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Fagá ganha Núcleo de Incentivo à Cultura

Diário Oficial de São Carlos

 ■ MAIS MEDICAMENTOS

O Governo Federal está ampliando a lista 
de medicamentos e produtos oferecidos 
na rede privada de farmácias e drogarias 
credenciadas junto ao programa Farmácia 
Popular. Nove medicamentos passam a 
fazer parte da nova lista. ► Pág. 2

 ■ MAIS ILUMINAÇÃO

A avenida Heitor José Reali está recebendo 
mais iluminação. A Prefeitura, através 
da primeira fase do Reluz 2 (Programa 
Nacional de Iluminação Pública Eficiente 
da Eletrobrás) está instalando 10 postes e 
30 luminárias nesta avenida. ► Pág. 2

 ■ ECA EM DISCUSSÃO

Estudantes de escolas estaduais e do 
ProJovem de São Carlos e Descalvado 
participaram neste final de semana, 
na cidade de Bragança Paulista, do 4º 
Encontro Lúdico Estadual dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes. ► Pág. 2

 ■ CULTURA REGGAE

Será realizado no dia 30 de outubro 
(sábado), das 16h às 20h, no Teatro de Arena 
José Saffioti Filho, a 3ª edição do evento 
Cultura Reggae. O evento proporcionará 
cultura para os são-carlenses com grupos 
importantes da região. ► Pág. 2

 ■ INCENTIVO À CULTURA

Fábio Taconelli/PMSC

DivulgaçãoMarília Villari/PMSCCarlinhos Oliveira/PMSCArquivo/PMSC

Foi inaugurada na quinta-feira (21), a segunda 
unidade do Núcleo de Incentivo à Cultura e 
ao Conhecimento (NICC), em parceria com a 
Associação São Carlos Presente e Futuro e a 
empresa Matra, com apoio  da Prefeitura de São 
Carlos, no bairro Maria Stela Fagá. ► Pág. 4
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Prefeitura amplia iluminação no Miguel Abdelnur
A avenida Doutor Heitor José Reali está recebendo 
mais iluminação. A Prefeitura de São Carlos, através 
da primeira fase do Reluz 2 (Programa Nacional de 
Iluminação Pública Eficiente da Eletrobrás) está 
instalando 10 postes e 30 luminárias (de 150 watts) 
em um dos lados desta avenida.
De acordo com a Prefeitura, esta obra beneficiará 
centenas de pessoas que circulam pelo local, já que 
a avenida liga a região Leste de São Carlos com a 
região Sul. É um trecho por onde passam diariamente 
muitos trabalhadores, especialmente do Distrito 
Industrial Miguel Abdelnur.
A Prefeitura também está instalando novas 
luminárias em mais três regiões de São Carlos. São 
50 luminárias (de 250 watts) no trevo de acesso a 
UFSCar, em mais três trechos do distrito de Santa 

Eudóxia e no Maria Stella Fagá. 
Nesta primeira fase do Reluz 2 foram investidos 
aproximadamente R$ 350 mil. Até o momento, a 
Prefeitura já instalou nova iluminação em trechos 
dos bairros: Jardim Social Bicão, Vila Marina, Jardim 
Embaré e Cidade Aracy.

O Programa – Através do Reluz 2, a Prefeitura 
investirá R$ 2,2 milhões para instalar 2.311 pontos 
de luz na cidade. Além de aumentar a segurança 
nas regiões atendidas, o Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica (Procel) torna mais 
eficiente 5 milhões de pontos de iluminação pública. 
O financiamento do projeto é feito à concessionária 
CPFL/Paulista que, em articulação com o município, 
executará os serviços.

Farmácia Popular: ampliada lista de medicamentos
O Governo Federal noticiou na semana passada, 
através do Ministério da Saúde, a ampliação da lista 
de medicamentos e produtos oferecidos na rede 
privada de farmácias e drogarias credenciadas junto 
ao programa Aqui tem Farmácia Popular. 
São Carlos está entre os 2.336 municípios participantes 
que receberão mais nove medicamentos indicados 
para o controle e tratamento de asma, rinite, mal de 
Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de mais 
um anti-hipertensivo. A outra novidade é a inclusão 
de fralda geriátrica para portadores de insuficiência 
renal com mais de 60 anos.
O programa Aqui tem Farmácia Popular tem por 
objetivo baratear a aquisição de medicamentos e 
produtos, possibilitando ao consumidor pagar 10% do 
valor do medicamento ou produto, e o restante (90%) 
é subsidiado pelo Governo Federal ao estabelecimento 
farmacêutico credenciado. A inclusão dos novos 
medicamentos e produtos atingirá quase um milhão 

