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Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
processa novos alimentos para a merenda

Diário Oficial de São Carlos

 ■ UAB ABre 50 vAgAS em póS-grAdUAção pArA médicoS

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) está 
com inscrições abertas para o curso de es-
pecialização em “Diagnósticos Primários 
em Oftalmologia”, modalidade à distância, 
que será oferecido pelo Pólo de Apoio Pre-
sencial da UAB em São Carlos. Este curso 
de pós-graduação será oferecido para pro-

fissionais graduados em Medicina (curso 
reconhecido pelo MEC) e terá duração de 
um ano. 
Com início previsto para o dia 13 de setem-
bro deste ano, o curso será realizado no pe-
ríodo da manhã e da tarde, as segundas e 
terças-feiras. 
Composto por aulas teóricas e práticas, 
esta especialização oferece 50 vagas. O 
processo seletivo ocorrerá através de aná-
lise curricular. Para isso, os candidatos de-
verão enviar por correio um currículo vitae 
resumido e também a cópia do diploma 
ou do certificado de conclusão do curso 
até o próximo dia 23 de julho para o De-
partamento de Oftalmologia (rua Botuca-
tu, 821 – 2º andar – Vila Clementino – CEP. 
04023-062 – São Paulo-SP). 

 ■ prefeitUrA reStAUrA chAfAriz dA prAçA pAUlino cArloS

 ■ proceSSAmento

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento adquiriu um proces-
sador e uma centrifugadora de alimentos. Agora, além de frutas, vegetais 
passam a ser processados minimamente para depois serem enviados às es-
colas. ► Pág. 4

A Fundação Pró-Memória conclui na úl-
tima semana os trabalhos de restauro do 
chafariz da Praça Paulino Carlos, doado 
à cidade em 1900. O chafariz agora tem 
um novo repuxo e novas figuras, peças 
realizadas a partir de intensiva pesquisa 
histórica e do relato de diversos cidadãos 

são-carlenses. Com isso, o chafariz hoje 
conta com detalhes da época em que foi 
instalado, como as carpas circulando na 
piscina e os pássaros que fazem do repu-
xo seu lago. 
Segundo informações da Fundação Pró-
Memória de São Carlos, o chafariz será 
fechado com vidro para a sua proteção. 
A Fundação lembrou, ainda, que a Praça 
Coronel Paulino Carlos, marco da história 
são-carlense há mais de 110 anos, passou 
recentemente por um longo processo de 
recuperação, que deu nova vida aos seus 
jardins e monumentos.
Nos últimos anos, o chafariz estava desati-
vado. Em 2005, por iniciativa da Prefeitura 
foi realizado o restauro e recuperação da 
funcionalidade do chafariz.

Ana Paula Oliveira /PMSC

Glória Saratt/PMSC Marília Villari/PMSC
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LEI Nº 15.328
DE 16 DE JUNHO DE 2010.

Altera a destinação de uso das áreas públicas, localizadas no Loteamento Azul-
ville.
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 transmudada a destinação de uso das áreas públicas mencionadas 
nos parágrafos abaixo, situada no Loteamento Azulville, para fim de regularizar a 
construção do CEMEI “João Batista Paino”, de acordo como que consta no processo 
administrativo nº 12.486/02.
§ 1º Área originariamente destinada  a uso de recreio, que passa para área de uso 
institucional:
“Um terreno (sem benfeitorias), situado nesta cidade, Município, Comarca e Cir-
cunscrição de São Carlos - SP, localizada no Loteamento denominado Azulville, 
ora designado como área do sistema de recreio, com a seguinte descrição: Tem 
início no alinhamento predial da Rua Aristides de Santi (antiga Rua 1), junto à divi-
sa com a propriedade de Branca Soares Ribeiro (antiga Letícia Soares Ribeiro), des-
te ponto segue 82,00 metros pelo alinhamento da Rua Aristides de Santi, (antiga 
Rua 1); deflete à direita e segue 83,10 metros, confrontando com via pública para 
pedestres; deflete à direita e segue 50,00 metros confrontando com a área de uso 
institucional; deflete à direita e segue 89,00 metros, com rumo S45º05’W, confron-
tando com a propriedade de Branca Soares Ribeiro (antiga Letícia Soares Ribeiro, 
até atingir o ponto de início da descrição fechando o perímetro e encerrando uma 
área de 5.460,00 metros quadrados.”
§ 2º Área originariamente destinada a uso institucional, que passa para área de 
recreio:
“Um terreno (sem benfeitorias), situado nesta cidade, Município, Comarca e Cir-
cunscrição de São Carlos - SP, localizado no Loteamento, denominado Azulville, 
ora designado como área de uso institucional, com a seguinte descrição: Tem 
início no alinhamento predial da Rua Massao Matubaro (antiga Rua 04), junto à 
divisa com propriedade de Branca Soares Ribeiro (antiga Letícia Soares Ribeiro); 
deste ponto segue 102,00 metros com rumo S45º05’W, confrontando neste per-
curso com propriedade de Branca Soares Ribeiro (antiga Letícia Soares Ribeiro); 
deste ponto deflete à direita e segue 54,00 metros, confrontando, na distância 
de 50,00 metros com Sistema de Recreio, e na distância de 4,00 metros com via 
pública para pedestres; deflete à direita e segue 74,80 metros, confrontando com 
lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e parte do lote 8 da quadra 1; deflete à esquerda e segue 
25,00 metros, confrontando com lote 1 da quadra 1; deste ponto, deflete à direita 
e segue 12,00 metros pelo alinhamento da Rua Thiago Caruso (antiga Rua 5), até 
atingir o ponto de concordância de uma curva; segue em curva à direita, desen-
volvendo a distância de 14,10 metros até atingir o ponto de tangência da curva, 
na Rua Massao Matubaro (antiga Rua 4); segue por esta rua por uma distância de 
32,00 metros até atingir o ponto de início da descrição, fechando o perímetro e 
encerrando uma área de 3.948,00 metros quadrados.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 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 15.330
DE 21 DE JUNHO DE 2010.

