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Prefeitura implanta Central Semafórica

Diário Oficial de São Carlos

 ■ CANAL FUTURA

O CEMEI José Marrara foi escolhido para 
fazer parte de um dos programas da 
série “Nota 10, a Cor da Cultura”, do Canal 
Futura. Uma equipe esteve na escola para 
acompanhar as ações educativas sobre a 
cultura afro-brasileira. ►Pág. 2

 ■ ATLETISMO É PRATA

O atleta Kauam Aleixo, da equipe ASA/
Prefeitura/Tapetes, conquistou a medalha 
de prata no salto triplo em competição 
ocorrida em São Paulo. Aleixo foi revelado 
por projeto social da Prefeitura Municipal 
de São Carlos. ►Pág. 2

 ■ INSCRIÇÕES PROJOVEM

Estão abertas as inscrições para ProJovem 
Adolescente em São Carlos. No total são 
210 vagas divididas em nove turmas. 
Para fazer a inscrição no programa, o 
responsável pelo adolescente deve 
procurar o CRAS. ►Pág. 2

 ■ PROCESSAMENTO DE FRUTAS

A Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento promoveu o curso 
“Técnicas de Processamento de Polpas de 
Frutas”. No próximo sábado (21), o curso 
será de “Técnicas de Desidratação de 
Frutas, Hortaliças e Ervas”. ►Pág. 2 

 ■ CENTRAL SEMAFÓRICA

A Prefeitura de São Carlos apresentou na última segunda-feira (16), 
no cruzamento das ruas Episcopal e Major José Inácio, o trabalho 
de cabeamento e interligação de 43 cruzamentos semafóricos da 
cidade e a implantação da Central Semafórica. ►Pág. 4
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Inscrições para o ProJovem Adolescente estão abertas
Estão abertas as inscrições para o programa ProJovem 
Adolescente em São Carlos. Criado pelo governo federal, 
por meio do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, este programa é executado pela 
Prefeitura de São Carlos através da Secretaria Municipal 
de Cidadania e Assistência Social em parceria com o 
CATEM – Centro de Técnicas e Aprendizagens “Emílio 
Manzano” e Salesianos.
De maneira dinâmica e totalmente gratuita, este 
programa promove a reflexão e o debate entre os 
adolescentes sobre diferentes temas como cultura, meio 
ambiente, direitos humanos, trabalho, saúde, esporte e 

lazer, entre outros. Para participar, o adolescente deve 
estar na faixa etária de 15 a 17 anos e sua família deve 
ser beneficiária do Bolsa Família ou ter sido atendida por 
programas da proteção social especial.
Os interessados participarão de mais de 12 horas de 
atividades sócioeducativas por semana, que serão 
coordenadas por um orientador social e têm como eixos 
estruturantes a convivência social, o mundo do trabalho 
e a participação cidadã. De acordo com a coordenação do 
programa, as atividades não têm características de aulas 
escolares. São atividades lúdicas, criativas e expressivas, 
com brincadeiras, exibição de filmes, jogos e debates, 

que incentivam os adolescentes a refletirem sobre estes 
temas e apontarem ações para melhorar a qualidade de 
vida do espaço onde vivem. 
No total São Carlos possui 210 vagas que são divididas 
em nove turmas. Para fazer a inscrição, o responsável 
pelo adolescente deve procurar o Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) da sua região.
O CRAS Santa Felícia fica localizado na rua José Quatrochi, 
140, no Arnon de Mello. No bairro Cidade Aracy, o CRAS 
está instalado na rua Orestes Mastrofrancisco, 420. No 
Pacaembu, o CRAS está na rua Paraná, 720 e o CRAS Vila 
São José fica na rua Porto Rico, 1446, Nova Estância.

