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Prefeitura e Governo Federal investem
no Programa de Agricultura Familiar

Diário Oficial de São Carlos

 ■ TEATRO DE GRAÇA DiA 27 nO PARquE DO bicãO

A atriz Elizabeth Savalla 
estará no Parque do Bicão 
no próximo dia 27 de ju-
nho com a peça Friziléia. 
A apresentação faz parte 
do projeto chamado Tea-
tro de Graça na Praça que 
tem a parceria da Prefeitu-
ra de São Carlos.
O projeto que leva teatro 
para as praças teve iní-
cio no Rio de Janeiro, em 
2003, e já percorreu cerca 
de 130 cidades brasileiras. 
► Pág. 2

Promovida pela Secretaria 
de Cidadania e Assistên-
cia Social e pelo Conselho 
Municipal do Idoso, a Con-
ferência Municipal do Ido-
so que teve como tema: 
“Idoso, Família e Políticas 
Públicas” reuniu mais de 
400 pessoas. Na ocasião, 
os participantes puderam 
avaliar e votar 52 propos-
tas elaboradas durante as 
três pré-conferências que 
foram realizadas no mês 
de maio. ► Pág. 2

 ■ cOnFERÊnciA DO iDOSO REÚnE 400 PESSOAS

 ■ AGRicuLTuRA FAMiLiAR

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento renovou o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome para continuar desenvolvendo o Programa de Apoio à Agricultura Fa-
miliar. ►Pág .2
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 15.324
DE 14 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Universidade Fe-
deral de São Carlos, 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 Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Fundação 
Universidade Federal de São Carlos, objetivando contribuir para o fomento das 
atividades do Projeto Comunitário de Educação Desportiva - PROCED - UFSCar 
2010, voltado para proteção integral de crianças e adolescentes.
Parágrafo único. Para consecução do objeto do convênio mencionado no caput, 
fica o Poder Executivo autorizado a repassar à Fundação Universidade Federal de 
São Carlos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Art. 2º Fica a Fundação mencionada no artigo 1º obrigada a prestar contas, até 31 
de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, 
na forma da legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convênio, que 
estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 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

LEI Nº 15.325
DE 14 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza o Município de São Carlos a celebrar Termo de Parceria com a Associação 
Horizontes, 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 Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termo de Parceria com a As-
sociação Horizontes, objetivando a execução do programa Projovem Trabalhador 
- Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens do 
Governo Federal, promovendo a criação de oportunidades de trabalho, emprego 
e renda para os jovens em situação de vulnerabilidade frente ao mundo do traba-
lho, por meio da qualificação sócio-profissional com vistas à inserção na atividade 
produtiva.
Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba 
própria do orçamento vigente.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 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

LEI Nº 15.326
DE 14 DE JUNHO DE 2010.

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 14.447, de 16 de abril de 2008, e alterações 
posteriores, 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 O artigo 1º da Lei Municipal nº 14.447, de 16 de abril de 2008, e alterações 
posteriores, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Salesianos 
São Carlos, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no valor de R$ 
285.819,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais), ao Sale-
sianos São Carlos, objetivando contribuir para o fomento de atividades do pro-
grama de medidas sócio educativas, de conformidade com o estabelecido na Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.”.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias suplementadas, se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 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 363
DE 11 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente no Fundo Municipal de Saúde, no 
valor de R$ 100.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo admi-
nistrativo nº 1.759/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigen-
te:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de reCurso
FunCional 

ProgramátiCa
suPlementação

r$

07.01.00 3.3.90.36 004 10.302.7017.2.205 100.000,00

TOTAL 100.000,00

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

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de reCurso
FunCional 

ProgramátiCa
anulação

r$

07.01.00 3.3.90.30 004 10.301.7015.2.215 100.000,00

Prefeitura renova convênio com Governo Federal e garante
continuidade do Programa de Apoio à Agricultura Familiar
A Prefeitura de São Carlos, por meio da 
Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, teve aprovado junto ao 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome o convênio de renova-
ção do “Compra Direta Local”, Programa 
de Apoio à Agricultura Familiar no valor 
de R$ 1.611.189,00.
Implantado em 2007, este programa per-
mite que a Prefeitura adquira hortifruti-
granjeiros diretamente dos agricultores 
familiares. Através do “Compra Direta”, que 
funciona na Central de Abastecimento 
Popular, são adquiridos entre 20 e 28 to-
neladas de produtos hortifrutigranjeiros 
(legumes, verduras e frutas) por semana, 