de pessoas por mês. Além da ampliação em 1 milhão 
de pessoas há também os já beneficiados pelo 
programa Aqui tem Farmácia Popular, através da 
possibilidade de aquisição de medicamentos para 
o tratamento de hipertensão, diabetes, colesterol e 
gripe, anticoncepcionais e preservativo masculino, 
medicamentos e produtos esses também distribuídos 
gratuitamente nas chamadas “farmácias básicas” do 
SUS, para quem se consulta pelo Sistema.
Os novos medicamentos e produtos foram definidos a 
partir de levantamentos sobre as doenças com maior 
número de prescrições na rede de saúde (pública e 
privada), como asma e rinite. Medicamentos para 
osteoporose, mal de Parkinson e glaucoma, assim 
como fraldas geriátricas, foram incluídos visando 
ampliar o acesso a produtos para o controle e 
tratamento de patologias, bem como, de problemas 
que afetam principalmente os idosos. 
É importante ressaltar aos consumidores que a inclusão 

dos itens de que trata a Portaria nº. 3219, publicada 
no Diário Oficial da União, do dia 21 de outubro de 
2010, se refere à comercialização dos medicamentos 
e produtos apenas nos estabelecimentos 
farmacêuticos (farmácias e drogarias) credenciados 
junto ao programa Aqui tem Farmácia Popular, e 
não nas unidades da Rede Própria. As farmácias e 
drogarias credenciadas junto ao programa Aqui 
tem Farmácia Popular apresentam banner e adesivo 
de identificação padronizado pelo Programa 
Farmácia Popular do Brasil, facilitando o acesso 
dos consumidores aos medicamentos e produtos 
incluídos no programa. Para a aquisição nas unidades 
credenciadas é necessário o consumidor apresentar 
CPF, documento de identificação com foto e receita 
médica. A relação e o endereço das farmácias e drogarias 
privadas que participam do Programa Aqui tem Farmácia 
Popular podem ser encontradas através do link: http://
portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/fpbrsc_sp.pdf 

Jovens participam de 
Encontro Lúdico

Estudantes de escolas estaduais e do 
ProJovem de São Carlos e Descalvado 
participaram no último final de semana, 
na cidade de Bragança Paulista (SP), do 
4º Encontro Lúdico Estadual dos Direitos 
da Criança e Adolescente. A viagem foi 
organizada pela Secretaria Municipal 
Especial de Infância e Juventude e contou 
com apoio de funcionários do Centro da 
Juventude Elaine Viviane. 
Durante o Encontro as próprias crianças e 
adolescentes avaliaram a implementação 
do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), possibilitando um amplo 
processo de discussão, reflexão e de 
proposição, visando o fortalecimento 
da participação dos próprios jovens 
nos processos decisórios das políticas 
públicas infanto-juvenis.
De acordo com a Secretaria de Infância 
e Juventude, a participação dos 
adolescentes e crianças é importante, pois 
eles representam os maiores interessados 
na formulação das políticas públicas 
voltadas a esse segmento populacional.
O estudante Rafael Lima, que cursa o 

3º ano do Ensino Médio, falou sobre 
a viagem. “O melhor de tudo é poder 
interagir com pessoas conhecedoras do 
assunto crianças e adolescentes e não 
podemos desperdiçar a oportunidade de 
passar nossas opiniões”.  

São Carlos realiza
 3º Cultura Reggae

A Prefeitura de São Carlos realizará no dia 
30 de outubro (sábado), das 16h às 20h, 
no Teatro de Arena José Saffioti Filho, a 3ª 
edição do evento Cultura Reggae.
O evento é realizado pela Coordenadoria 
de Artes e Cultura da Prefeitura com 
produção do Coletivo Ganja Groove, além 
de contar com a parceria do Pastel & CIA, 
Lual Lanches, Varanda, Koi Tattoo, Bebidas 
Toda Hora e Gráfica Futura.
O objetivo do evento é levar cultura, 
informação e entretenimento para as 
pessoas, além de incentivar grupos e 
cantores de reggae do interior paulista. 
Esse ano o evento contará com três 
atrações: Radiola Dub de Araraquara, MC 
Peqnoh de Piracicaba e o DJ Dirtsamples 
do Ganja Groove. O evento é gratuito e 
aberto a toda população.
Radiola Dub – Araraquara - O coletivo 
Radiola Dub foi formado no final 
de 2005 pelo seletor Allan Alves e o 
produtor musical e músico Pedro Neves 
com intuito de resgatar a cultura sound 
system no país.
Em 2007 lançaram o primeiro disco de sua 