Kauam Aleixo conquista 
medalha de prata

O atleta Kauam Kamal Aleixo, da equipe 
ASA/Prefeitura/Tapetes São Carlos, 
conquistou, na pista de atletismo do 
Ibirapuera, em São Paulo, a medalha de 
prata na prova do salto triplo, com a marca 
de 14m51, ao competir pelo Campeonato 
Estadual Menor de Atletismo.
Graças a essa conquista, Aleixo passa a 
ocupar a quarta posição no ranking da 
Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAt), sendo o quarto melhor na prova 
do salto triplo na categoria. O atleta foi 

revelado pelo projeto social “Atletismo 
nos Bairros”, desenvolvido pela parceria 
da Prefeitura e a Associação Sancarlense 
de Atletismo (ASA) e patrocínio da Tapetes 
São Carlos. 
De acordo com o técnico da equipe, 
professor José Carlos Jaques, especialistas 
apontam em Kauam algumas qualidades 
do triplista João do Pulo, medalha de 
bronze nas Olimpíadas de Montreal 
(Canadá – 1976) e Moscou (antiga União 
Soviética – 1980).
“Os bons resultados obtidos por Kauam 
Aleixo confirma mais uma vez a tradição de 
São Carlos nas provas de salto, tendo como 
destaque principal a campeã olímpica 
Maurren Maggi, medalha de ouro no salto 
em distância na Olimpíada de Pequim 
(China – 2008)”, enfatizou Jaques.
Nos dias 4 e 5 de setembro, Kauam vai 
participar do Campeonato Brasileiro 
Menores de Atletismo, em Uberlândia/
MG, aonde os dois primeiros classificados 
de cada prova garantem vaga na seleção 
Brasileira que disputará o Campeonato Sul 
Americano em Santiago (Chile).
“Devido à evolução técnica conseguida 
nas provas que vem participando neste 
ano, Kauam tem grande chance de integrar 
a Seleção Brasileira neste Sul Americano”, 
completou Jaques, que também é 
presidente da ASA.

Canal Futura grava 
programa na cidade

O Centro Municipal de Educação Infantil 
(CEMEI) “José Marrara”, localizada no 
bairro Jardim Bandeirantes, foi escolhido 
para fazer parte de um dos programas da 
série “Nota 10, a Cor da Cultura”, do Canal 
Futura. Uma equipe do canal esteve 
na escola para acompanhar as ações 
educativas sobre a cultura afro-brasileira.
Em 2008, o CEMEI ganhou o prêmio 
“Educar para a Igualdade Racial”, da 
ONG CEERT (Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e Desigualdade) 
por desenvolver ações educativas 
que preconizem o fim do racismo e 
promovam a igualdade étnico-racial.
A equipe, incluindo o apresentador da 
série, Mouhamed Harfouch, acompanhou 
algumas atividades realizadas com os 
estudantes, como a elaboração de um 
cuzcuz de tapioca – receita de origem 
africana, contação de história com a 
boneca afro “Lelê”, danças africanas, 
entre outros, e entrevistou profissionais 
da escola.
“O trabalho da escola nos interessou 
porque os professores trabalham os 
conceitos da cultura afro-brasileira em 
uma faixa etária de alunos bem singular, 
de quatro meses a três anos”, disse a 
produtora do Canal Futura, Monique 
Nóbrega. A previsão é que o programa 
seja exibido em outubro.

Canal Futura – Cada programa da série 
“Nota 10” tem como fio condutor um 
tema específico da educação, o qual é ex-
plorado sob variados pontos de vista. As 
reportagens enfocam experiências edu-
cacionais bem sucedidas, demonstrando 
passo a passo como ocorrem e em que 
condições, oferecendo a professores con-
teúdos teóricos e experiências educacio-
nais que dinamizam a prática de ensino.
A escola “José Marrara”, de São Carlos 
será apresentada como um exemplo 
da inserção do ensino da cultura afro-
brasileira nas salas de aula.

Processamento de polpa de frutas é tema de curso

No sábado (14) a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento promoveu o curso “Técnicas de 
Processamento de Polpas de Frutas”. O evento, realizado 
nas dependências da cozinha industrial do Restaurante 
Popular, é o segundo curso de Boas Práticas na Produção 
de Alimentos oferecido neste mês de agosto.