que são destinados a abastecer os Restau-
rantes Populares, parte da demanda da 
alimentação escolar e também 25 entida-
des beneficentes, parceiras da Prefeitura. 
A Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento é responsável pelo abas-
tecimento de 112 unidades escolares, 
desde creches até Ensino Fundamental e 
EJA, envolvendo mais de 50 mil refeições 
por dia nestas unidades. 
No Restaurante Popular da Vila Irene, 
inaugurado no último dia 7 de maio, são 
servidos cerca de 750 refeições no horário 
do almoço e no Restaurante Popular da 
Cidade Aracy são servidos aproximada-
mente 600 pratos no horário do jantar por 

apenas R$ 1,00. 
Este programa de segurança alimentar 
oferece, ainda, o café da manhã gratuito 
aos trabalhadores rurais de São Carlos e 
do distrito de Santa Eudóxia e aos servi-
dores operacionais da Prefeitura, garan-
tindo ao trabalhador o mínimo de calorias 
necessárias para sua jornada de trabalho.
A Prefeitura oferece, também, aos agricul-
tores familiares vários cursos de moderni-
zação das técnicas de produção, manejo 
sustentável do solo, diversificação da 
produção e melhoria da produção, garan-
tindo preço e qualidade a produção dos 
alimentos.
A liberação dos recursos deste convênio 

está prevista para o próximo mês de julho, 
sendo que o Governo Federal já realizou 
o empenho do montante, garantindo a 
continuidade do programa, que é o me-
lhor no apoio e inserção produtiva dos 
agricultores familiares.
O Programa – O programa “Compra Di-
reta Local” está inserido dentro das ações 
governamentais que executam o Progra-
ma Nacional de Segurança Alimentar do 
Governo Federal. Através desse programa 
é garantido o escoamento da produção 
dos agricultores familiares que possuem a 
DAP – Declaração de Aptidão ao Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf ).

conferência Municipal do 
idoso reúne 400 pessoas

A 1ª Conferência Municipal do Idoso 
reuniu mais de 400 pessoas no Instituto 
Cultural Ítalo Brasileiro em São Carlos. 
Promovida pela Prefeitura, através da Se-

cretaria Municipal de Cidadania e Assis-
tência Social e pelo Conselho Municipal 
do Idoso, a Conferência teve como tema: 
“Idoso, Família e Políticas Públicas”.

Na ocasião, os participantes pude-
ram avaliar e votar 52 propostas elabora-
das durante as três pré-conferências que 
foram realizadas no mês de maio sobre 
temas como: educação, humanização, 
direito do idoso, comunicação, políticas 
públicas, financiamento, trabalho, trans-
porte e saúde.

Segundo o Conselho Municipal do 
Idoso, as propostas aprovadas na Confe-
rência serão encaminhadas aos setores 
responsáveis. Caberá ao Conselho fiscali-
zar e cobrar para que as propostas sejam 
implantadas.

Elizabeth Savalla estará no 
bicão com Friziléia no dia 27

A atriz Elizabeth Savalla estará no 
Parque do Bicão no próximo dia 27 com 
a peça Friziléia, a partir das 19 horas. A 
apresentação faz parte do projeto da atriz 
chamado Teatro de Graça na Praça , que 
em São Carlos tem a parceria da Prefeitu-
ra.

O projeto que leva teatro para as 
praças públicas, segundo Elizabeth, teve 
início em 2003 no Rio de Janeiro, e já per-
correu cerca de 130 cidades brasileiras. O 
objetivo é ofertar teatro de qualidade e de 
graça à população.