autoria denominado “Dubmostração”. 
Atualmente o grupo prepara seu 
segundo disco com previsão de 
lançamento para dezembro de 2010. 
Mc Peqnoh –  Peqnoh, 26 anos, residente 
em Piracicaba, é produtor, compositor e 
intérprete do seu trabalho desde os 12 
anos de idade. Já dividiu o palco com 
grandes nomes do rap nacional tais 
como: Mv Bill, Nega Gizza, Racionais Mc’s, 
Facção Central, entre outros. E também, 
com grandes nomes da música brasileira, 
como: Netinho de Paula e Sampa Crew.
Ganja Groove – São Carlos - é um 
grupo formado por músicos, cantores e 
produtores amantes da música jamaicana 
que, através de eventos culturais e sociais 
procura trazer a todos informação, 
cultura e cidadania. A maior ferramenta 
de propagação do grupo é o chamado 
“sound system” ou “radiola”. Também 
conta com um VJ que através de um 
projetor, transmite simultaneamente 
idéias visuais com edições feitas na hora. 
Desta vez, quem representará o grupo 
será o Selectah Dirtsamples.

Carlinhos Oliveira/PMSC

Marília Villari/PMSC
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 548
DE 25 DE OuTubRO DE 2010

APROVA O REGULAMENTO PARA O II CONCURSO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚ-
BLICA MUNICIPAL.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo pro-
tocolado sob o nº 25.673/09,
DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento para o II Concurso de Inovação na Gestão 
Pública Municipal, instituído pela Lei Municipal nº 15.098, de 13 de novembro de 
2009, que consta nos Anexos I e II do presente Decreto.
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 593, de 16 de dezembro de 2009.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 25 de outubro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
ANEXO I
REGULAMENTO DO II CONCURSO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 1º O II Concurso de Inovação na Gestão Pública Municipal será promovido 
pela Prefeitura Municipal de São Carlos e tem por objetivo geral estimular o de-
senvolvimento de soluções inovadoras nas práticas de trabalho, desenvolvidas 
nas unidades públicas municipais, que contribuam efetivamente para a melhoria 
dos serviços públicos.
Parágrafo único. Tais iniciativas são entendidas como mudanças em práticas an-
teriores, por meio de alterações nos modos, métodos ou forma, e que possam 
produzir resultados positivos nos processos de trabalho e/ou na forma de orga-
nização e gestão.
Art. 2º Os objetivos específicos do II Concurso de Inovação são:
I - valorizar os servidores públicos que atuam de forma criativa e pró-ativa em suas 
atividades, em benefício do interesse público;
II - disseminar soluções inovadoras que sirvam de inspiração ou referência para 
outras iniciativas e colaborem para o avanço da capacidade de governança;
III - promover a melhoria dos serviços públicos municipais.
Seção I
Das Inscrições
Art. 3º As inscrições serão realizadas no período de 27 de outubro de 2010 a 4 de 
fevereiro de 2011, por meio do Portal do Servidor (www.saocarlos.sp.gov.br), no 
link “Concurso de Inovação”, da seguinte forma:
I - no link “Concurso de Inovação” o candidato encontrará a ficha de inscrição, a 
qual contém informações sobre o responsável pelo projeto, equipe de trabalho, 
unidade de origem, setores envolvidos, abrangência, além de descrição geral do 
projeto.
II - o candidato deverá escolher uma das áreas temáticas, constantes da ficha de 
inscrição.
III - a efetivação da inscrição só ocorrerá mediante entrega do projeto e da ficha de 
inscrição devidamente assinada, pessoalmente, ou por procuração, na Fundação 
Educacional São Carlos, situada na Rua São Sebastião, nº 2828, dentro do período 
de inscrições.
IV - a inscrição do candidato implica no conhecimento e concordância com as 
exigências contidas no presente regulamento, bem como pela responsabilidade e 
consequências de eventuais erros no preenchimento da ficha de inscrição.
V - poderão se inscrever os servidores do quadro efetivo da Administração Direta 
e Indireta. 
Seção II
Da Elaboração do Projeto
Art. 4º O projeto, juntamente com a ficha de inscrição, deverá ser entregue no 
período de 27 de outubro de 2010 a 4 de fevereiro de 2011, das 8h00 às 12h00 e 
das 14h00 às 17h00, na Fundação Educacional São Carlos - FESC.
§ 1º As iniciativas inovadoras, constantes do Projeto, deverão se enquadrar em 
uma das seguintes áreas temáticas, a qual deverá ser escolhida no ato da inscrição:
I - atendimento ao cidadão;
II - gestão da informação;
III - gestão e desenvolvimento de pessoas;
IV - melhoria de processo(s) de trabalho;
V - outras (especificar qual).
§ 2º O Projeto com as iniciativas deverá ser apresentado na forma escrita, formato 
times new roman, tamanho 12, justificado, em formulário disponibilizado no Por-
tal do Servidor, com o seguinte conteúdo:
I - título da iniciativa;
II - responsável pela iniciativa;
III - coordenador do projeto (em caso de projeto apresentado em equipe);
IV - departamento/setor/unidade objeto da aplicação;
V - breve descrição da situação-alvo e indicadores do problema (máximo 20 li-
nhas);
VI - objetivo geral do projeto;
VII - justificativa da relevância e impactos do projeto (máximo 10 linhas);
VIII - etapas e cronograma do projeto;
IX - análise de viabilidade econômica, técnica, de recursos humanos, de infraes-
trutura, e outras;
X - indicadores de resultados.
Seção III
Da Seleção
Art. 5º A seleção consiste na análise de um Projeto escrito, que trará iniciativas 
inovadoras, podendo ser elaborado por um único servidor, ou por uma equipe de 
servidores atuando em pequenas unidades administrativas ou operacionais, e até 
setores ou coordenações engajadas em processos de mudanças.
Parágrafo único. Nos projetos desenvolvidos por mais de uma pessoa, deverá ha-
ver no ato da inscrição a indicação um coordenador que responderá pela equipe, 
quando necessário.
Art. 6º A seleção será efetuada em três etapas:
I - Primeira etapa – Análise das inscrições
As iniciativas recebidas passarão por uma verificação, na qual serão observados 
os requisitos básicos para inscrição, estabelecidos neste regulamento. As que não 
atenderem aos requisitos serão automaticamente desclassificadas. Essa verifica-
ção terá às seguintes etapas:

a) verificação do cumprimento dos requisitos do edital;
b) solicitação de informações complementares, quando a Comissão julgar neces-
sário;
c) análise de viabilidade de implementação e do retorno do investimento, com os 
responsáveis pela pasta e pelo projeto.
II - Segunda etapa – Análise e Seleção para visita in loco
a) a Comissão Julgadora selecionará um conjunto de, no máximo, 12 (doze) ini-
ciativas finalistas;
b) realizará uma análise in loco do processo de implantação e os servidores envol-
vidos serão convocados para uma sessão de arguição sobre as propostas.
III - Terceira etapa – Arguição
A Comissão arguirá as 12 (doze) iniciativas finalistas e selecionará as 3 (três) me-
lhores iniciativas em cada categoria, para a premiação. A ordem de apresentação 
será de acordo com a ordem de inscrição.
Seção IV
Da Premiação
Art. 7º A Comissão Julgadora do Concurso divulgará e premiará as três melhores 
práticas inovadoras, conforme os seguintes critérios:
I - comprovação de inovação em relação a práticas anteriores;
II - expectativa comprovada de resultados positivos quanto à contribuição para a 
resolução da situação-problema, e/ou atendimento à demanda do público-alvo, 
e/ou aos direitos dos cidadãos;
III - participação dos servidores na elaboração das ideias de mudança;
IV - desenvolvimento de parcerias, envolvendo outros órgãos públicos, não gover-
namentais ou da iniciativa privada;
V - utilização eficiente de todos os recursos disponíveis;
VI - viabilidade de implementação da primeira etapa do projeto piloto ou efetivo 
da iniciativa no período que compreende a abertura das inscrições até a data de 
divulgação das iniciativas selecionadas para arguição.
Art. 8º As iniciativas premiadas receberão prêmios em dinheiro, conforme a clas-
sificação obtida no Concurso, nos termos da Lei Municipal nº 15.098, de 13 de 
novembro de 2009:
I - 1º lugar: R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais);
II - 2º lugar: R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais);
III - 3º lugar: R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais).
Seção V
Das Disposições Gerais
Art. 9º Caberá à Comissão Julgadora, designada por meio de ato do Prefeito Muni-
cipal, a análise e julgamento das iniciativas apresentadas, em conformidade com 
os critérios estabelecidos no art. 4º constante neste regulamento.
Art. 10. Os itens deste regulamento poderão sofrer eventuais alterações, atualiza-
ções ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em ato próprio.
Art. 11. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita 
das condições do concurso estabelecidas neste regulamento, bem como auto-
rização para divulgação da imagem e do projeto nos veículos de comunicação.
Art. 12. Será automaticamente excluído do Concurso o candidato que:
I - não entregar a ficha de inscrição no local determinado;
II - não entregar o projeto no prazo estabelecido;
III - usar de meios ilícitos na execução do projeto.
Art. 13. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do con-
curso.
Art. 14. Durante todo o Concurso, do início das inscrições até a data da premiação, 
à Comissão Julgadora reserva-se o direito de averiguar as informações apresenta-
das, podendo solicitar dados complementares e documentação comprobatória 
ao servidor ou equipe responsável pela iniciativa.
Art. 15. Ao se inscrever, o participante aceita plenamente as normas expressas 
neste regulamento, sob pena de eliminação do Concurso.
Parágrafo único. O descumprimento de qualquer norma deste regulamento resul-
tará na exclusão do candidato do Concurso.
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão designada para a reali-
zação do concurso.
ANEXO II
Do Cronograma

