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 ■ COMITÊ RIO 2016

Comitê Olímpico vistoria instalações de São Carlos

Luiz Augusto Brum e Marcia Botelho, 
técnicos que integram o Comitê Rio 2016, 
estiveram em São Carlos nesta quinta e 
sexta-feira, dias 29 e 30, para uma visita 
técnica a locais indicados pela Prefeitura de 
São Carlos para treinamento nos Pré-Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
Na manhã desta sexta-feira (30) os 
técnicos visitaram o ginásio de esportes 
municipal Milton Olaio Filho. No dia 
anterior a visita aconteceu em outros três 
locais indicados por São Carlos para os 
treinamentos de adaptação pré-jogos: o 
Parque Ecoesportivo Damha; o Damha 

Golf Club e a Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). 
Em março deste ano, dentro do projeto 
de captação de grandes eventos para a 
cidade, São Carlos se inscreveu para receber 
delegações de países que irão participar 
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 
2016. No mês de maio, o Comitê divulgou 
uma lista com 152 cidades, de 22 estados 
brasileiros, escolhidas para os Pré-Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos. Depois, as cidades 
selecionadas responderam um questionário 
apontando de maneira detalhada as 
condições de cada uma das praças esportivas 

indicadas na fase de inscrição.
Os membros do Comitê Rio 2016 vieram 
a São Carlos conferir se todos os itens 
constantes do questionário, respondido 
recentemente, estão realmente de acordo. 
Durante a visita os técnicos preencheram um 
novo questionário que aponta a veracidade 
das informações contidas no primeiro.
De posse das informações obtidas durante a 
visita a cada uma das cidades selecionadas, 
o Comitê Rio 2016 vai elaborar até o mês de 
novembro um caderno apresentando essas 
cidades. O caderno será entregue em 2012, 
durante a Olimpíada de Londres.

Carlinhos Oliveira/PMSC
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LICITAÇÕES

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2011 Comuni-
camos que o extrato da ata de registro de preços nº 024/2011, que tem 
como objeto ao registro de preços para fornecimento de produtos horti-
frutigranjeiros para abastecer as unidades escolares e outras do Município 
de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2011, processo nº 
15651/2011, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.
sp.gov.br - no link Licitações – Licitações Prefeitura - Ata de Registro de 
Preços. São Carlos, 29 de setembro de 2011. FABRICIA MORAIS TOZETTI 
CONTRI Pregoeira

Pregão Eletrônico N. º 075/2011 Processo n. º 5749/2011 HOMOLOGA-
ÇÃO Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de produtos 
hortifrutigranjeiros para a manutenção de animais abrigados no Parque 
Ecológico Municipal “Dr. Antonio Teixeira Vianna” do Município de São Car-
los. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos 
lotes n° 01, 03, 04, e 05 adjudicado à empresa SALMA MARIA COLOMBO 
BERMUDEZ ARARAQUARA ME devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
66.959.230/0001-90.  Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido 
Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do 
Banco do Brasil.  São Carlos, 30 de setembro de 2011. Oswaldo B. Duarte 
Filho Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2011 PROCESSO Nº 24294/2011 HO-
MOLOGAÇÃO Objeto: aquisição de pen drive para serem utilizados pelos 
professores nas unidades da rede municipal de ensino do Município de 
São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, refe-
rente ao lote n° 01 adjudicado à empresa FQT IMPORTS COMÉRCIO IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº. 13.543.998/001-12. Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido 
Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do 
Banco do Brasil. São Carlos, 30 de setembro de 2011. Oswaldo B. Duarte 
Filho Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 074/2011 PROCESSO N.º 19137/2011 RA-
TIFICAÇÃO Ratifico a decisão proferida pela Equipe de Apoio ao Pregão 

Eletrônico, que negou provimento ao recurso interposto pela empresa Isa-
bela Turcatto Gimenes ME. São Carlos, 30 de setembro de 2011. Oswaldo 
B. Duarte Filho Prefeito Municipal

