APARECIDO FRANCISCO 34043772

0101118-9 HUGO BERGAMO VALERIO 323333345

0101137-5 JACKSON TIAGO BONELLI 424325214

0101145-6 JEFERSON CORREA DE ALMEIDA 299312355

0101164-2 JOAO CARLOS FARIA DE MELO 335891135

0101242-8 JOSE ROBERTO BIANCOLINI 295729193

0101264-9 JULIO CALDAS TANURI RODRIGUES 12784794

0101267-3 JULIO CESAR HENRIQUE 305822603

0101291-6 LEANDRO PINHEIRO 366169804

0101333-5 LUIS ANTONIO DE SOUZA 196653204

0101334-3 LUIS ANTONIO GARCIA 453584937

0101353-0 LUIZ CARLOS MASCARIM 16835434

0101371-8 MANOEL DE OLIVEIRA ORDONHO NETO 18489445

0101374-2 MARCEL LUIS ZAMBON 421868016

0101378-5 MARCELO ADRIANO DOMINGOS 436428349
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0101388-2 MARCELO DE OLIVEIRA MORAES 411876557

0101420-0 MARCIO ROGERIO LEAO 244977872

0200108-0 MARCOS ANTONIO CLARINDO JUNIOR 323135821

0101435-8 MARCOS APARECIDO PIMENTA 163477498

0101448-0 MARCOS ROBERTO ROSA 455400052

0101457-9 MATHEUS DE MELLO LARA 473327314

0101465-0 MAURICIO JOSE PAULINO 196056378

0101485-4 MICHEL FABRICIO DA SILVA 305474789

0101510-9 NOEL DOS SANTOS LIMA 267003869

0101519-2 ORLANDO CALCHI JUNIOR 16220932

0101544-3 PAULO HENRIQUE MACEDO SILVA 23570541X

0101557-5 PAULO SERGIO LEANDRO 286272933

0101559-1 PAULO THIAGO ANSELMO DE OLIVEIRA 348119811

0101583-4 RAFAEL SCARPA 420330495

0101636-9 RICARDO DIAS FIDELIS OLEGARIO 408401886

0101640-7 RICARDO LUIS GENNARI ASSAN 275530735

0101689-0 ROGERIO FRANCISCO DA SILVA 340429306

0101709-8 RONALDO SERGIO DE MELO 40377987X

0101725-0 SANDRO DIEGO DE NARDI SALES 30814627X

0101745-4 SILVIO CESAR MAGALHAES 337091572

0101754-3 TALLES HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA 12196412

0101764-0 THIAGO HENRIQUE CRUZ 455824472

0101769-1 THIAGO LUIZ FRANCIS CASARIM 421362923

0101775-6 THIAGO SOARES DE OLIVEIRA VARELA 266517109

0101776-4 THIAGO VELAME DI ANGELO 434865138

0101833-7 VINICIUS DE PAULA SALCIOTTO 309521920

São Carlos, 08 de fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LiCitaÇõeS

PReGÃO eLetRÔNiCO Nº. 005/2010 - PROCeSSO aDMiNiStRatiVO Nº 
1824/2010. Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 005/2010, que possui como objeto 
a contratação de empresa para a execução de serviços de roça mecanizada, ma-
nual, com foice e de capina para a retirada de ervas daninhas no Município 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 25 de fevereiro de 2010 e o início da sessão de 
disputa de preços será às 09h00min do dia 25 de fevereiro de 2010. Maiores infor-
mações pelo telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 08 de fevereiro de 2009. andré 
Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PReGÃO eLetRÔNiCO Nº. 006/2010 - PROCeSSO aDMiNiStRatiVO Nº 
1824/2010. Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Car-
los, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 006/2010, que possui como 
objeto o Registro de Preços para prestação de serviços de alimentação escolar, 
consistentes no preparo e fornecimento de refeições destinadas a alunos da rede 
estadual de ensino, servidas nas unidades escolares, mediante a operacionaliza-
ção e desenvolvimento de todas as atividades, proporcionando uma alimentação 
balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. 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 25 de fevereiro de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será às 
11h00min do dia 25 de fevereiro de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 
3362-1189. São Carlos, 08 de fevereiro de 2009. andré Luiz dos Santos – Pre-
goeiro.