Lançamento do II ConCurso de Inovação
dIa 25/10/2010, na abertura ofICIaL da semana do 

servIdor PúbLICo munICIPaL

Publicação do Decreto/Edital 26/10/2010

Inscrições e envio das iniciativas de 27/10/2010 a 04/02/2011

Divulgação das iniciativas selecionadas para análise 
e arguição.

10/03/2011

Período para recurso 11/03/2011

Período de visita in loco das selecionadas De 14/03/2011 a 25/03/2011

Período de arguição das selecionadas De 11/04/2011 a 15/04/2011

Divulgação das iniciativas vencedoras 19/04/2011

Período para recurso 20/04/2011

Premiação das iniciativas vencedoras Durante as comemorações do Dia do Trabalho.

DECRETO nº 549 
DE 25 DE OuTubRO DE 2010

INTEGRA MEMBRO À COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE INOVAÇÃO NA 
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 
25.673/09,
DECRETA
Art. 1º Fica integrado à Comissão Julgadora do Concurso de Inovação na Gestão 
Pública Municipal, constituída pelo Decreto nº 583, de 11 de dezembro de 2009, o 
senhor HUGO MANFRE FRONER, como representante da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, em substituição a Marco Antônio Pacheco Júnior.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 25 de outubro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATO DA SECRETARIA

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$ 4.400,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PFMC3
São Carlos, 25 de outubro de 2010.

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

COnCuRSOS PÚbLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

COMunICADO
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMunERADO n.º 10

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, divulga os gabaritos das provas do Processo Seleti-
vo de Estágio remunerado das áreas relacionadas abaixo.
Ficam reservados os dias 26 e 27/10/10 para eventual interposição de recurso, que 
deverá ser protocolado pessoalmente ou por procuração no CIEE, situado na Rua 
São Sebastião, nº. 1810 – Centro, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

ADMINISTRAÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

número das questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Língua Portuguesa B A D A B C B E A E

ConheCImentos esPeCífICos B A E C E B C D E D

JORNALISMO

número das questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Língua Portuguesa B A D A B C B E A E

ConheCImentos esPeCífICos E B D A C B A E B C

MEDICINA VETERINÁRIA

número das questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Língua Portuguesa B A D A B C B E A E

ConheCImentos esPeCífICos C E C A C B D A E B

NUTRIÇÃO

número das questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Língua Portuguesa B A D A B C B E A E

ConheCImentos esPeCífICos A D E B C D A C E B

TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO/ NUTRIÇÃO

número das questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Língua Portuguesa B A D A B C B E A E

ConheCImentos esPeCífICos C C E A B E D B D A

São Carlos, 25 de outubro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.°  029/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
8965/2010 Aos 25 de outubro 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: C.JR Construtora Ltda.; Datec 
Pavimentação e Terraplanagem Ltda.; Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.; 
Lourenço & Araújo Terraplanagem São Carlos Ltda. A Comissão, após a verificação 
detalhada da documentação apresentada, JULGA HABILITADAS as empresas C.JR 
Construtora Ltda.; Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda.; Engenharia e Co-
mércio Bandeirantes Ltda. e Lourenço & Araújo Terraplanagem São Carlos Ltda. 
Ato contínuo, foram abertos os envelopes de propostas de preços. A Comissão 
aguarda o parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. Fulvia 
Cappello Presidente Ad Hoc