Institui a “Semana Municipal Sobre Drogas” no Município.
(Autor: Ronaldo Lopes - Vereador PT)
O Prefeito Municipal de São Carlos  faz saber que a Câmara Municipal de São Car-
los aprovou e ele  sancionou e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Município de São Carlos  a implantar  “A Semana Munici-
pal  Sobre Drogas”.
Parágrafo único. A Semana Municipal Sobre Drogas será realizada na segunda  
quinzena do mês de junho.
Art. 2º Na Semana Municipal Sobre Drogas serão realizados debates, palestras, 
caminhada, atividades culturais e esportivas ou outros eventos que tenham como 
objetivo  difundir a importância da prevenção do uso de drogas entre crianças, 
adolescentes e jovens, bem como os malefícios causados.
Art. 3º A programação da Semana Municipal Sobre Drogas será organizada por 
uma comissão composta por representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e 
COMAD (Conselho Municipal Antidrogas).
Art. 4º O evento constará no calendário oficial do Município.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 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

DECRETOS

DECRETO Nº 378 
DE 21 DE JUNHO DE 2010

APROVA O “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MRV MONT PARK”, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.
OSWALDO BATISTA DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e, tendo em vista o que consta do pro-
cesso administrativo protocolado sob nº 27.724/09, e,
CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela empresa MRV Engenharia e 
Participações S/A, solicitando a aprovação de empreendimento denominado 
“Condomínio Residencial MRV Mont Park”, em folha 127;
CONSIDERANDO manifestação do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Ha-
bitacionais – GRAPROHAB de dispensa de análise conforme expediente GRAPRO-
HAB nº 0446/2010, em folha 123;
CONSIDERANDO o Termo de Compromisso de aprovação de projeto e execução 
de obras relacionadas ao Sistema de Drenagem de Águas Pluviais, em folha 124;
CONSIDERANDO a declaração do 16º Grupamento de Bombeiros de São Carlos 

acerca do projeto técnico de segurança contra incêndio, em folha 125;
CONSIDERANDO a declaração anexada em folha 111 na qual consta que o empre-
endimento será executado através do Programa Habitacional Minha Casa Minha 
Vida do Governo Federal, e que o valor máximo de comercialização das unidades 
habitacionais será de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que 
dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal recepciona-
do pela Lei Municipal nº 14.985, de 6 de julho de 2009;
CONSIDERANDO Estudo de Impacto de Vizinhança apresentado em folhas 38 a 
74, que conclui pela viabilidade do empreendimento imobiliário;
DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o empreendimento denominado Condomínio Residencial 
“MRV Mont Park”, em imóvel de propriedade de MRV Engenharia e Participações 
S/A, objeto da matrícula nº 125.616 do Cartório de Registro de Imóveis de São Car-
los, localizado à Rua Ray Wesley Herrick, s/nº, com área superficial de 20.368,58 m² 
(vinte mil, trezentos e sessenta e oito vírgula cinquenta e oito metros quadrados).
Parágrafo único. Fica declarado que o “Condomínio Residencial MRV Mont Park” 
trata-se de Empreendimento Habitacional de Interesse Social – EHIS, em confor-
midade com o disposto na Lei Municipal nº 13.691, de 25 de novembro 2005 – 
Plano Diretor do Município, e na Lei Municipal nº 14.985, de 6 de julho de 2009.

CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Art. 2º O condomínio denominado “MRV Mont Park” é um empreendimento resi-
dencial, regido pela Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e alterações 
posteriores, e pela Lei Municipal nº 13.691, de 25 de novembro 2005 – Plano Di-
retor do Município.
Parágrafo único. Os espaços internos, incluindo as vias de circulação, serão de 
propriedade dos futuros adquirentes e condôminos, gerando em razão disso, a 
incidência do IPTU e demais tributos pertinentes.
Art. 3º O projeto aprovado consiste em um complexo residencial regido pelo 
sistema de condomínio, constituído por 10 (dez) edifícios de apartamentos com 
400 (quatrocentas) unidades habitacionais, 400 (quatrocentas) vagas de estacio-
namento, sendo 15 (quinze) vagas reservadas para portadores de necessidades 
especiais, guarita, vestiário para funcionários, vias de circulação interna, depósito 
de lixo, área para churrasqueira, playground, casa de máquinas, caixa d´água, re-
servatório de retenção de águas pluviais.
Parágrafo único. Os edifícios a serem construídos no condomínio, deverão obede-
cer os parâmetros e coeficientes urbanísticos da Lei Municipal nº 13.691, de 25 de 
novembro de 2005, e demais legislações pertinentes, bem como a Convenção do 
Condomínio, que será levada a registro, juntamente com os documentos exigidos 
pela Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e suas alterações. 
Art. 4º A empreendedora ficará responsável pela implantação de toda a infraestru-
tura básica de redes de água potável, de esgotamento sanitário, de drenagem das 
águas pluviais, de energia elétrica e iluminação, guias, sarjetas e pavimentação 
de vias para todos os edifícios e áreas de uso comum, bem como arborização das 
áreas verdes e calçadas, tudo de conformidade com os projetos aprovados através 
dos órgãos competentes. 
Parágrafo único. Será de responsabilidade da empreendedora a execução de pro-
jeto, obras e serviços, devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de São 
Carlos, necessários à implantação de praça em área pública contígua ao empre-
endimento, denominada “Sistema de Lazer”, objeto da matrícula nº 125.615 do 
Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos, prevendo a instalação de infraes-
trutura mínima de passeios pavimentados e iluminação pública, ponto de parada 
de ônibus, mobiliário adequado.
Art. 5º A coleta de lixo deverá ser realizada de acordo com as exigências estabele-
cidas pela Prefeitura Municipal. 
Art. 6º As 400 (quatrocentas) unidades habitacionais somente poderão ser utili-
zadas para fins residenciais, de uma moradia, vedado expressamente seu uso, sua 
conversão ou adaptação, para quaisquer atividades comerciais, de prestação de 
serviços ou industriais.
Art. 7º Fica proibida a realização de obras ou benfeitorias nas unidades autôno-
mas ou nas suas áreas privativas que não estejam previstas neste Decreto e/ou na 
Convenção do Condomínio.

CAPÍTULO II
DA OCUPAÇÃO

Art. 8º Deverão ser aplicados os parâmetros e os coeficientes urbanísticos, defi-
nidos para a Zona 02 - Zona de Ocupação Condicionada, conforme disposto na 
Lei Municipal nº 13.691, de 25 de novembro de 2005 - Plano Diretor do Município 
de São Carlos. 
§ 1º Os proprietários das unidades autônomas, com espaços non aedificandi, de-
verão obedecer fielmente todas as restrições relativas a estes espaços, devendo 
zelar pela conservação do solo permeável, utilizando-os como jardins, e que serão 
computados para efeito dos cálculos dos Coeficientes de Ocupação e de Aprovei-
tamento Básico. 
§ 2º Será permitida, após a expedição do competente Alvará de Aprovação pela 
Prefeitura Municipal, que autorize as edificações, a construção de depósito pro-
visório, para guarda de materiais a serem utilizados nas construções, bem como 
ligações provisórias de água, luz, entre outras.
§ 3º O depósito provisório deverá ser demolido até 90 (noventa) dias após finali-
zada a construção.
§ 4º As áreas comuns do condomínio jamais poderão ser utilizadas para guarda 
ou depósito de materiais a serem utilizados pelos condôminos, nas respectivas 
construções, sujeitando-se os infratores à multa. 

CAPÍTULO III
DA ACESSIBILIDADE

Art. 9º A empreendedora deverá realizar as devidas adequações nas edificações, 
e nas áreas de uso comum do condomínio para promover a acessibilidade ao 
conjunto, em atendimento ao disposto no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de de-
zembro de 2004, e conforme parâmetros da norma técnica ABNT: NBR 9050/2004.
Parágrafo único. A empreendedora se responsabiliza em assegurar a adequação 
de acessibilidade das unidades habitacionais autônomas conforme a demanda 
por aquisição destas habitações.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 O registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis deverá 
ser concomitante ao registro das áreas de Sistema de Lazer e Área Institucional, 
respectivamente objeto das matrículas nºs 125.615 e 125.614 ao Município, nos 
termos da legislação vigente.
Art. 11 O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domésticos e da Constru-
ção Civil, o Plano de Proteção de Área de Preservação Permanente, deverão ser 
levados à apreciação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COM-
DEMA, antes da emissão do certificado “Habite-se”.
Parágrafo único. Fica condicionado a emissão do certificado de “Habite-se” o cum-
primento do disposto no parágrafo único do artigo 4º deste Decreto, bem assim a 
aprovação dos projetos do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto, 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do sistema de drenagem de 
águas pluviais, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, do projeto técnico 
de segurança contra incêndio, pelo Corpo de Bombeiros e ao registro das áreas 
mencionadas no artigo 10 deste Decreto.
Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 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