tOMaDa De PReÇOS N.°003/2010 PROCeSSO aDMiNiStRatiVO 
N.º7360/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São 
Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia 
para execução da conclusão da obra do Centro de Juventude do Bairro Cidade 
Aracy, no Município de São Carlos, nos termos dos Anexos IV a VI do edital que 
serão fornecidos em CD-ROM. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comis-
são Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à 
Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir 
do dia 09 de fevereiro de 2010 até o dia 26 de fevereiro de 2010, no horário das 
09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Os envelopes contendo a 
documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licita-
ções até às 09h00min do dia 26 de fevereiro de 2010, quando após o recebimento, 
iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 08 de fevereiro de 2010. Caroline Garcia 
Batista Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

ReSUMO Da ata De SeSSÃO De aBeRtURa DOS eNVeLOPeS De PROPOSta 
De PReÇOS tOMaDa De PReÇOS N.° 001/2010 PROCeSSO N.º 29.107/2009 
Aos 08 de fevereiro de 2010, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações a 
Comissão Permanente de Licitações e o representante presente para procederem 
à abertura dos envelopes de habilitação apresentados para a Tomada de Preços 
supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de proposta de pre-
ços apresentados pelas empresas habilitadas, a saber: Ambiental Ribeirão Preto 
Serviços Ltda.; DF Estruturas Metálicas Ltda. EPP.; F4 Construtora Ltda. ME; SGR 
Construtora e Serviços Ltda. ME; Torke Construtora e Comércio Ltda.; VUC Cons-
trutora Ltda. Constatada a hipótese prevista no subitem 09.04.01 do presente edi-
tal, uma vez que a empresa F4 Construtora Ltda. ME 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 apre-
sentação de nova proposta, a Comissão aguarda parecer da unidade interessada 
para proferir seu julgamento. Caroline Garcia Batista Presidente

PReGÃO eLetRÔNiCO Nº 003/2010 - PROCeSSO Nº 31.696/2009 – COMU-
NiCaDO - Pelo presente, considerando a não publicação do edital em jornal de 
grande circulação, COMUNICAMOS que a data do Pregão Eletrônico identificado 
em epígrafe foi redesignada, com prorrogação da data limite para abertura de 
propostas e disputa de preços respectivamente para as 08h00min e 15h00min do 
dia 25 de fevereiro 2.010, ficando ratificados os demais termos. São Carlos, em 08 
de fevereiro de 2.010. André Luiz dos Santos - Pregoeiro

Dispensa de Licitação - Processo nº. 29.995/2009 - Ratifico a dispensa de 
licitação para locação de um imóvel localizado na Rua José Nazzari, n.º 200, Jar-
dim Munique, nesta cidade de São Carlos, destinado à instalação do CRAS (Centro 
de Referência de Assistência Social), com fundamento no Artigo 24, X, da Lei Fede-
ral nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o nº. 29.995/2009. São Carlos, 08 de fevereiro de 
2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

SeCRetaRia MUNiCiPaL De SaúDe - FUNDO MUNiCiPaL De SaúDe - PRe-
GÃO eLetRÔNiCO FMS Nº 004/2010 - PROCeSSO aDMiNiStRatiVO Nº 
207/2010 - Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que 
se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 004/2010, tendo como objeto o REGIS-
TRO DE PREÇO DOS MEDICAMENTOS IMUNOGLOBULINA HUMANA 5 G E RITUXI-
MABE 100 MG, 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 recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão 
até as 8 horas do dia 24 de fevereiro de 2010 e o início da sessão de disputa de 
preços será as 10 horas do dia 24 de fevereiro de 2010. Maiores informações pelo 
telefone (16) 3362-1350. São Carlos, 08 de fevereiro de 2010. Jose Eduardo Simões 
Martinez - Pregoeiro