Os cursos são patrocinados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O principal 
objetivo é capacitar a população, principalmente as 
pessoas que se dedicam à produção de alimentos, com 
aulas teóricas e práticas para evitar o desperdício e 
proporcionar o melhor aproveitamento dos alimentos.
As aulas teóricas e práticas foram ministradas pela 
professora Marta Regina Verruma Bernardi da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e abordaram 
os seguintes temas: “higiene de manipuladores e área de 
trabalho”, “importância nutricional das frutas” (nutrientes, 
benefícios nutricionais), “fibras, teor de açúcar, técnicas 
de congelamento de frutas”, “desinfecção de frutas para 
o congelamento”, “produção de polpas, embalagem, 
armazenamento e transporte”.
Próximo curso – No próximo sábado (21) será oferecido 
o curso “Técnicas de Desidratação de Frutas, Hortaliças 
e Ervas” a partir das 8h. As pessoas interessadas em 
participar devem ligar para (16) 3368-7051 na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento para obter 
mais informações e fazer a inscrição.
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DECRETOS

DECRETO nº 485
DE 11 DE agOSTO DE 2010

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DO CONCUR-
SO ÁGUA É VIDA: PRESERVE-Á!
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 13.539, de 14 de abril de 
2005, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob 
o nº 5.104/05
DECRETA
Art. 1º Ficam nomeados os membros, denominados abaixo, para comporem a 
Comissão de Gerenciamento do Concurso Água é Vida: Preserve-á!, em confor-
midade como artigo 4º do Decreto Municipal nº 368, de 16 de outubro de 2006, 
e alterações posteriores:
I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação
- Ana Laura Briza Junqueira – Assessora de Planejamento Pedagógico
- Eliana Cássia Chierice Corrêa de Moraes – Assessora de Planejamento Pedagó-
gico
- Maria Isabel Urbina Flores Loreti – Assessora Pedagógica da Escola
II – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos - SAAE
- Antonia Dirce B. Marchetti – Assessora de Setor
III – Representante da Coordenadoria de Meio Ambiente
- Isabel P. Domingues – Chefe da Divisão de Educação Ambiental
Art. 2º Os membros desta Comissão não serão remunerados.
Art. 3º Ficam consequentemente revogados os seguintes Decretos:
I – 388, de 27 de outubro de 2006;
II - 520, de 5 de novembro de 2008;
III - 606, de 15 de dezembro de 2008.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 11 de agosto 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

DECRETO nº 486
DE 11 DE agOSTO DE 2010

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO de representantes da guarda mu-
nicipal de são carlos
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 9.727/04,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão de Representantes da Guarda 
Municipal de São Carlos, criada pelo Decreto nº 104, de 8 de julho de 2004, os 
seguintes membros:
I – representantes dos Guardas Municipais:
André ricArdo ZAmbon

Sérgio JoSé doS SAntoS

HAmilton roque mAcHAdo

KátiA AmAndA teodoro

elAine c. rAmoS SAndrAS

II - representante do Sindicato dos Servidores Públicos Autárquicos Municipais de 
São Carlos - SINDSPAM:
dAnte JoSé nonAto