Quando apresentou a proposta a Pre-
feitura de São Carlos, no início de maio, 
a atriz conheceu também a Tenda Móvel 
de Teatro, projeto são-carlense criado em 
2007 e que percorre os bairros da cidade. 

Somente em 2009, a Tenda levou teatro 
de graça a mais de 20 mil pessoas.

Friziléia – O monólogo protagoniza-
do pela atriz Elizabeth Savalla, escrito por 
Camilo Átilla e dirigido por Luis Arthur 
Nunes, é uma comédia sobre as desgraças 
de uma dona-de-casa em crise, que faz 
um balanço de sua vida, no dia em que 
finalmente adquirirá um apartamento 
em Cobacabana, numa das esquinas mais 
barulhentas da cidade. A personagem 
começa a pensar que vai comprar a sua 
prisão definitiva e resolve procurar formas 
tragi-cômicas para suicidar-se.

Em quase duas horas, Elizabeth en-
carna uma dona-de-casa quarentona em 
crise com o marido. 

Marília Villari/PMSC
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Órgão Categoria eConômiCa Fonte de reCurso
FunCional 

ProgramátiCa
anulação

r$

TOTAL 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 11 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 548
DE 14 DE JUNHO 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 27.455/09, resolve
EXONERAR
WILLIANS GARCIA FERREIRA do cargo em comissão de Assessor de Gabinete I 
da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a partir de 8 de junho de 
2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 1508, de 10 de novem-
bro de 2009.
São Carlos, 14 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 549
DE 14 DE JUNHO 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 721/05, resolve
EXONERAR
ROBERTO GOMES DA SILVA do cargo em comissão de Assessor de Gabinete III 
da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a partir de 9 de junho de 
2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 353, de 14 de janeiro 
de 2009.
São Carlos, 14 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 550
DE 14 DE JUNHO 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 
17.000/09, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja 
solução de continuidade nos serviços da Procuradoria Geral do Município, resolve
AUTORIZAR 
a contratação de JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO para o emprego de Procura-
dor Municipal, classificado em 1º lugar no Concurso Público nº 282, a partir de 1º 
de junho de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 14 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 551
DE 14 DE JUNHO 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 proto-
colado sob o no 842/09-SMS, resolve,
INTEGRAR
na Comissão de Sindicância nomeada pela Portaria nº 13, de 8 de janeiro de 2010, 
EUCELI DE MENEZES VICENTE PESSOA SALES.
São Carlos, 14 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 552
DE 14 DE JUNHO 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 proto-
colado sob o no 25.821/09, resolve,
INTEGRAR
na Comissão Disciplinar nomeada pela Portaria nº 1509, de 11 de novembro de 
2009, KARIME VIEIRA ALBUQUERQUE, em substituição a RobeRta Gonçalves salvadoR 
CaRam.
São Carlos, 14 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 553
DE 14 DE JUNHO 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 16.153/09, resolve
NOMEAR
SAID ALEIXO para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete III na 
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a partir de 26 de maio de 
2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei, ficando consequentemen-
te revogada a Portaria nº 1007, de 29 de junho de 2009.
São Carlos, 14 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 554
DE 14 DE JUNHO 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 20.379/10, resolve
NOMEAR
NATHÁLIA CRISTINA DE ANDRADE para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Marketing II na Secretaria Municipal de Comunicação, a partir de 1° de junho 
de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 14 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

CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal convoca a funcio-
nária Edinéia de Oliveira Machado Garcia, ocupante do emprego de Digitador, a 
comparecer à Rua Episcopal, n.° 1575 - Centro, para retorno imediato ao trabalho.
São Carlos, 09 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

 COmUNICADO VISAm
 Torna pública a LAUDA VISAM nº 005/2010 contendo os despachos do Chefe da 
Divisão de Vigilância Sanitária, nos termos da Portaria CVS-01, de 22 de Janeiro 
de 2007. 
ERRATA onde se lê DEFERIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
Lê-se INDEFERIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
Proc.015694-10 - Vanilson Pereira Junqueira - AIF VISAM nº 555 
São Carlos,  14  de Junho de 2010 