DeCRetO nº 379
De 21 De junhO De 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Transpor-
te e Trânsito, no valor de R$ 3.780,00.
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 adminis-
trativo nº 21.453/10, 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 nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de 
R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), suplementar às seguintes dota-
ções do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

21.02.00 3.3.90.30 001 15.122.0067.2.094 1.720,00

21.02.00 3.3.90.39 001 15.122.0067.2.094 660,00

21.02.00 4.4.90.52 001 15.122.0067.2.094 300,00

21.01.00 3.3.90.30 001 15.122.0067.2.082 1.100,00

TOTAL 3.780,00

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$

21.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0071.2.081 3.780,00

TOTAL 3.780,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 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

DECRETO Nº 380
DE 21 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento, no valor de R$ 5.654,25.
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 adminis-
trativo nº 21.455/10, 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$ 
5.645,25 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 
suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

08.02.00 3.3.90.30 001 20.306.0078.2.016 5.654,25

TOTAL 5.645,25

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$

09.01.00 3.3.90.36 001 08.244.0021.2.027 5.654,25

TOTAL 5.645,25

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATOS DAS SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRâNSITO 
ADM. DE MULTAS DE TRâNSITO

Relação de Notificação de Autuação
Ratificando o que estabelece o Art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro

PlaCa identait PlaCa identait PlaCa identait

AFL2468 Z480125635 CNO1302 Z480124633 DSE4500 N490084003

BGC4974 Z480125799 CQT1744 Z480125453 DSE4739 Z480124713

BGT5176 Z480125775 CQT2128 Z480125459 DSE5423 Z480125451

BKI6240 Z480125636 CTX0520 Z480125019 DSZ6504 N490083550

BKK9114 N490083714 CXG2497 Z480125634 DTR8900 Z480125458

BKM5525 N490083837 CZI6446 N490083541 DXU9119 N490083832

BKN4288 Z480125076 CZI7512 N490083778 DZE8473 Z480123836

BTP2904 Z480125455 CZN8118 N490083593 EIK8665 Z480125457

CAZ8029 N490083799 DDJ9465 N490083640 EPF3408 Z480123835

CBC3989 N490083612 DFH3358 N490083704 HCA4332 Z480124939

CBC3989   Z480125779 DFK3559 N490084057 IPY1140 N490083726

CFU6364 Z480124663 DIR1435 N490083698 KML4635 Z480125637

CKB7874 Z480123493 DLB8958 Z480125555 KMP1665 Z480125606

CKH8230 N490084022 DRI6886 N490083827
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LICITAÇÕES

ReSuMO DA AtA De ReunIÃO DA COMISSÃO PeRMAnente De LICItAÇÕeS 
COnVIte De PReÇOS n.° 019/2010 PROCeSSO nº 1075/2010 SMS Aos 21 de 
junho de 2010, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Perma-
nente 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 18 de junho de 2010. A 
Comissão, valendo-se do parecer emitido pela unidade 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 São Carlos Móveis Planejados Ltda. R$ 26.846,96

2º LCC Móveis Ltda – ME R$ 29.869,00

Caroline Garcia Batista Presidente 

Pregão eletrônico n. º 031/10 - Processo n. º 10319/2010 – hOMOLOGAÇÃO - 
Objeto: Execução de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água 
da rede de ensino municipal do Município de São Carlos. Homologo a decisão 
proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01, adjudicado à empresa 
AMANDA CRISTINA ESTEVES RODRIGUES ME devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº. 11.234.063/0001-29. Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Fran-
cisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. 
São Carlos, 18 de junho de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

PReFeItuRA MunICIPAL De SÃO CARLOS - PReGÃO eLetRÔnICO n.º 
049/2010- PROCeSSO ADMInIStRAtIVO n° 18154/2010. Faço público de or-
dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão 
Eletrônico nº. 049/2010, que possui como objeto a aquisição de armações e lentes 
corretoras para atendimento a usuários em situação de vulnerabilidade social do 
Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.
licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O recebimento e a abertura das 
propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 7 de julho de 2010 e o início da sessão 
de disputa de preços será às 10h00min do dia 7 de julho de 2010. Maiores infor-
mações pelo telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 21 de junho de 2010. André Luiz 
dos Santos – Pregoeiro.