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÕES CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 005/2011 PROCESSO N.º 
14242/2011 Aos 30/09/2011, às 10h30min, reuniu-se na Sala de Licitações 
a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise da docu-
mentação apresentada nas propostas de preços das empresas participan-
tes do certame em epígrafe, cujos envelopes foram abertos em sessão pú-
blica realizada em 17/08/2011. A Comissão, valendo-se do parecer emitido 
pela unidade interessada, que a esta se junta, e CONSIDERANDO o critério 
de julgamento de menor preço, JULGA AS EMPRESAS CLASSIFICADAS na 
ordem a seguir:

EmprEsa Valor (r$)

1º Carrara Serviços e Construções Ltda – EPP R$ 421.214,40

2º Alfalix Ambiental Ltda. R$ 531.474,16

3º Corpotec Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. R$ 571.223,48

4º Multiverde Comércio e Produção de Mudas Ltda. EPP R$ 573.533,28

5º Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços Ltda. ME R$ 587.892,60

6º CR Agropecuária e Meio Ambiente Ltda. R$ 594.859,96

João Carlos Pedrazzani Presidente

Prefeitura visita entidades assistenciais conveniadas

Com o objetivo de aumentar a transparência 
na aplicação dos recursos públicos, a Prefei-
tura de São Carlos, através da Comissão Fis-
calizadora de Auxílios e Subvenções às Enti-
dades Conveniadas, visitou duas instituições 
na última semana. Os locais visitados foram a 
Associação da Missão Evangélica para Assis-

tência à Criança e a Cre-
che Nosso Lar.
A Comissão é composta 
por Rodrigo Tozo (Se-
cretaria Municipal de 
Educação), Raquel Ama-
ral Romagna (Secretaria 
Municipal de Cidadania 
e Assistência Social), 
Gilberto Jimpachi Sato 
(Secretaria Municipal de 
Fazenda), Luiz Apareci-
do de Oliveira (Secretaria 
Municipal de Saúde) e 
Renato Bertolani (Secre-
taria Municipal de Espor-
te e Lazer) que puderam 
conhecer o espaço e os 
trabalhos desenvolvidos, 
além de examinar a exe-
cução dos projetos.

O objetivo da visita é conhecer o trabalho da 
instituição na prática, conhecer o que está 
além do papel, e conferir os trabalhos que a 
Prefeitura de São Carlos apoia, com os repas-
ses de recursos.
Em 2.010, a Prefeitura repassou o valor de R$ 
35,3 milhões, sendo R$ 26,9 milhões para a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Carlos e o restante para 75 entidades so-
ciais parceiras.

Entidades – Para a Associação Evangélica 
para Assistência à Criança (Casa da Criança) 
que atende aproximadamente 50 crianças 
com idades entre 7 e 14 anos e oferece edu-
cação complementar, desenvolvimento mo-
tor, artístico, social e orientações sobre cida-
dania e meio ambiente, a Prefeitura repassou 
R$ 37.686,40. 
A segunda entidade visitada, creche Nosso 
Lar, atende aproximadamente 200 crianças da 
Educação Infantil, da fase 1 até a fase 6. Para 
essa entidade a Prefeitura repassa R$ 150,00 
por criança de 0 até 3 anos em período inte-
gral, R$ 75,00 por criança atendida em meio 
período; e R$ 120,00 por criança de 4 e 5 anos 
atendida em período integral, e R$ 60,00 por 
criança atendida em meio período. A Prefeitu-
ra também repassou neste ano, R$ 25 mil para 
adequação do espaço físico da creche (troca 
de cobertura, instalações elétricas e hidráuli-
cas) e R$ 158 mil de reforma do refeitório.
A Prefeitura mantém convênios com entida-
des que desenvolvem atividades ligadas a es-
porte, cultura, saúde, educação e cidadania. 

Mariúcha Magrini/PMSC
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