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

COmUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal comunica que revendo os autos do processo 27081/08 
verificou que o Sr. Rafael Luiz de Oliveira, classificado na 3ª posição do Processo 
Seletivo para o emprego de Professor III – área Educação Física, compareceu a 
atribuição de aulas realizada no dia 12/02/09, mas não assumiu a vaga tempo-
rária a ele destinada, ficando portanto desclassificado da lista de habilitados do 
Processo Seletivo.
São Carlos, 14 de junho 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 tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 336
FUNÇÃO: MEDICO – AREA PEDIATRIA

nome ClassiFiCação

CELIA MARIA VALERIO LOPES SILVA 2

São Carlos, 14 de junho 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 a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
NÚMERO DO CONCURSO: 336
FUNÇÃO: MEDICO – AREA PEDIATRIA

nome ClassiFiCação

FERNANDA FERES RAGIL 1

São Carlos, 14 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 009
 ESTÁGIO REmUNERADO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer no CIEE, à 
Rua São Sebastião, 1810 – Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, para tratar de 
assunto referente ao início do estágio. 
A candidata deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 17h, munida de 01 
foto 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula.
Será considerado desistente e, consequentemente, desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
Curso: Pedagogia

nome ClassiFiCação

MARÍLIA BOER MOREIRA DA SILVA 23º

São Carlos, 14 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NÃO COmPARECImENTO DE PROCESSO SELETIVO 009
 ESTÁGIO REmUNERADO

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 a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
Curso: Pedagogia

Nome Classificação

PAULA MARINA MONTEIRO 21º

São Carlos, 14 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – CONVITE DE PREÇOS N.°021/2010 
-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15834/2010 - Faço público de ordem do Se-
nhor 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 no Centro Munici-
pal de Educação Infantil “Cônego Manoel Tobias” visando a adequação de espaços 
às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou 
com modalidade reduzida nos termos dos Anexos constantes deste instrumento. 
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 16 de junho de 2010 até o 
dia 22 de junho de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min. Os envelopes contendo a documentação e as propostas serão rece-
bidos na Comissão Permanente de Licitações até às 14h30min do dia 23 de junho 
de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 
14 de junho de 2010. Caroline Garcia Batista Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – CONVITE DE PREÇOS N.°022/2010 
-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15833/2010 - Faço público de ordem do Se-
nhor 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 na Escola Municipal 
de Educação Básica “Dr. Antonio Stella Moruzzi” visando a adequação de espaços 
às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou 
com modalidade reduzida nos termos dos Anexos constantes deste instrumento. 
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 15 de junho de 2010 até o 
dia 22 de junho de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min. Os envelopes contendo a documentação e as propostas serão rece-
bidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 24 de junho 
de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 
14 de junho de 2010. Caroline Garcia Batista Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – CONVITE DE PREÇOS N.°023/2010 
-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15836/2010 - Faço público de ordem do Se-
nhor 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 no Centro Munici-
pal de Educação Infantil “Prof. Vicente de Paulo Rocha Keppe” visando a adequa-
ção de espaços às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de 
deficiência ou com modalidade reduzida nos termos dos Anexos constantes deste 
instrumento. 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 15 de junho de 
2010 até o dia 22 de junho de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min. Os envelopes contendo a documentação e as propostas 
serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 11h00min do dia 
24 de junho de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. 
São Carlos, 14 de junho de 2010. Caroline Garcia Batista Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – CONVITE DE PREÇOS N.°024/2010 
-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15835/2010 - Faço público de ordem do Se-
nhor 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 na Escola Muni-
cipal de Educação Básica “Profa. Dalila Galli” visando a adequação de espaços 
às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou 
com modalidade reduzida nos termos dos Anexos constantes deste instrumento. 
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 15 de junho de 2010 até o 
dia 22 de junho de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min. Os envelopes contendo a documentação e as propostas serão rece-
bidos na Comissão Permanente de Licitações até às 14h30min do dia 24 de junho 
de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 
14 de junho de 2010. Caroline Garcia Batista Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – TOMADA DE PREÇOS N.°021/2010 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 16469/2010- Faço público de ordem do Se-
nhor 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 obra denominada “Ciclovia dos Estu-
dantes”, no Município de São Carlos, nos termos dos Anexos VII a XI do edital, que 
serão fornecidos em CD-ROM. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão 
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 15 de junho de 2010 até o dia 1º de julho de 2010, no horário das 09h00min às 
12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumen-
tos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Os envelopes contendo a documenta-
ção e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 
09h00min do dia 1º de julho  de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á 
sessão de abertura. São Carlos, 14 de junho de 2010. Caroline Garcia Batista - Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitações.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.°  018/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
1507/2010-SMS Aos 14 de junho de 2010, às 11h00min, reuniram-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações e os representantes presentes 
para procederem à abertura dos envelopes de habilitação apresentados para a 
Tomada de Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de 
habilitação apresentados pelas empresas, a saber: Alfalix Ambiental Ltda.; A. To-
nanni Construções e Serviços Ltda.; C.R. Pereira Construtora Ltda. EPP. Após a aná-
lise da documentação apresentada, a Comissão JULGA HABILITADAS as empresas 
Alfalix Ambiental Ltda. e A. Tonanni Construções e Serviços Ltda., e INABILITADA a 
empresa C.R. Pereira Construtora Ltda. EPP, por não atender ao subitem 05.01.18 
do edital. Caroline Garcia Batista Presidente
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PREFEITURA DE