Pregão eletrônico N. º 001/10 - Processo n. º 29.049/2009 – HOMOLOGa-
ÇÃO - Objeto: Contratação de empresa para locação, instalação, operação, des-
montagem e remoção de equipamentos relativos à infra-estrutura necessária 
(arquibancadas modulares, palcos, coberturas piramidais, grades de proteção, 
sonorização móvel, sonorização de pista, sonorização para local de concentração 
das escolas de samba, telão de alta resolução, iluminação e geradores de energia) 
para realização dos Festejos Carnavalescos de 2010 – Desfile de Escolas de Samba 
do Município de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, 
referente ao lote n° 01, adjudicado à empresa LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E 
EVENTOS LTDA - EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 10.347.077/0001-
96, ao lote n° 02, adjudicado à empresa JORGE ANTONIO CHEL ME devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº. 04.673.445/0001-93 e ao lote n° 03, adjudicado à em-
presa MARIA JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
00.499.505/0001-42. Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco 
Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São 
Carlos, 08 de fevereiro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho Prefeito Municipal. 

Pregão eletrônico N. º 099/09 - Processo n. º 29.962/2009 – HOMOLOGa-
ÇÃO - Objeto: Aquisição de carnes bovina, de frango, suína, salsicha de frango, 
lingüiça suína e filé de peixe, para utilização nos Restaurantes Populares (Cidade 
Aracy e Vila Irene) do Município de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo 
Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01, adjudicado à empresa JBS S/A devida-
mente inscrita no CNPJ sob o nº. 02.916.265/0008-36, ao lote n° 02, adjudicado à 
empresa DISTRIBUIDORA NANCY LTDA. devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
00.024.415/0001-03 e aos lotes n°s 03, 04 e 05, adjudicado à empresa JL RODRI-
GUES ALIMENTOS – ME devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 09.301.795/0001-
42. Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes 
para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 08 de 
fevereiro de 2010.Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação - Processo nº. 3.023/09 – SMS - Ratifico a dispensa de 
licitação para contratação da empresa MEMORIAL HOSPITAL SOCIEDADE SIM-
PLES LTDA. para fornecimento de tratamento em câmara hiperbárica, com fun-
damento no Artigo 24, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme o que consta do 
processo administrativo protocolado sob o nº. 3.023/09 - SMS. São Carlos, 08 de 
fevereiro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

extRatOS

SeRViÇO aUtÔNOMO De ÁGUa e eSGOtO – Saae
extRatO De CONtRatO Nº 004/2010

PROC. Nº:5.102/2009
1º) CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
2º) CONTRATADA: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA .
3º) OBJETO:  Constitui objeto do presente Instrumento, a aquisição de Tubos de 
Concreto Armado, classe EA-2, a serem utilizados na construção de interceptores 
de esgoto.
4º) PAGAMENTO: Será efetuado 20 dias após o prazo destinado à conferencia dos 
materiais   e mediante apresentação de documento fiscal.
5º) PREÇO: O preço total é de R$ 115.764,50
6º) DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Progra-
ma de Trabalho nº 060100.1751200051.724, conforme nota de empenho nº 00208 
de 26/01/2010.
São Carlos, 08 de fevereiro de 2010.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE - Substº

FUNDO MUNiCiPaL De SaúDe
extRatO Da ata De ReGiStRO De PReÇOS Nº 031/2009

Empresa –   Dimaci Material Cirúrgico Ltda  / Ativa Comercial Hospitalar Ltda / 
Farmace – Industria Químico Farmacêutica Cearense Ltda / Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda / Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 21/08/2009
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 021/2009 - Processo 
1012/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Juliano Fantin / João Carlos de Mello / Rubens de Fi-

gueiredo / Walter Prochnow Junior / Dorides Furlaneto.

extRatOS

FUNDaÇÃO eDUCaCiONaL SÃO CaRLOS
extRatO De aCORDO De COOPeRaÇÃO tÉCNiCa

Processo nº. 15/2010/2009
Participes: Fundação Educacional São Carlos e Banco do Brasil S.A.
Objeto: Acordo de Cooperação Técnica para utilização do Sistema Eletrônico de 
Licitações disponibilizado pelo Banco para realização por intermédio da Internet, 
de processos licitatórios eletrônicos para aquisição de bens e serviços comuns. 
Vigência: 08/01/2010  à 08/01/2011.
Recursos Financeiros: Não Haverá transferência de recursos financeiros entre as 
entidades participes.
Data de assinatura: 08/01/2010.