III – Comandante da Guarda Municipal:
João luiZ toZZAto

IV – Subcomandante da Guarda Municipal:
PAulo roberto lombArdi

V – Inspetor da Guarda Municipal:
PAulo dioníSio neto

Art. 2º A função de membro da Comissão não será remunerada, sendo considera-
da como de relevante interesse da corporação.
Art. 3º O mandato dos membros eleitos será de um ano, sendo permitida apenas 
uma recondução por igual período.
Art. 4º Fica consequentemente revogado o Decreto nº 543 de 26 de novembro 
de 2010.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 11 de agosto 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 694
DE 17 DE agOSTO 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 24.830/09, resolve
DISPENSAR
MAURA MARTINS RAMALHO BOSCHILIA, da função gratificada de Assessor de 
Direção, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 26 de agosto de 2010, 
devendo a servidora retornar às suas funções contratuais, ficando consequente-
mente revogada a Portaria no 1.418, de 7 de outubro de 2009.
São Carlos, 17 de agosto 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 695
DE 17 DE agOSTO 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 12.248/07, resolve
DESIGNAR 
CAROLINA FANTI CAMPOI, Chefe da Divisão de Administração Regional de Saúde 
Redenção, para substituir CAMILLA CAITANO ROZETI, Chefe da Divisão de Admi-
nistração Regional de Saúde Santa Felícia, por 180 dias a partir de 20 de julho de 
2010, em virtude de licença maternidade requerida pela titular, com os vencimen-
tos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 17 de agosto 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 696
DE 17 DE agOSTO 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 1.060/10, resolve
DESIGNAR 
a servidora DENISE MARTINS GUALTIERI, Cirurgiã Dentista, para substituir CARO-
LINA FANTI CAMPOI, Chefe da Divisão de Administração Regional de Saúde Re-
denção, por 180 dias a partir de 20 de julho de 2010, em virtude da titular estar 
substituindo a Chefe da Divisão de Administração Regional de Saúde Santa Felí-
cia, durante sua licença maternidade, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 17 de agosto 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 697
DE 17 DE agOSTO 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 26.791/10, resolve
DESIGNAR
a servidora NAILA FEIJÓ RAMOS, ocupante do emprego de Professor I, para exer-
cer a função gratificada de Diretor de Escola, para atuar no CEMEI Octávio de Mou-
ra, da Secretaria Municipal de Educação,  a partir de 26 de agosto de 2010, com os 
vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 17 de agosto 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 698
DE 17 DE agOSTO 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 n° 
26.790/10, resolve
DESIGNAR 
a servidora CRISTIANE MIRIAN SILÊNCIO SPINA, Professor I, para substituir Thaís de 
Araújo Donofrio, Diretora de Escola, por 210 dias a partir de 16 de agosto de 2010, 
em virtude de licença maternidade e férias regulamentares requeridas pela titular, 
com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 17 de agosto 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

COORDEnaDORIa DE aRTES E CULTURa
CHaMaMEnTO PÚBLICO PaRa BanDaS E/OU gRUPOS MUSICaIS
PaRa aPRESEnTaÇÃO nO IV FESTIVaL ROCK na ESTaÇÃO/2010

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Coordenadoria de Artes e Cul-
tura torna pública a Comissão de Seleção para o CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
BANDAS E/OU GRUPOS MUSICAIS 
PARA APRESENTAÇÃO NO IV  FESTIVAL ROCK NA ESTAÇÃO/2010, no dia 28 de 
agosto de 2010 na plataforma da Estação Cultura das 14h às 22h, ficando com-
posta da seguinte forma:
I - Marky Wildstone, baterista da banda The Dead Rocks
II - Cristian Cobra, coordenador geral do Instituto Cultural Janela Aberta
III - Waldir Raimundo Junior, chefe da Divisão de Ação Cultural da PMSC
São Carlos, 17 de agosto de 2010.
Telma Luzia Pegorelli Olivieri
Coordenadoria de Artes e Cultura

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$ 1.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PVMC;
- R$ 2.520,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PTMC;
- R$ 13.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PFMC;
- R$ 9.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PACI.
São Carlos, 17 de agosto de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

LICITaÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – CONVITE DE PREÇOS N.° 035/2010 
PROCESSO Nº 9202/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Munici-
pal 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 de reforma parcial e adaptação de espaço escolar para 

portadores de necessidades especiais (P.N.E.) na CEMEI Carmelita Rocha Ramalho 
no Município de São Carlos, nos termos dos Anexos IV, V e X do Convite. O convite 
na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, São 
Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 19 de agosto de 2010 até o dia 27 
de agosto de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min. Os envelopes contendo a documentação e as propostas serão recebi-
dos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 27 de agosto 
de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 
18 de agosto de 2010. Caroline Garcia Batista Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações.