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.°  030/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
8964/2010 Aos 25 de outubro de 2010, às 14h30min, 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: C.JR Construtora Ltda.; Datec 
Pavimentação e Terraplanagem Ltda.; Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.; 
Lourenço & Araújo Terraplanagem São Carlos Ltda. A Comissão, após a verificação 
detalhada da documentação apresentada, JULGA HABILITADAS as empresas C.JR 
Construtora Ltda.; Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda.; Engenharia e Co-
mércio Bandeirantes Ltda. e Lourenço & Araújo Terraplanagem São Carlos Ltda.  
ato contínuo, foram abertos os envelopes de propostas de preços. A Comissão 
aguarda o parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. Fulvia 
Cappello  Presidente Ad Hoc

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2010 - Comunicamos 
que o extrato da ata de registro de preços nº 017/10, que tem como objeto o 
Registro de preços para aquisição de luvas de procedimento para atender às uni-
dades escolares municipais do Município de São Carlos, referente ao PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 034/2010, PROCESSO Nº 14969/2010, encontra-se disponível para 
consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura 
- ata de registro de preços. São Carlos, 25 de outubro de 2010. ANDRÉ LUIZ DOS 
SANTOS – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2010 - Comunicamos 
que o extrato da ata de registro de preços nº 024/10, que tem como objeto o 
Registro de preços de cestas básicas para o atendimento a usuários carentes nos 
plantões emergenciais da Prefeitura Municipal de São Carlos, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 066/2010, processo Nº 23849/2010, encontra-se disponível para 
consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura 
- ata de registro de preços. São Carlos, 25 de outubro de 2010. ANDRÉ LUIZ DOS 
SANTOS – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2010 - Comunicamos 
que o extrato da ata de registro de preços nº 023/10, lotes 3, 4 e 5, que tem como 
objeto o Registro de Preços de materiais de limpeza para atender unidades esco-
lares e administrativas municipais, referente ao Pregão Eletrônico Nº 029/2010, 
processo Nº 6644/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocar-
los.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. 
São Carlos, 25 de outubro de 2010. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

Farmácia Popular: ampliada lista de medicamentos
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PREFEITURA DE

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMEnTO COnTRATuAL
1º TERMO ADITIVO AO COnTRATO nº 51/10

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Salma Maria Colombo Bermudez Araraquara ME – Varejão São José
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de produtos hortifruti-
granjeiros para utilização no Restaurante Popular para 30/11/10, acresce em 25% 
o fornecimento dos produtos e acresce a quantia de R$ 6.712,40
Data da assinatura: 16/08/10
Processo nº 31.727/09

EXTRATO DO COnVênIO nº 103/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos
Objeto: repasse financeiro destinado à aquisição de bens, objetivando melhorias 
no atendimento à população
Valor: R$ 20.000,00
Data da assinatura: 20/10/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.428/10
Processo nº 22.176/10

COnCuRSO PÚbLICO E PROCESSO SELETIVO

COnVOCAÇÃO DE ESTÁGIO REMunERADO
PROCESSO SELETIVO nº 05/2010.

A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca os (as) can-
didatos (as) abaixo a comparecerem na instituição no dia 27 de outubro de 2010, 
das 14 às 17 horas, para tratar da celebração do termo de compromisso de estágio 
junto à Fundação Educacional São Carlos, no âmbito do Programa de Inclusão 
Digital.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.

nome CLassIfICação

Tiago Munari Guimarães 1º Colocado

Jessica Caroline Ferreira Gimenez 2º Colocado

Thales Sigoli Frigo 3º Colocado

Alexandre Vinicius Iroldi Felix 4º Colocado

Cristina Maffei 5º Colocado

Pedro Mathias Fajardo Custodio 6º Colocado

São Carlos, 25 de outubro de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

PORTARIAS

PORTARIA nº. 138/2010
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:

DESIGNAR a servidora Lara Maria Silveira, Bióloga, lotado na GTA – SLB, para subs-
tituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por 
Lei, a servidora Sandra Cristina Dimis Santos, Chefe do Setor de Laboratório de 
Biologia, que estará em gozo de férias no período de 13/10/2010 a 22/10/2010.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 13 de Outubro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 139/2010
Dispõe sobre a divulgação dos feriados nacionais, estadual e municipais e dias de 
ponto facultativo.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTôNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE AO DIS-
POSTO NA PORTARIA Nº 762, DE 08 DE OUTUBRO DE 2010, DO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL, E AINDA,
Resolve:
Art. 1º - Transferir o Ponto Facultativo do dia 1º de novembro de 2010 para 5 no-
vembro de 2010.
Art. 2º - Em decorrência do disposto no art. 1º desta Portaria, o art. 1º da Portaria 
nº 009, de 04 de janeiro de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.1º (.....)
(.....)
31 de outubro – domingo, 2º Turno das Eleições (se houver) (feriado nacional);
02 de novembro – terça-feira, Finados (feriado nacional);
04 de novembro - quinta-feira, Aniversário de São Carlos (feriado municipal);
05 de novembro – sexta-feira (ponto facultativo, em compensação ao dia 28 de 
outubro, Dia do Funcionário Público);
15 de novembro – segunda-feira, Proclamação da República (feriado nacional);
24 de dezembro – sexta-feira, (ponto facultativo);
25 de dezembro - sábado, Natal (feriado nacional);
31 de dezembro – sexta-feira, (ponto facultativo);
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 13 de outubro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 140/2010
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
DESIGNAR o servidor Roberto Trimer Junior, Almoxarife, lotado na GMP – SAl, para 
substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competi-
rem por Lei, o servidor Alexandre Troya Marques, Chefe do Setor de Almoxarifado, 
que estará em gozo de férias no período de 20/10/2010 a 29/10/2010.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 20 de Outubro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

ATO DA SECRETARIA

COMunICADO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos – SAAE,  conforme autoriza  
a Lei nº 8.666/93 e baseado no   parecer da Procuradoria Jurídica desta Autarquia, 
aplica a penalidade de suspensão pelo prazo de 03 (três) anos à empresa, LIMPAR 
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, conforme  item 15.1 letra “d” do  Edital de 
Pregão Eletrônico nº 003/2010.
São Carlos, 25 de outubro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

LICITAÇÃO

CONVITE DE PREÇOS nº 1.27.2010. Processo S.A.A.E. nº 0594/2010. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes, com o for-
necimento do material e mão-de-obra, destinados aos servidores operacionais da 
Autarquia. 
Deu-se o exame das propostas e a Comissão de Licitações deliberou DESCLAS-

SIFICAR a proposta da empresa: Rib Uniformes Confecções Ltda – ME., por não 
atender o item 5.1 - “Os Concorrentes deverão apresentar a proposta acondicio-
nada em envelope fechado indevassável, conforme item 3.0 (três), preenchida em 
01 (uma) via redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas, borrões ou declarações estranhas que possam suscitar dúvi-
das quanto a sua interpretação, veracidade ou legalidade, assinada em seu final 
pelo representante legal da concorrente e rubricada nas demais folhas.” - não as-
sinou a proposta. E CLASSIFICAR a proposta das empresas: 1) Camuflagem Tudo 
em Uniformes Ltda, em segundo lugar, para os itens 4, 5, 6 e 8 cujos preços uni-
tários são R$8,00, R$30,00, R$26,00 e R$28,00, totalizando R$2.640,00 (dois mil 
seiscentos e quarenta reais), R$18.000,00 (dezoito mil reais), R$1.352,00 (um mil 
trezentos e cinquenta e dois reais) e e R$2.296,00 (dois mil duzentos e noventa e 
seis reais) respectivamente; em terceiro lugar, para os itens 2, 3, 7 e 9 cujos preços 
unitários são R$31,00, R$14,00, R$21,00 e R$28,00, totalizando R$9.734,00 (nove 
mil setecentos e trinta e quatro reais), R$14.910,00 (catorze mil novecentos e dez 
reais), R$4.137,00 (quatro mil cento e trinta e sete reais) e R$10.584,00 (dez mil 
quinhentos e oitenta e quatro reais).   2) Omytto Uniformes Indústria e Comércio 
Ltda - EPP, em primeiro lugar, para os itens 1, 2, 3, 4, 7 e 9, cujos preços unitários 
são R$15,90, R$27,90, R$9,85, R$7,88, R$18,80 e R$23,80, totalizando R$4.690,50 
(quatro mil seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos), R$8.760,60 (oito mil 
setecentos e sessenta reais e sessenta centavos), R$10.490,25 (dez mil quatrocen-
tos e noventa reais e vinte e cinco centavos), R$2.600,40 (dois mil seiscentos reais 
e quarenta centavos), R$3.703,60 (três mil setecentos e três reais e sessenta centa-
vos) e R$8.996,40 (oito mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) 
respectivamente; em terceiro lugar, para os itens 5, 6 e 8 cujos preços unitários são 
R$32,30, R$28,50 e R$28,90, totalizando R$19.380,00 (dezenove mil trezentos e oi-
tenta reais), R$1.482,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais) e R$2.369,80 
(dois mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) respectivamente. 
3) Uniformes Campinas Ltda, em primeiro lugar, para o itens 5, 6 e 8, cujos preços 
unitários são de R$26,58, R$22,62 e R$27,86, totalizando R$15.948,00 (quinze mil 
novecentos e quarenta e oito reais), R$1.176,24 (um mil cento e setenta e seis reais 
e vinte e quatro centavos) e R$2.284,52 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais 
e cinquenta e dois centavos) respectivamente; em segundo lugar, para os itens 1, 
2, 3, 7 e 9 cujos preços unitários são de R$25,86, R$28,48, R$9,96, R$18,88, R$23,82, 
totalizando R$7.628,70 (sete mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos), 
R$8.942,72 (oito mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), 
R$10.607,40 (dez mil seiscentos e sete reais e quarenta centavos), R$3.719,36 (três 
mil setecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) e R$9.003,96 (nove mil 
três reais e noventa e seis centavos) respectivamente e em terceiro lugar para o 
item 4, cujo preço unitário é de R$9,36, totalizando R$3.088,80 (três mil oitenta e 
oito reais e oitenta centavos). 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), 25 de outubro de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSELHO DE ACOMPAnHAMEnTO E COnTROLE SOCIAL DO FunDEb
EDITAL DE COnVOCAÇÃO

