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Município comemora queda na evasão escolar

Diário Oficial de São Carlos

 ■ VAGA IDOSOS

A Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito já emitiu 1.630 cartões para 
pessoas com idade superior a 60 anos e 
que podem utilizar uma das 44 vagas de 
estacionamento para idosos na cidade, 
incluindo vagas da área azul. ► Pág. 2

 ■ NOVO ECOPONTO

Já está em funcionamento o novo Ecoponto 
do Jardim Paulistano, que fica na esquina 
das ruas Indalécio de Campos Pereira 
com Américo Jacomino Canhoto. Esse é o 
segundo Ecoponto dos oito que a Prefeitura 
vai construir na cidade.► Pág. 4

 ■ CIDADE LIMPA

O Mutirão Cidade Limpa, ação preventiva 
da Prefeitura de São Carlos contra a dengue,  
já visitou mais de 16 mil imóveis em 30 
bairros da cidade. Desde o início ação, em 
novembro de 2010, já foram retirados 100 
mil quilos de material. ► Pág. 2

 ■ PASSEIO HISTÓRICO

A partir  de hoje (11) a população de 
São Carlos terá mais uma opção de lazer 
neste mês de janeiro: conhecer o centro 
histórico da cidade, sua história e seu 
patrimônio preservado. A iniciativa é da 
Fundação Pró-Memória. ► Pág. 2

 ■ EVASÃO ESCOLAR

São Carlos comemora a significativa queda de evasão escolar 
no ano letivo de 2010. Em 2009, o Ensino Fundamental Regular 
na Rede Municipal de Ensino teve um índice total de evasão de 
0,88 %; em 2010, o total foi de 0,07%. ► Pág. 4
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Vaga para idosos: mais de 1.600 cartões
de estacionamento já foram fornecidos
A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito 
já emitiu 1.630 cartões para pessoas com idade 
superior a 60 anos e que podem utilizar uma 
das 44 vagas especiais para idosos na cidade, 
incluindo vagas da área azul. 
Entre a faixa etária dos cadastrados, 48,2% são idosos 
entre 60 e 65 anos, 22,4% correspondem à faixa etária 
de 66 a 70 anos, 17,5% entre 71 e 75, 8,4% com idades 
entre 76 e 80 anos, 3,3% entre 80 e 85 e entre 86 e 90 
anos o percentual de cadastro é 0,2 de %.
Para ter direito a utilização da vaga os idosos quem ainda 
não se cadastraram devem protocolar requerimento no 
SIM (Serviços Integrados do Município) munido de RG, 
CPF, comprovante de endereço, CNH e documento do 
veículo para adquirir a credencial. O cartão é liberado 
somente para os moradores do município, mas pode 
ser utilizada em todo o território nacional. As vagas 
para idosos encontram-se próximas a bancos, correio 
e pontos de interesse.

Mais vagas – Em setembro de 2010 a Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito em parceria com 
concessionária do sistema de estacionamento rotativo 

de área azul (Hora Park) implantou 23 novas vagas 
de estacionamento para idosos na região central da 
cidade. As áreas de estacionamento exclusivas para 
idosos disponíveis na região central de São Carlos 
no sistema de estacionamento rotativo passaram 
de 21 vagas para 44, representando um aumento 
de 110% na oferta de estacionamento. Além das 
vagas para idosos, foram implantadas mais de 80 
vagas para deficientes e 40 vagas brancas, que 
autoriza o estacionamento gratuito por 15 minutos 
com o pisca-alerta ligado para qualquer motorista, 
independente de idade. A Prefeitura tem instalado 
outros pontos de acordo com o surgimento de 
novas demandas.

Fiscalização - Os agentes e fiscais de trânsito já 
foram orientados e estão multando os veículos 
que não apresentarem a credencial em local visível 
do veículo, conforme tempo de permanência 
determinado na placa de sinalização. O motorista 
que estacionar em desacordo com as condições 
regulamentadas comete infração leve, que é punida 
com multa de R$ 53,20 e 3 pontos na carteira. 

Fundação Pró-Memória oferece passeio
para conhecer centro histórico nas férias
A partir de hoje (11) a população de São Carlos 
terá mais uma opção de lazer neste mês de janeiro: 
conhecer o centro histórico da cidade, sua história e 
seu patrimônio preservado. A iniciativa é da Fundação 
Pró-Memória por meio do projeto Percursos que 
tem como objetivo oferecer, neste período de férias, 
passeios com duração de duas horas apenas na 
área urbana da cidade. As visitas serão feitas as 
terças e quintas-feiras no período da manhã. O 
trajeto iniciará às 9h na escola estadual Álvaro 
Guião e terminará às 11h na Estação Cultura, com 
um café para os participantes. 
A implantação de um projeto permanente de 

visitação ao centro é uma meta da Fundação 
com a organização e estruturação dos atrativos, 
valorização do patrimônio cultural por meio da 
identificação dos imóveis, recuperação das praças 
e conservação do conjunto arquitetônico que 
compõe a área central. O passeio permite que 
os interessados visitem os prédios históricos da 
cidade como a Escola Estadual Álvaro Guião, o 
Palacete Conde Pinhal, o CDCC e muitos outros e 
também conheçam mais sobre o município.
Com o tema “Percursos Especial de Férias: a cada 
passo, uma história sobre o centro de São Carlos”, o 
trajeto será feito a pé. De acordo com informações 

da Pró-Memória não é necessário nenhum tipo de 
veículo, por isso os interessados devem usar roupa 
leve, boné, tênis ou calçado confortável.
Além das edificações, os visitantes também poderão 
conhecer um pouco da história de São Carlos através 
dos personagens históricos interpretados por artistas 
do Instituto Janela para as Artes, que é parceiro da 
Fundação Pró-Memória nessa atividade.
Para participar, os interessados terão que pagar 
uma taxa de apenas R$ 5,00. As pessoas com até 12 
anos e com mais de 60 anos pagarão metade deste 
valor. A caminhada é recomendável para público a 
partir de oito anos.