ReSuMO DA AtA De SeSSÃO De ABeRtuRA DOS enVeLOPeS De hABILI-
tAÇÃO tOMADA De PReÇOS n.°  020/2010 PROCeSSO ADMInIStRAtIVO 
n.º 18650/2010 Aos 21 de junho de 2010, às 9h00min, 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.; Am-
biental Ribeirão Preto Serviços Ltda.; Delfino e Galli Construções Ltda. EPP e F4 
Construtora Ltda. ME. Após a análise da documentação apresentada, a Comissão 
JULGA HABILITADAS as empresas Alfalix Ambiental Ltda., Ambiental Ribeirão Pre-
to Serviços Ltda. e F4 Construtora Ltda. ME.,, e INABILITADA a empresa Delfino e 
Galli Construções Ltda. EPP, por não atender ao subitem 05.01.18 do edital. Os 
envelopes de proposta de preços foram vistados em seu fecho para garantir sua 
inviolabilidade. Caroline Garcia Batista Presidente

ReSuMO DA AtA De SeSSÃO De juLGAMentO DOS DOCuMentOS De hA-
BILItAÇÃO COnVIte De PReÇOS n.° 020/2010 PROCeSSO nº 1506/2010 SMS 
Aos 21 de junho de 2010, às 15h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comis-
são Permanente de Licitações para proceder ao julgamento da documentação de 
habilitação apresentada para o Convite de Preços supracitado pelas empresas, 
a saber: Eletro Hidráulica “Águia Branca” Ltda.; Eletrotécnica Pires Ltda. e Fragalli 
Engenharia Ltda. EPP. Após a análise da documentação apresentada, a Comissão 
JULGA HABILITADAS todas as empresas. Caroline Garcia Batista Presidente

ReSuMO DA AtA De ReunIÃO DA COMISSÃO PeRMAnente De LICItAÇÕeS 
COnVIte De PReÇOS n.° 019/2010 PROCeSSO nº 1075/2010 SMS Aos 21 de 
junho de 2010, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Perma-
nente 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 18 de junho de 2010. A 
Comissão, valendo-se do parecer emitido pela unidade 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 São Carlos Móveis Planejados Ltda. R$ 26.846,96

2º LCC Móveis Ltda – ME R$ 29.869,00

Caroline Garcia Batista Presidente 

FunDO MunICIPAL De SAÚDe PReGÃO eLetRÔnICO FMS nº 040/2010
PROCeSSO ADMInIStRAtIVO nº 1714/2010
Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encon-
tra aberto o Pregão Eletrônico nº 040/2010, tendo como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, PARA ATENDIMENTO DE 
ORDEM JUDICIAL E FORNECIMENTOS AUTORIZADOS, conforme especificações e 
quantidades constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido 
nos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebi-
mento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 5 de julho de 
2010 e o início da sessão de disputa de preços será as 9:00 horas do dia 5 de julho 
de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 21 de junho de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

FunDO MunICIPAL De SAÚDe PReGÃO eLetRÔnICO FMS nº 041/2010
PROCeSSO ADMInIStRAtIVO nº 1597/2010
Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encon-
tra aberto o Pregão Eletrônico nº 041/2010, tendo como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, constantes da lista do 
“Programa Dose Certa Saúde Mental”, conforme especificações e quantidades 
constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.
bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a aber-
tura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 5 de julho de 2010 e o início 
da sessão de disputa de preços será as 10:00 horas do dia 5 de julho de 2010. 
Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.

São Carlos, 21 de junho de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

FunDO MunICIPAL De SAÚDe PReGÃO eLetRÔnICO FMS nº 042/2010
PROCeSSO ADMInIStRAtIVO nº 1660/2010
Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encon-
tra aberto o Pregão Eletrônico nº 042/2010, tendo como objeto o REGISTRO DOS 
PREÇOS DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 
E FRALDA DESCARTÁVEL JUVENIL, conforme descrição, especificações e quantida-
des constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: 
www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a 
abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 5 de julho de 2010 e o 
início da sessão de disputa de preços será as 10:00 horas do dia 5 de julho de 2010. 
Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 21 de junho de 2010.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

Pregão eletrônico n. º 033/10 - Processo n. º 8611/2010 – hOMOLOGAÇÃO 
- Objeto: Registro de preços para fornecimento de agregado para reparos em 
estradas rurais do Município de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo 
Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01, adjudicado à empresa AURORA MINE-
RAÇÃO LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 02.964.101/0001-08. Nesta 
oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efe-
tuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 07 de junho de 
2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

tOMADA De PReÇOS n.°  012/2010 - PROCeSSO ADMInIStRAtIVO n.º 
1043/2010 – hOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia 
para execução de obra de reforma de edificação principal do Centro Dia de Refe-
rência do Idoso “Vera Lúcia Pilla” – 1ª Etapa, no Município de São Carlos. Homologo 
o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do pre-
sente certame à empresa F4 Construtora Ltda - ME, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n º 09.137.996/0001-56. São Carlos, 21 de junho de 2010. Oswaldo B. Duarte 
Filho - Prefeito Municipal

tOMADA De PReÇOS n.°  014/2010 - PROCeSSO ADMInIStRAtIVO n.º 
17766/2010 – hOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenha-
ria para execução do Complexo Esportivo no Bairro Santa Felícia, no Município 
de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e 
adjudico o objeto do presente certame à empresa F4 Construtora Ltda - ME, devi-
damente inscrita no CNPJ sob o n º 09.137.996/0001-56. São Carlos, 21 de junho 
de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

tOMADA De PReÇOS n.°  015/2010 - PROCeSSO ADMInIStRAtIVO n.º 
11851/2009 – hOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenha-
ria para execução da obra de pavimentação e drenagem da ligação do Jardim 
Botafogo ao Bairro Antenor Garcia (SCA 050) – 1ª Etapa, no Município de São Car-
los. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico 
o objeto do presente certame à empresa Engenharia e Comércio Bandeirantes 
Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 59.598.029/0001-60. São Carlos, 21 
de junho de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 004/2010