Leila Cristina de Almeida Vicentini, Presidente do Conselho de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação, no município de São Carlos (CACS – 
FUNDEB), convoca os membros titulares e suplentes para a 4ª Reunião Ordinária 
do biênio 2010/2012, que realizar-se-á no dia e horário abaixo discriminados, da 
qual constará a seguinte pauta:
Pauta:
- Informes
- Indicação de membro para Comissão do CME
 - Análise e emissão de parecer da prestação de contas do 3º trimestre/2010
 - Vistas nos documentos de prestação de contas
Dia: 28 de outubro de 2010 – quinta-feira
Horário: 14 horas
Local: Secretaria Municipal de Educação -SME - Rua Conde do Pinhal, 2017 – Cen-
tro
São Carlos, 22 de outubro de 2010
LEILA CRISTINA DE ALMEIDA VICENTINI
Presidente do CACS-FUNDEB

Fagá ganha Núcleo de Incentivo à Cultura

Foi inaugurada, no final da tarde de quinta-feira 
(21), a segunda unidade do Núcleo de Incentivo à 
Cultura e ao Conhecimento (NICC), em parceria com a 
Associação São Carlos Presente e Futuro e a empresa 
Matra, no bairro Maria Stela Fagá.
O espaço é destinado a um projeto sócio-cultural 

que pretende estimular e incentivar a população 
ao prazer pela leitura. A Prefeitura destinou verba 
de R$ 70 mil para que o NICC adquirisse o acervo 
de livros e jornais. Também ajudará na manutenção 
do prédio, do projeto e para o pagamento dos 
funcionários. O espaço cultural fica localizado na 
avenida João de Lourenço.
O presidente da Associação e um dos diretores da 
Matra, Carlos Alberto Marrara Partel, salientou que a 
implantação da segunda unidade do NICC é um sonho 
que se materializa. “Sempre tive vontade de oferecer 
à população um espaço destinado ao estímulo da 
cultura, que se materializou com a instalação do 
primeiro Núcleo e se amplia com o espaço no Maria 
Stela Fagá”, comentou.
A primeira unidade do NICC foi inaugurada em 2007, 
no Cidade Aracy. O Núcleo recebe 800 visitas de 
moradores por mês. São registradas aproximadamente 

1.000 retiradas de livros no mesmo período.
Cultura gratuita - O NICC vai disponibilizar para a 
região do Fagá, gratuitamente, um acervo com mil 
livros, além de jornais e revistas. Também oferece 
aulas de teatro, atividades de contação de histórias, 
clube de xadrez, clube de RPG e exposição de 
filmes. O cidadão da região que pretende utilizar o 
espaço deverá fazer um cadastro. Com isso, podem 
emprestar até dois livros de uma vez. 
Em abril desse ano, o Ministério da Cultura divulgou 
o 1º Censo Nacional das Bibliotecas Públicas 
Municipais (BPMs) baseado em dados do ano 
passado. De acordo com o levantamento, São Carlos 
obteve a média 1,81, apenas atrás de cidades como 
Barueri-SP (4,07), Curitiba-PR (2,97), Santa Rita-PB 
(2,36) e Rio Grande-RS (2,03). Considerando apenas 
o Estado de São Paulo, São Carlos foi considerado o 
2º município com mais bibliotecas.

Fábio Taconelli/PMSC
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