TOMADA DE PREÇOS N.°025/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
19072/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se acha aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo me-
nor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para exe-
cução de obras de infraestrutura (guias, sarjetas e bocas de lobo) no loteamento 
social Dom Constantino Amstalden – São Carlos VIII, no Município de São Carlos, 
nos termos dos Anexos VII a X do edital., que serão fornecidos em CD-ROM. O 
edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Pre-
feitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, 
São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 19 de agosto de 2010 até o dia 
03 de setembro 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 Licitações até às 10h00min do dia 03 de 
setembro de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. 
São Carlos, 18 de agosto de 2010. Caroline Garcia Batista - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 003/2010 - PROCESSO N.º 17430/2010 - Faço 
público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta 
licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo maior oferta, tendo 
como objeto alienação de área pública, constituída de Parte da Fazenda Rancho 
Alegre, nos altos do bairro Parque Santa Felícia Jardim, destinada ao uso e ativi-
dades compatíveis com o uso residencial, característico do entorno próximo, con-
forme anexos do edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Perma-
nente 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 19 de 
agosto de 2010 até o dia 21 de setembro 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 (cinquenta reais). Os envelopes contendo a documenta-
ção e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 
09h00min do dia 21 de setembro de 2010, quando após o recebimento, iniciar-
se-á sessão de abertura. São Carlos, 19 de agosto de 2010. Caroline Garcia Batista 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO CONVITE DE PREÇOS N.° 034/2010 PROCESSO Nº 8516/2010 Aos 17 de 
agosto de 2010, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão Per-
manente de Licitações e o representante presente para procederem à abertura 
do envelope de habilitação apresentado para o Convite supracitado. A Comissão 
procedeu à abertura do envelope de habilitação apresentado pela empresa Datec 
Pavimentação e Terraplanagem Ltda. A Comissão, após a verificação detalhada da 
documentação apresentada, JULGA HABILITADA a empresa Datec Pavimentação 
e Terraplanagem Ltda. Em prosseguimento, foi aberto o envelope de proposta de 
preços e seu conteúdo vistado pelos presentes. A Comissão aguarda parecer da 
unidade interessada para proferir seu julgamento. Caroline Garcia Batista Presi-
dente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.°  023/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
19072/2010 Aos 18 de agosto de 2010, às 14h300min, reuniu-se na Sala de Li-
citações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura dos en-
velopes de documentação apresentados para a Tomada de Preços supracitada, 
verificando-se que não houve a apresentação de envelopes. Assim, considerando 
que não houve apresentação de envelopes, a Comissão JULGA FRACASSADO o 
presente certame, sugerindo abertura de novo procedimento licitatório. Caroline 
Garcia Batista Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 051/2010 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/2010 Faço público de ordem do Senhor 
Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 
051/2010, tendo como objeto o registro de preços de medicamentos para con-
sumo 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 abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 
horas do dia 31 de agosto de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será 
as 10:00 horas do dia 31 de agosto de 2010. Maiores informações pelo telefone 
(16) 3362-1350.
São Carlos, 18 de agosto de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 052/2010 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2209/2010 Faço público de ordem do Senhor 
Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 
052/2010, tendo como objeto o registro de preços de medicamentos para con-
sumo 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 abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 
horas do dia 01 de setembro de 2010 e o início da sessão de disputa de preços 
será as 10:00 horas do dia 01 de setembro de 2010. Maiores informações pelo 
telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 18 de agosto de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 053/2010 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2211/2010 Faço público de ordem do Senhor 
Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 
053/2010, tendo como objeto o registro 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 pode-
rá 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 02 de 
setembro de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será as 10:00 horas do 
dia 02 de setembro de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 18 de agosto de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 054/2010 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2245/2010 Faço público de ordem do Senhor 
Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 
054/2010, tendo como objeto a contratação de empresa(s) para fornecimento de 
combustível para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Carlos conforme anexo II. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos 
sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimen-
to e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 03 de setembro 
de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será as 10:00 horas do dia 03 de 
setembro de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 18 de agosto de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2010 - PROCESSO Nº 31816/2009-COMUNICA-
DO DE SUSPENSÃO E REABERTURA - COMUNICAMOS, pelo presente, a SUS-
PENSÃO do Pregão Eletrônico em epígrafe para fins de readequação no site do 
Banco do Brasil. A nova data e horário designados são até às 8h00min do dia 02 
de setembro de 2010 para recebimento e abertura de propostas e às 10h00min do 
mesmo dia para o início da sessão de disputa. São Carlos, 18 de agosto de 2010. 
André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