Empresa –  Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Objeto – Registro dos Preços de Material de Consumo Médico-Hospitalar (Agu-
lhas) 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 11/02/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 067/2010 - Processo 
2516/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Maria de Fátima Severo Dias

FunDO MunICIPAL De SAÚDe
extRAtO DA AtA De ReGIStRO De PReÇOS nº 006/2010

Empresa –  Sanofi-Aventis Comercial e Logística Ltda
Objeto – Registro de Preços de Insulina Glargina a ser fornecida para atendimento 
de determinação judicial ou fornecimento autorizado. 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 04/03/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 001/2010 - Processo 
3374/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Edilene Aparecida Garcia

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010

Empresa – Comercial Cirúrgica Rioclarense 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: 12/03/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 069/2009 - Processo 
2891/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Cybele Copel Sebastiani

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 012/2010

Empresa – S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda
Objeto – Registro de Preço do medicamento Imunoglobulina Humana 5G, a ser 
fornecido para atendimento de determinação judicial. 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 11/03/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 004/2010 - Processo 
207/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Christiane Marins Gomes

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010

Empresa –  Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
Objeto – Registro de Preço do medicamento Rituximabe 100 mg, a ser fornecido 
para atendimento de determinação judicial. 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 11/03/2010

Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 004/2010 - Processo 
207/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Claudinéia Martins Garcia Rodrigues

CONCURSO PúBLICO E PROCESSO SELETIVO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
PROgRAMA DE INCLUSÃO DIgITAL – PID SÃO CARLOS

PROCESSO SELETIVO Nº 04/2010
A Comissão de Seleção torna público o gabarito do Processo Seletivo   nº 04/2010, 
realizado para a CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO, no Programa de Inclusão Digital 
da Fundação Educacional São Carlos.

GABARItO DA PROVA teÓRICA

a b C d a b C d

1 X 11 X

2 X 12 X

3 X 13 X

4 X 14 X

5 X 15 X

6 X 16 X

7 X 17 X

8 X 18 X

9 X 19 X

10 X 20 X

São Carlos, 21 de junho de 2.010.
ROGÉRIA KAPP CARDOSO
Presidente da Comissão de Seleção

LICITAÇÃO

Contrato Administrativo nº 001A/2010.
Processo Administrativo nº 043/2010.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Contratante: Fundação Pró-Memória de São Carlos.
Contratada: J 2 Comércio de Equipamentos e Locação de Som Ltda- EPP.
Objeto: O objeto deste contrato é a locação, instalação, operação, demonstagem 
e remoção de equipamentos relativos à infra-estrutura para realização do evento 
Festa Matsuri São Carlos, conforme características, especificações, quantidades e 
período constantes no edital deste Pregão Eletrônico nº 001/2010 e seus anexos.
Vigência: De 03 a 10/05/2010.
Valor: 35.300,00.
Data da Assinatura: 03 de maio de 2010.
Assina pela Contratante: Ana Lúcia Cerávolo.
Assina pela Contratada: Juliano Noel Lemos.