LiCitaÇõeS

ata De SeSSÃO De aBeRtURa DOS eNVeLOPeS 
De HaBiLitaÇÃO e PROPOSta De PReÇOS

TOMADA DE PREÇOS N.° 002/2010 - PROCESSO N.º 004/2010
Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, às 09h00min 
(nove) horas, reuniram-se na Sala de Licitações, a Comissão Permanente de Licita-
ções e o proponente presente, para proceder a abertura dos envelopes de habili-
tação apresentados para a Tomada de Preços supracitada.
A Comissão verificou a apresentação dos envelopes de habilitação e proposta de 
preços apresentados pela empresa, a saber: 
1-) César de Souza Carvalho – Me / Cesar de Souza Carvalho
Aberta a palavra ao representante presente, este não fez constar nada em ata.
A Comissão, verificando a regularidade da documentação apresentada, JULGA 
todas as empresas HABILITADAS a continuarem participando da fase seguinte 
do presente certame.Ato contínuo, foram abertos os envelopes de Proposta de 
Preços, sendo os mesmos rubricados pelos membros da Comissão e pelo repre-
sentante presente.
A Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julgamen-
to 
Nada mais havendo a constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Co-
missão Permanente de Licitações da PROHAB e pelos representantes presentes.
Isaac Ben-Hur Almeida Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ata De SeSSÃO De aBeRtURa DOS eNVeLOPeS 
De HaBiLitaÇÃO e PROPOSta De PReÇOS

tOMaDa De PReÇOS N.° 003/2010 - PROCeSSO N.º 005/2010
Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, às 14:30 (quatorze 
e trinta) horas, reuniram-se na Sala de Licitações, a Comissão Permanente de Lici-
tações e os proponentes presentes, para procederem a abertura dos envelopes de 
habilitação apresentados para a Tomada de Preços supracitada.
A Comissão verificou a apresentação dos envelopes de habilitação e proposta de 
preços apresentados pelas empresas a saber : 
1-) elisangela de Fátima azanha ePP/ / alcebíades Correa Faustino
2-) engenharia e Comercio Bandeirantes Ltda. 
3-) R. Ferraz de Souza transportes / Roberto Ferraz de Souza
4-) Staviais Stanoski terraplenagem Pavimentação e Obras Ltda. / Marcus 
Santos Stanoski
Aberta a palavra aos representantes presentes, estes não fizeram constar nada 
em ata.
A Comissão, verificando a regularidade da documentação apresentada, JULGA 
todas as empresas HABILITADAS a continuarem participando da fase seguinte 
do presente certame.Ato contínuo, foram abertos os envelopes de Proposta de 
Preços, sendo os mesmos rubricados pelos membros da Comissão e pelo repre-
sentante presente.
A Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. 
Nada mais havendo a constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Co-
missão Permanente de Licitações da PROHAB e pelos representantes presentes.
isaac Ben-Hur almeida Silva
Presidente