EXTRaTOS

EXTRaTO DE aDITaMEnTO COnTRaTUaL
1º TERMO aDITIVO aO COnTRaTO nº 3/10

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Lenil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - EPP
Objeto: suprime em 25% a prestação de serviços relacionados à produção e dis-
tribuição de refeições coletivas pelo Programa Municipal Restaurante Popular e 
suprime a quantia de R$ 224.750,00.
Data da assinatura: 25/02/10
Processo nº 23.138/09

EXTRaTO DO COnTRaTO nº 111/10
COnTRaTanTE: PREFEITURa MUnICIPaL DE SÃO CaRLOS

Contratada: Salesianos São Carlos
Objeto: fornecimento de 500.000 unidades de pão de leite para atendimento da 
alimentação municipal
Valor: R$ 165.000,00
Data da assinatura: 02/08/10
Vigência: 5 meses
Modalidade: Dispensa de Licitação (art.24, XIII, da Lei Federal nº 8.666/93)
Processo nº 23.028/10

EXTRaTO DO COnTRaTO nº 112/10
COnTRaTanTE: PREFEITURa MUnICIPaL DE SÃO CaRLOS

Contratada: Agrotelas Ferreira Implementos Agrícolas e Telas Ltda. - ME
Objeto: execução do isolamento total da área interditada da antiga entulheira lo-
calizada na Avenida Arnoldo Almeida Pires
Valor: R$ 37.575,00
Data da assinatura: 02/08/10
Vigência: 2 meses
Modalidade: Convite de Preços nº 32/10
Processo nº 14.548/10

EXTRaTO DO COnVênIO nº 81/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Organização Não-Governamental Movimento de Informação sobre 
Deficiência – ONG MID
Objeto: repasse financeiro, visando contribuir para o atendimento aos indivíduos 
portadores de deficiência
Valor: R$ 12.000,00
Data da assinatura: 12/08/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.366/10
Processo nº 19.997/10

FUnDO MUnICIPaL DE SaÚDE
EXTRaTO DO 1º TERMO aDITIVO aO COnTRaTO FMS 005/2010

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Construtora e Engenharia Modulus Ltda
Data da Assinatura: 22/07/2010
Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 03 (três) meses, a partir 
de 23 de julho de 2010, expirando em 22 de outubro de 2011.
Modalidade – Tomada de Preço nº 053/2009 - Processo nº 2847/2009
Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Nemer Malavolta Junior 
 

FUnDO MUnICIPaL DE SaÚDE
EXTRaTO DO 3º TERMO aDITIVO aO COnTRaTO FMS 082/2007

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Aidar e Bevilacqua Médicos Associados S/S 
Data da Assinatura: 30/07/2010
Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a par-
tir de 23 de agosto de 2010, expirando em 22 de agosto de 2011.
Valor: Fica acrescido ao valor contratual, a quantia de R$ 60.000,00. 
Modalidade - Pregão Eletrônico nº 055/2007 -  Processo nº 373/2007
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – José Almir Siqueira Aidar
 

FUnDO MUnICIPaL DE SaÚDE
EXTRaTO DO 8º TERMO aDITIVO aO COnTRaTO SMS 028/2002

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Azouri Comércio Administração e Participação Ltda
Data da Assinatura: 10/08/2010
Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, retro-
agindo seus efeitos ao dia 02 de julho de 2010, expirando em 01 de julho de 2011.
Valor: O valor do aluguel mensal será de R$ 4.300,00
Modalidade – Dispensa de licitação -  Processo nº 1165/2002
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Imobiliária Cardinali S/S Ltda
 

FUnDO MUnICIPaL DE SaÚDE
EXTRaTO Da aTa DE REgISTRO DE PREÇOS nº 091/2010

Empresa – Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, para aten-
dimento de ordem judicial e fornecimentos autorizados.
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 29/07/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 041/2010 - Processo 
1597/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Carlos Alberto Gomes da Silva
 