LICITAÇÕES

COnVIte De PReÇOS nº 1.13.2010.
Processo S.A.A.e. nº 2.389/2010.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e 
gerenciamento de sistema de medição remota, para medição do consumo de 
água de 32 (trinta e dois) apartamentos em 02 prédios, situados na Vila Isabel 
(CDHU), nesta cidade, visando atendimento a legislação municipal. 
Deu-se o exame das propostas e a Comissão de Licitações deliberou DeSCLASSI-
FICAR as propostas das empresas: 1)  1) Infommeter Serviços de Desenvolvimen-
to em Telecomunicações Ltda, sediada em Ribeirão Preto – SP, por não atender ao 
Edital no requisito do item: 5.4.4 – “Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado de desempenho anterior que comprove a 
capacidade técnico-operacional para execução do objeto desta licitação, poden-
do tal comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados” – não apresentou; 
5.4.5 –“Atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, de-
vidamente acervado pelo CREA, em nome do profissional pertencente ao quadro 
da empresa indicado como responsável técnico na forma dos itens 5.4.5 e 5.4.6, 
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para fins de comprovação de capacidade técnico-profissional” – não apresentou; 
5.4.5.1 – “A comprovação do vínculo do profissional com a empresa poderá ser 
comprovada mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 
empregado ou contrato de trabalho, sendo possível ainda à contratação de pro-
fissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente 
pela execução dos serviços” – não apresentou; 5.4.7 – “Indicação do responsável 
técnico pela obra/serviços, objeto desta licitação, o qual apresentará declaração 
individual de responsável técnico autorizando a sua indicação” - não apresentou; 
5.4.8 - “Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal:Certidão Conjunta Ne-
gativa de Débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa 
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, com validade na data da abertura das propostas, na forma da 
lei” - apresentou vencida; 5.4.9 - “Prova de Regularidade para com a Fazenda Esta-
dual, com validade na data da abertura das propostas, na forma da lei” - não apre-
sentou; 5.4.10 - “Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal:Certidão 
Negativa de Débitos do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na 
forma da Lei, com validade na data da abertura das propostas” - apresentou ven-
cida; 5.4.11 - “Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social, (Certidão Negativa de Débito), com validade na data 
da abertura das propostas” - não apresentou; 5.4.12 - “Prova de regularidade re-
lativa ao FGTS – (CRF) - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com validade 
na data da abertura das propostas” - apresentou vencida. 2) Mobix Individualiza 
S/A, sediada em São Paulo – SP; por não atender ao Edital no requisito dos itens: 
5.4.7 – “Indicação do responsável técnico pela obra/serviços, objeto desta licita-
ção, o qual apresentará declaração individual de responsável técnico autorizando 
a sua indicação” - não indicou e não autorizou;  5.4.9 - “Prova de Regularidade 
para com a Fazenda Estadual, com validade na data da abertura das propostas, 
na forma da lei” - apresentou vencida; 5.4.10 - “Prova de Regularidade para com a 
Fazenda Municipal:Certidão Negativa de Débitos do domicílio ou sede do licitan-
te, ou outra equivalente na forma da Lei, com validade na data da abertura das 
propostas” - não apresentou; 5.4.11 - “Prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social - INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, (Certidão Negativa de Débito), 

com validade na data da abertura das propostas” - não apresentou.  Da presente 
decisão cabe recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir desta publicação, de 
acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos (SP), 21 de junho de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

COnVIte De PReÇOS nº 1.14.2010.
Processo S.A.A.e. nº 1.857/2010.
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto exe-
cutivo do emissário e interceptor de esgoto para atendimento dos loteamentos 
situados na região do Varjão, no município de São Carlos – SP. Deu-se o exame das 
propostas e a Comissão de Licitações deliberou DeSCLASSIFICAR as propostas 
das empresas: 1) JMF Projetos e Consultoria S/S, sediada em São Carlos – SP, por 
não atender ao Edital no requisito dos itens: 5.4.3 - “Apresentar prova de Registro 
ou Inscrição na entidade profissional competente (CREA), tanto da empresa con-
corrente como do(s) responsável(eis) técnico(s)” - não apresentou; 5.4.7 - “Indica-
ção do responsável técnico pela obra/serviços, objeto desta licitação, o qual apre-
sentará declaração individual com firma reconhecida em cartório de responsável 
técnico autorizando a sua indicação” - não apresentou; 5.4.15- “Declaração de que 
tem pleno e total conhecimento do Edital do Convite de Preços nº 14/2010, dos 
termos do Contrato nº 245/2009 firmado entre a Autarquia e a Nossa Caixa – Re-
cursos Fehidro; bem como, se submete a todas as condições do mesmo” - apresen-
tou sem assinatura; 5.4.16- “Declaração de que permitirá, assegurará e facilitará 
a atuação da NOSSA CAIXA (Agente Financeiro), do Agente Técnico e do COFEHI-
DRO, por meio de seus representantes, funcionários e/ou credenciados; e que, 
cumprirá todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao 
empreendimento, bem como eventuais Deliberações do COFEHIDRO que afetem 
a execução do objeto do futuro contrato”- apresentou sem assinatura. 2) Kadima 
Engenharia Ltda - EPP, sediada em Ribeirão Preto – SP; por não atender ao Edital 
no requisito dos itens: 5.4.3 - “Apresentar prova de Registro ou Inscrição na enti-
dade profissional competente (CREA), tanto da empresa concorrente como do(s) 
responsável(eis) técnico(s)”- não apresentou a certidão do responsável técnico 

e apresentou a certidão do profissional vencida; 5.4.4 – “Apresentar atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de desempenho an-
terior que comprove a capacidade técnico-operacional para execução do objeto 
desta licitação, podendo tal comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais ates-
tados” – não apresentou e 5.4.7 – “Indicação do responsável técnico pela obra/
serviços, objeto desta licitação, o qual apresentará declaração individual com 
firma reconhecida em cartório de responsável técnico autorizando a sua indica-
ção” – não apresentou. Embora a empresa NS Engenharia Sanitária e Ambiental 
S/S Ltda, sediada em Mogi Mirim – SP tenha apresentado toda a documentação 
solicitada em conformidade com o Edital, não reuniu, 03 (três) propostas válidas é 
de se considerar o certame frustrado.  Da presente decisão cabe recurso no prazo 
de 02 (dois) dias úteis a partir desta publicação, de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos (SP), 21 de junho de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