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.°  017/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

17763/2010 Aos 14 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 envelopes de habilitação apresentados para a 
Tomada de Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de 
habilitação apresentados pelas empresas, a saber: Alfalix Ambiental Ltda. e A. To-
nanni Construções e Serviços Ltda. Após a análise da documentação apresentada, 
a Comissão JULGA HABILITADAS todas as empresas. Ato contínuo, foram abertos 
os envelopes de proposta de preços, e seu conteúdo foi vistado pelos presentes. A 
Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. 
Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÕES TOMADA DE PREÇOS N.°  015/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
11851/2009 Aos 14 de junho de 2010, às 14h00min, reuniu-se na Sala de Lici-
tações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise da docu-
mentação apresentada nas propostas de preços das empresas participantes do 
certame em epígrafe, cujos envelopes foram abertos em sessão pública realizada 
em 10 de junho de 2010. A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela unida-
de interessada, que a esta se junta e CONSIDERANDO o critério de julgamento 
de menor preço global, JULGA AS EMPRESAS CLASSIFICADAS na ordem a seguir:

Empresa Valor (R$)

1º
Engenharia e Comércio 

Bandeirantes Ltda. 
R$ 898.376,30

2º Garcia, Monteiro & Cia. Ltda. R$ 1.022.523,31

3º
Datec Pavimentação e 
Terraplanagem Ltda.

R$ 1.037.355,75

4º
A. Tonanni Construções e 

Serviços Ltda.
R$ 1.142.525,73

Caroline Garcia Batista Presidente 

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÕES TOMADA DE PREÇOS N.°  012/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
1043/2010 Aos 14 de junho de 2010, às 10h00min, reuniu-se na Sala de Licitações 
a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise da documentação 
apresentada nas propostas de preços das empresas participantes do certame em 
epígrafe, cujos envelopes foram abertos em sessão pública realizada em 02 de 
junho de 2010. A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela unidade interes-
sada, que a esta se junta e CONSIDERANDO o critério de julgamento de menor 
preço global, JULGA AS EMPRESAS CLASSIFICADAS na ordem a seguir:

emPresa Valor (r$)

1º F4 Construtora Ltda. ME R$ 262.895,00

2º
A. Tonanni Construções e Serviços 

Ltda.
R$ 262.926,01

Caroline Garcia Batista Presidente 

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÕES TOMADA DE PREÇOS N.°  014/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
17766/2010 Aos 14 de junho de 2010, às 10h30min, reuniu-se na Sala de Lici-
tações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise da docu-
mentação apresentada nas propostas de preços das empresas participantes do 
certame em epígrafe, cujos envelopes foram abertos em sessão pública realizada 
em 10 de junho de 2010. A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela unida-
de interessada, que a esta se junta e CONSIDERANDO o critério de julgamento 
de menor preço global, JULGA AS EMPRESAS CLASSIFICADAS na ordem a seguir:

emPresa Valor (r$)