atOS DO Saae

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Processo  n.  4119/2009  –  Pregão  Eletrônico  0035/2009 
Publicação nos termos do Art. 15 § 2º da lei 8666/93 - Registro 
de Preços para aquisição futura de materiais em galvanizado e 
bronze. ATA n. 017 - empresa:  FORTHI TUBOS E CONEXÕES 
LTDA  -  EPP.  –  preço  registrado:  item  01,   valor  unitário 
R$1,7466;  item 02,  valor  unitário  R$3,6000;  item 03,  valor 
unitário  R$2,80;  item 04,  valor  unitário  R$1,7142;  item 05, 
valor unitário R$1,34. ATA n. 018 - empresa: ITALY VÁLVULAS 
E METAIS LTDA – preço registrado  item 06 – valor unitário 
R$12,4666. 
São Carlos, 08 de fevereiro de 2010
Gerência de Material e Patrimônio
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Processo  n.  4073/2009  –  Pregão  Eletrônico  0037/2009 
Publicação nos termos do Art. 15 § 2º da lei 8666/93 – Registro 
de Preços para aquisição futura de materiais de limpeza. Ata n. 
014 - empresa:  DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 
EPP – preço registrado: item 01 – valor unitário R$2,14; item 
09, valor unitário R$9,02; item 12 – valor unitário R$1,16. ATA 
n. 015 - empresa: JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI – ME  preço 
registrado:  item  02,  valor  unitário  R$2,53;  item  04  -  valor 
unitário  R$1,49;  item 11,  valor  unitário  R$0,50.  ATA n.  016 
empresa: NASCIMENTA DOS ANJOS FERNANDES – ME – preço 
registrado:  item 03,  valor  unitário  R$0,8710;  item 05,  valor 
unitário R$0,4680; item 06, preço unitário R$0,4420; item 07, 
preço  unitário  R$0,7930;  item  08,  preço  unitário  R$0,2600; 
item  10,  valor  unitário  R$0,8779;  item  13,  valor  unitário 
R$0,5682;  item  14,  valor  unitário  R$0,2493;  item  15,  valor 
unitário R$0,9843; item 16, valor unitário R$0,1690; item 17, 
valor unitário R$0,0649; item 18, valor unitário R$0,0390; item 
19, valor unitário R$0,2470.
São Carlos, 08 de fevereiro de 2010
Gerência de Material e Patrimônio

Avenida Getulio Vargas, 1500 – Bairro Jardim São Paulo
CEP: 13570-390 – SÃO CARLOS – SP

PABX: (16) 3373-6400 – FAX: (16) 3373-6434

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Processo  n.  4119/2009  –  Pregão  Eletrônico  0035/2009 
Publicação nos termos do Art. 15 § 2º da lei 8666/93 - Registro 
de Preços para aquisição futura de materiais em galvanizado e 
bronze. ATA n. 017 - empresa:  FORTHI TUBOS E CONEXÕES 
LTDA  -  EPP.  –  preço  registrado:  item  01,   valor  unitário 
R$1,7466;  item 02,  valor  unitário  R$3,6000;  item 03,  valor 
unitário  R$2,80;  item 04,  valor  unitário  R$1,7142;  item 05, 
valor unitário R$1,34. ATA n. 018 - empresa: ITALY VÁLVULAS 
E METAIS LTDA – preço registrado  item 06 – valor unitário 
R$12,4666. 
São Carlos, 08 de fevereiro de 2010
Gerência de Material e Patrimônio
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Processo  n.  4073/2009  –  Pregão  Eletrônico  0037/2009 
Publicação nos termos do Art. 15 § 2º da lei 8666/93 – Registro 
de Preços para aquisição futura de materiais de limpeza. Ata n. 
014 - empresa:  DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 
EPP – preço registrado: item 01 – valor unitário R$2,14; item 
09, valor unitário R$9,02; item 12 – valor unitário R$1,16. ATA 
n. 015 - empresa: JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI – ME  preço 
registrado:  item  02,  valor  unitário  R$2,53;  item  04  -  valor 
unitário  R$1,49;  item 11,  valor  unitário  R$0,50.  ATA n.  016 
empresa: NASCIMENTA DOS ANJOS FERNANDES – ME – preço 
registrado:  item 03,  valor  unitário  R$0,8710;  item 05,  valor 
unitário R$0,4680; item 06, preço unitário R$0,4420; item 07, 
preço  unitário  R$0,7930;  item  08,  preço  unitário  R$0,2600; 
item  10,  valor  unitário  R$0,8779;  item  13,  valor  unitário 
R$0,5682;  item  14,  valor  unitário  R$0,2493;  item  15,  valor 
unitário R$0,9843; item 16, valor unitário R$0,1690; item 17, 
valor unitário R$0,0649; item 18, valor unitário R$0,0390; item 
19, valor unitário R$0,2470.
São Carlos, 08 de fevereiro de 2010
Gerência de Material e Patrimônio

Avenida Getulio Vargas, 1500 – Bairro Jardim São Paulo
CEP: 13570-390 – SÃO CARLOS – SP

PABX: (16) 3373-6400 – FAX: (16) 3373-6434
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