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.
Deu-se o exame das propostas e a Comissão de Licitações deliberou CLASSIFICAR 
as propostas das empresas: Aracons Construtora Ltda., em primeiro lugar cujo 
preço global é de R$ 442.464,67 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos 
e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e R. Rojic Engenharia e Cons-
truções Ltda., em segundo lugar, cujo preço global é de R$ 446.936,25 (quatrocen-
tos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos). 
Da presente decisão cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta 
publicação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos, 21 de junho de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
processa novos alimentos para a merenda

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 
(SMAA) adquiriu um processador de legumes e uma cen-
trifugadora de vegetais. Após algumas adaptações físicas 
na linha de processamento, estes novos equipamentos 

começaram a ser utilizados na última semana durante o 
preparo das cenouras que são destinadas à alimentação 
escolar.
Com os novos equipamentos as merendeiras receberão 
os produtos hortícolas prontos para o consumo, ou seja, 
cortados, higienizados adequadamente e embalados a 
vácuo, é só abrir a embalagem e utilizar, sobrando mais 
tempo para outras atividades. 
Nesta semana, a SMAA forneceu 2 mil quilos de produtos 
in natura e 800 quilos de cenoura minimamente proces-
sada, sendo 300 quilos ralada e 500 quilos em cubo.
A Unidade também processa mais de 3 mil quilos de fru-
tas por semana. As polpas congeladas são distribuídas 
para os restaurantes populares do Cidade Aracy e da Vila 
Irene e para o preparo dos kits de café da manhã dos tra-
balhadores rurais do distrito de Santa Eudóxia e de São 
Carlos. A intenção é que após a estruturação completa da 
Unidade de Processamento e após a aquisição por parte 
da Secretaria de Educação de máquinas especiais para 
servir os sucos, a Agricultura possa fornecer as polpas 
congeladas para as unidades escolares municipais.

O Processo – Assim que a cenoura chega na Unidade de 

Processamento da Secretaria ela é pesada. Primeiro se 
retira a casca e, em seguida, elas são pré-cortadas para 
passar no processador de legumes. O processador adqui-
rido permite 40 tipos de cortes diferentes, de acordo com 
a lâmina escolhida. 
Logo após, a cenoura processada é imersa por 10 minu-
tos em um tanque de higienização, com capacidade para 
400 litros, contendo água e produtos próprios para higie-
ne de alimentos. Na etapa seguinte, o produto processa-
do é colocado na centrifugadora e seco, depois pesado e 
embalado a vácuo. 
Finalizando o processo, as embalagens recebem etique-
tas com informações sobre o tipo de corte usado, a data 
de fabricação e validade, a quantidade do produto em-
balado e informações sobre as condições ideais de con-
servação, forma de armazenamento e temperatura ade-
quada, além do telefone da SMAA para o esclarecimento 
de dúvidas. Na sequência, estes alimentos são acondicio-
nados em caixas plásticas higienizadas e colocados em 
câmara fria. 
O prazo de validade varia de acordo com cada produto, 
mas de modo geral a durabilidade corresponde a 6 dias 
após processamento. 

polo ecológico marca educação Ambiental 2010
Durante a abertura oficial do encontro de Educação 

Ambiental (EA) 2010, na última semana, no CDCC/USP, 
foi assinado um convênio de cooperação institucional do 
projeto “Polo Ecológico de São Carlos”, parceria entre a 
Prefeitura, UFSCar, Embrapa, CDCC, SAAE, Rede de Educa-
ção Ambiental (REA-SC), Coletivo de Educadores de São 
Carlos (Cescar), Sala Verde e Diretoria Regional de Ensino.

O convênio é a formalização de ações que já ocorrem 
para consolidar um centro de difusão ecológica utilizan-
do equipamentos públicos ambientais. No caso da Pre-
feitura são o Parque Ecológico, Estação de Tratamento de 
Água do Espraiado, Horto Florestal e Horta Municipal.

Da UFSCar os equipamentos são: a Pista de Saúde; a 
Trilha da Natureza e as Nascentes do Córrego Espraiado. 

A Embrapa tem a Trilha Canchim, cuja fazenda tem duas 
das maiores reservas de Mata Atlântica de cerrado do mu-
nicípio.

O objetivo do Pólo Ecológico é mapear as ações, pro-
jetos e programas realizados no município e suas interfa-
ces com o Programa Municipal de Educação Ambiental, 
evento anual que oferece palestras, oficinas e a apresen-
tação de trabalhos visando promover a troca de experi-
ências e a valorização de projetos, ações e atividades em 
educação ambiental realizadas em âmbito local e regio-
nalmente.

O convênio reafirma o compromisso da cidade com 
o meio ambiente, que também vai implantar a Cidade da 
Energia, uma parceria entre Prefeitura, Abimaq, Embrapa, 

UFSCar e o Governo Federal, para o desenvolvimento de 
estudos na área de energias renováveis.

Fábio Taconelli/PMSC

Ana Paula Oliveira /PMSC
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