1º F4 Construtora Ltda. ME R$ 309.929,43

2º
A. Tonanni Construções e Serviços 

Ltda.
R$ 310.861,08

3º Alfalix Ambiental Ltda. R$ 344.775,59

Caroline Garcia Batista Presidente 

TOMADA DE PREÇOS N.°  013/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
16411/2010 COMUNICADO A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a realização 
de sessão pública na data de 15 de junho de 2010, às 10h00min, para abertura dos 
envelopes de propostas de preços do certame. São Carlos, 14 de junho de 2010. 
Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.°  018/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
1507/2010-SMS Aos 14 de junho de 2010, às 11h00min, reuniram-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações e os representantes presentes 
para procederem à abertura dos envelopes de habilitação apresentados para a 
Tomada de Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de 
habilitação apresentados pelas empresas, a saber: Alfalix Ambiental Ltda.; A. To-
nanni Construções e Serviços Ltda.; C.R. Pereira Construtora Ltda. EPP. Após a aná-
lise da documentação apresentada, a Comissão JULGA HABILITADAS as empresas 
Alfalix Ambiental Ltda. e A. Tonanni Construções e Serviços Ltda., e INABILITADA a 
empresa C.R. Pereira Construtora Ltda. EPP, por não atender ao subitem 05.01.18 
do edital. Caroline Garcia Batista Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2010 - PROCESSO Nº 6644/2010 - COMUNICA-
DO DE REABERTURA - COMUNICAMOS, pelo presente, a reabertura do Pregão 
Eletrônico em epígrafe, tendo em vista a anterior suspensão. A nova data e horário 
designados são às 8h00min do dia 30 de junho de 2010 para abertura de propos-
tas e às 10h00min para início da sessão de disputa. São Carlos, 11 de junho de 
2010. andRé luiz dos santos – Pregoeiro.

EXTRATOS

EXTRATO DO ADITAmENTO Nº 40/10
1º termo aditivo ao Convênio nº 30/10
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Associação Miguel Magone
Objeto: altera a cláusula do repasse
Fundamento: Lei Municipal nº 15.272/10
Data da assinatura: 11/06/10
Processo nº 13.749/10

FUNDO mUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2010

Empresa – Harmony Aroma Chemicals e Natural Products Ltda - EPP
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 14/05/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 024/2010 - Processo 
516/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Carmem Cecília Assadurian

FUNDO mUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO FmS Nº 022/2010

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada –  C.R. Pereira Construtora Ltda - ME
Objeto: Construção de Unidade de Saúde da Família no loteamento Santa Angeli-
na, no município de São Carlos.
Valor: R$ 636.031,75 
Vigência: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 10/06/2010
Modalidade – Tomada de Preços nº 011/2010 - Processo nº 1292/2010-SMS
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – João Francisco Cláudio Neto

PORTARIA

PORTARIA N.° 014/2010 
DE 14 DE JUNHO DE 2010 

João Batista Muller, Diretor Presidente da PROHAB – Progresso e Habitação de São 
Carlos S/A, no uso de suas atribuições legais CONSIDERANDO o disposto no inci-
so XVI, do artigo 6° da Lei Federal n.° 8666/93, de 21 de junho de 1993, RESOLVE : 
Art. 1° Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitações, no âmbito da PRO-
HAB – Progresso e Habitação de São Carlos S/A, na seguinte composição : Gilson 
James Donizete Muniz que presidirá, Isaac Bem-Hur Almeida Silva, Sueli Apareci-
da Ferreira, Maria Izabel Bráulio e Kelly Farias Azevedo.
Art. 2° Compete a esta Comissão, no âmbito da PROHAB – Progresso e Habitação 
de São Carlos S/A, as funções de elaborar editais, receber, examinar e julgar todos 
os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de li-
citantes e fornecedores, exceto na modalidade de Pregão Eletrônico, devendo nas 
licitações sempre se reunirem no mínimo com três designados sendo: um Presi-
dente e dois Membros.
Artigo 3° Fica revogada a Portaria n.° 007/2010 e alterações posteriores. 
Artigo 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 de junho de 2010.
João Batista Muller
Diretor Presidente da PROHAB – São Carlos