PORTaRIaS

PORTaRIa nº. 32/2010
DE 18 DE agOSTO DE 2010

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São 
Carlos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Munici-
pal nº 14.841, de 18 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Municipal nº 14.916, 
de 15 de abril de 2009, resolve autorizar a ampliação da jornada de trabalho do 
servidor FÁBIO RODRIGO SCARPA, ocupante do emprego público de Educador – 
Informática, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, no período de 23 
de agosto a 30 de novembro de 2010, com a proporcional adequação de seus 
vencimentos.
São Carlos, 18 de agosto de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

PORTaRIa nº. 33/2010
DE 18 DE agOSTO DE 2010

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São 
Carlos, no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar a ampliação da jorna-
da de trabalho de BÁRBARA PERES BARBOSA, ocupante da função de Educador 
– Informática, de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas semanais, no período de 23 de 
agosto a 30 de novembro de 2010, com a proporcional adequação de seus ven-
cimentos.
São Carlos, 18 de agosto de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

LICITaÇÃO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
CONVITE Nº 004/2010 (Processo Administrativo nº 064/2010) A Comissão de 
Licitações da Fundação Pró-Memória de São Carlos, valendo-se do parecer emiti-
do pela Unidade interessada e considerando o critério de julgamento de menor 
preço, JULGA VENCEDORA a empresa SMF Consultores Associados Ltda, inscrita 
no CNPJ sob nº 79.984.985/0001-97.
São Carlos, 18 de agosto de 2010.
Daniel Gomes de Mattos Filho
Presidente

Prefeitura implanta Central Semafórica

A Prefeitura de São Carlos apresentou na 
última segunda-feira (16), no cruzamento 
das ruas Episcopal e Major José Inácio, o 
trabalho de cabeamento e interligação 
de 43 cruzamentos semafóricos na região 
central da cidade que operam em rede de 
comunicação e a implantação da Central 
Semafórica. Essa rede possui, atualmente, 

treze (13) controladores interligados e 
a nova Central Semafórica vai interligar 
mais sete (7) controladores.
A interligação propiciará o uso das 
informações de rede para a Central 
Semafórica que também será implantada 
pela Prefeitura na sede da Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito.
Após o início de operação da Central, será 
executado o ajuste de sincronismo para 
a rede, já dimensionado pela Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito. Ela vai 
permitir a programação e monitoramento 
de sincronismo entre os controladores, as 
chamadas “ondas verdes”. 
O software possibilitará a intervenção 
na programação semafórica em tempo 
real, alterando tempos, sequência de 
estágios, defasagens de rede, a detecção 
de falhas nos equipamentos em operação 
(controladores) acusando a existência de 
lâmpadas queimadas, que hoje tomam 
grande tempo na ronda para localização e 
a substituição, e demais ações.
Um dos principais benefícios da 
interligação dos equipamentos é a maior 
mobilidade das pessoas dentro da área 

central da cidade e nas intervenções de 
trânsito quando necessárias, dando mais 
fluidez ao tráfego em geral e ao transporte 
coletivo da cidade.
Segundo informações da Secretaria de 
Transporte e Trânsito, a próxima etapa 
será a instalação de detectores de fluxo 
de veículos (software importado de maior 
custo) no asfalto, onde a contagem do 
detector vai determinar o tempo de ciclo 
e de verde de cada cruzamento. 
Como será a Central Semafórica – Para 
o software funcionar foram executados 
a passagem de 2.200 metros de cabo 
de comunicação, que completará 
a interligação da rede semafórica 
existente. Os novos cabos irão interligar 
mais 7 controladores, que atualmente 
possuem acerto de relógio manualmente 
toda semana.
A interligação que está sendo executada 
colocará os 20 controladores da região 
central em rede de comunicação e juntos 
irão operar 43 cruzamentos. Os serviços 
estão sendo executados pelos técnicos 
da Prefeitura, que investiu R$ 180 mil na 
implantação do novo sistema. 

Manoel Virginio/PMSCManoel Virginio/PMSC
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