LICITAÇÃO

ATA DE ANÁLISE DA COmISSÃO PERmANENTE DE LICITAÇÕES
CONVITE DE PREÇOS N.° 008/2010

PROCESSO N.º 205/2010
Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às 09:00 (nove) 
horas, reuniram-se na Sala de Licitações, a Comissão Permanente de Licitações, 
para procederem a análise da documentação apresentada pelas empresas José 
Luis Salatiel Perle Tambau EPP e Risc Tech Brasil Ltda. que veio a ser solicitada 
na Ata de Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta de Preços 
datada de 31 de maio de 2009, uma vez que os preços apresentados para os lotes 
de numero 01,02,03,04 e 05 foram idênticos e com base no artigo 45°§ 2° da Lei 
Federal de numero 8666/93 que trás a seguinte redação : “No caso de empate 
entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta 
Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.” faz-
se necessário a realização de sorteio, porém, com base neste mesmo artigo retro 
descrito deve-se realizar antes de tal procedimento a aplicação do artigo  3°§ 2° 
da Lei Federal 8.666/93 que tem o seguinte texto : “§ 2o  Em igualdade de condi-
ções, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços:I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital 
nacional; II - produzidos no País; III - produzidos ou prestados por empresas brasi-
leiras; IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País.”Desta forma com base na documentação 
apresenta por ambas as empresas dentro do prazo concedido por esta Comissão, 
verificamos que a natureza ambos os produtos a serem fornecidos como obje-
to pretendido dos lotes em empate são produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras de capital nacional; produzidos no País; produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que invistam em 
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.Pelos fatos acima expostos 
se faz necessário a instauração do procedimento de desempate por sorteio, como 
se enuncia o artigo 45°§ 2° da Lei Federal de numero 8666/93, acima já transcrito.
Sendo assim, esta Comissão designa a data de 22/06/2010 às 09:00 (nove) horas 
para a realização do sorteio para desempate dos lotes em questão.Nada mais ha-
vendo a constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Comissão Perma-
nente de Licitações da PROHAB e pelos representantes presentes.
Gilson James D. Muniz 
Presidente

LICITAÇÃO

ATA DE ANÁLISE DA COmISSÃO PERmANENTE DE LICITAÇÕES
CONVITE DE PREÇOS N.° 008/2010

PROCESSO N.º 205/2010
Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às 09:00 (nove) 
horas, reuniram-se na Sala de Licitações, a Comissão Permanente de Licitações, 
para procederem a análise da documentação apresentada pelas empresas José 
Luis Salatiel Perle Tambau EPP e Risc Tech Brasil Ltda. que veio a ser solicitada 
na Ata de Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta de Preços 
datada de 31 de maio de 2009, uma vez que os preços apresentados para os lotes 
de numero 01,02,03,04 e 05 foram idênticos e com base no artigo 45°§ 2° da Lei 
Federal de numero 8666/93 que trás a seguinte redação : “No caso de empate 
entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta 
Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.” faz-
se necessário a realização de sorteio, porém, com base neste mesmo artigo retro 
descrito deve-se realizar antes de tal procedimento a aplicação do artigo  3°§ 2° 
da Lei Federal 8.666/93 que tem o seguinte texto : “§ 2o  Em igualdade de condi-
ções, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços:I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital 
nacional; II - produzidos no País; III - produzidos ou prestados por empresas brasi-
leiras; IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País.”Desta forma com base na documentação 
apresenta por ambas as empresas dentro do prazo concedido por esta Comissão, 
verificamos que a natureza ambos os produtos a serem fornecidos como obje-
to pretendido dos lotes em empate são produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras de capital nacional; produzidos no País; produzidos ou prestados por 
empresas brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que invistam em 
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.Pelos fatos acima expostos 
se faz necessário a instauração do procedimento de desempate por sorteio, como 
se enuncia o artigo 45°§ 2° da Lei Federal de numero 8666/93, acima já transcrito.
Sendo assim, esta Comissão designa a data de 22/06/2010 às 09:00 (nove) horas 
para a realização do sorteio para desempate dos lotes em questão.Nada mais ha-
vendo a constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Comissão Perma-
nente de Licitações da PROHAB e pelos representantes presentes.
Gilson James D. Muniz 
Presidente

HOmOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Convite de Preços nº 1.11.2010
Processo SAAE nº 7.345/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma geral em painel de 
comando e motor elétrico, Captação do Ribeirão Feijão e poços dos bairros Vila 
Nery e Santa Felícia.
Homologo a decisão da Comissão de Licitação que, com base na Ata de Julga-
mento da Licitação por Convite de Preços nº 1.11.2010, em sessão realizada no dia 
02/06/2010, deu conhecimento de sua decisão aos interessados em 03/06/2010, 
bem como Adjudico o objeto da presente licitação à empresa classificada em pri-
meiro lugar: Eletro Hidráulica Água Branca Ltda.
São Carlos, 10 de junho de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira
Presidente do SAAE 

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 017/2010
Objeto:- “Aquisição de  pneus novos, destinados ao uso das viaturas desta Au-
tarquia”.
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presen-
te processo licitatório em favor das licitantes vencedoras: TARGA PEÇAS  E ACES-
SÓRIOS  LTDA - ME, para o lote  01, 03 e 04; COMÉRCIO DE PENEUS VALETÃO 
LTDA, para o lote 02, nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10520/02 
e Decreto Municipal n° 151/04.
 São Carlos,  10 de junho de 2010
 Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

TOmADA DE PREÇOS Nº 02.04.2010.
PROCESSO S.A.A.E. Nº 0207//2010.

Objeto:  Contratação de empresa especializada para demolição de reservatório 
em argamassa estrutural e de Casa de Bombas em alvenaria, e a construção de 
novo reservatório em concreto armado e de nova casa de bombas, no Centro de 
Produção, Reservação e Abastecimento do Bairro Jardim Cruzeiro do Sul.
A Comissão de Licitações, com fundamento nos princípios legais da isonomia, 
impessoalidade e da moralidade, por unanimidade, decide Negar Provimento ao 
recurso interposto pela empresa Prodex Construtora e Comercial Ltda., a fim de 
manter a decisão anteriormente prolatada, quer seja:  a INABILITAÇÃO da referida 
empresa. Foi determinada a subida dos autos a autoridade superior e esta deci-
diu acolher a decisão da Comissão de Licitações pelos seus próprios e jurídicos 
fundamentos (fls. 379). O inteiro teor da decisão encontra-se juntado aos autos à 
disposição dos concorrentes. Outrossim, informa que, a abertura dos Envelopes 
nº 02 – PROPOSTA dar-se á aos 17 de junho de 2010, às 09:00 horas na sala da 
Comissão de Licitações do S.A.A.E.
São Carlos, 14 de junho de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO 
PROC. Nº: 181/2010

1º) CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
2º) CONTRATADA: AG TECH SISTEMAS  LTDA - EPP
3º) OBJETO:  Contratação de empresa especializada para o detalhamento de Pro-
jeto Básico Elétrico, fornecimento, parametrização e efetuação de start-up de 02 
(dois) painéis de comando com inversor de freqüência na Captação do Ribeirão 
Feijão.
4º) PAGAMENTO: Serão efetuados até o 5º dia útil, mediante apresentação de 
nota fiscal, fatura ou recibo.
5º) PREÇO: O preço total é de R$ 140.693,74.
6º) DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Progra-
ma de Trabalho nº 060100.1712200042.725, conforme nota de empenho nº 1160 
de  26/05/2010.
São Carlos, 11 de junho de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim


		2010-06-14T19:11:24-0300
	MUNICIPIO DE SAO CARLOS PREFEITURA MUNICIPAL:45358249000101