Dengue: Mutirão já visitou mais de 16 mil imóveis
A 9ª edição do Mutirão Cidade Limpa, ação preventiva da 
Prefeitura contra a dengue, iniciado no mês de novembro 
de 2010, já visitou mais de 16 mil imóveis em 30 bairros da 
cidade. O trabalho das equipes é realizado preventivamente 
durante todo o ano e intensificado no período das chuvas 
(novembro a março), que colaboram para a proliferação do 
mosquito da dengue e de outros insetos.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em trabalho 
coordenado pela Vigilância Epidemiológica, até o último 
dia 27 de dezembro os agentes de combate a endemias 
percorreram cerca de mil quadras e visitaram mais de 16 
mil imóveis. O trabalho já retirou mais de 100 mil quilos de 
material (60 caminhões) que poderiam se transformar em 
criadouros do mosquito da dengue ou proliferar a criação 
de animais peçonhentos. 
Neste ano para realizar o Mutirão Cidade Limpa a 
Prefeitura contratou mais 4 caminhões e 24 funcionários 
que se somam aos 33 agentes de combate a endemias, 
que já são funcionários efetivos. O Mutirão Cidade Limpa 
2010 se estenderá por todos os bairros da cidade até 
março deste ano.
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 5
DE 10 DE janEiRO DE 2011

APROVA O PARCELAMENTO DO SOLO, POR MEIO DE DESMEMBRAMENTO, DO 
BEM IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 41.673 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE SÃO CARLOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 6.766, DE 19 DE DE-
ZEMBRO DE 1979, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E DA LEI MUNICIPAL Nº 13.691, 
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2005 – PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o nº 28.644/09, 
CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela empresa “Construpira En-
genharia e Construções Ltda.”, em fls. 52/54 e 76/79, solicitando a aprovação do 
parcelamento do solo, por meio de desmembramento, do bem imóvel objeto da 
Matrícula nº 41.673, destinado à futura implantação do Condomínio Residencial 
“Dona Elisa”, a ser incorporada pela referida empresa;
CONSIDERANDO a celebração do Termo de Compromisso e Compensação de 
Área Institucional nº 68/10, firmado em 23 de dezembro de 2010, em conformi-
dade com disposto no artigo 100, inciso I da Lei Municipal nº 13.691, de 25 de 
novembro de 2005 - Plano Diretor do Município;
CONSIDERANDO a manifestação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano de São Carlos – COMDUSC em fls. 120/122, favorável a compensação da área 
institucional para aprovação do projeto;
CONSIDERANDO o Estudo de Impacto de Vizinhança do Empreendimento Resi-
dencial de fls. 21/45 e sua complementação de fls. 85/118; e
CONSIDERANDO, ainda, a manifestação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de São Carlos - SAAE, referente às Diretrizes Técnicas para a implantação do em-
preendimento residencial, objeto da matrícula nº 41.673, de fls. 133/137;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, para fins de registro, o parcelamento do solo por meio de 
desmembramento do imóvel urbano de propriedade de Adilson Garcia Ferreira, 
Ednéia Aparecida Scurachio Ferreira, Euvaldo César Corrêa e Ana Maria Corrêa, 
objeto da Matrícula sob o nº 41.673 do Cartório de Registro de Imóveis de São 
Carlos destinado à futura implantação do Condomínio Residencial “Dona Elisa”, a 
ser incorporada pela empresa Construpira Engenharia e Construções Ltda., com 
área total de 15.760,34 m2 (quinze mil, setecentos e sessenta vírgula trinta e qua-
tro metros quadrados).
Art. 2º Quanto à ocupação do solo, o empreendimento deverá respeitar os coefi-
cientes de ocupação, aproveitamento, permeabilidade e demais restrições corres-
pondentes a Zona 01 – Zona de Ocupação Induzida, definida na Lei Municipal nº 
13.691, de 25 de novembro de 2005 - Plano Diretor do Município de São Carlos. 
Art. 3º O quadro de áreas do parcelamento do solo por meio de desmembramen-
to é composto da seguinte forma:

QUADRO DE ÁREAS - DESEMBRAMENTO
RESIDENCIAL DONA ELISA

ITEM ESPECIFICAÇÃO ÁREAS (m²) %

1 Área do Lote/ Empreendimento 6.762,52 42,90

2
Área de Preservação Permanente (Área 

de Dação)
7.354,39 46,67

ÁREAS PúBLICAS:

3 Sistema de Lazer 1.643,43 10,43

4 Área de Uso Institucional 
(compensada nos termos 

do artigo 100 da Lei 
Municipal nº 13.691/05)

-

5 Área Total Loteada 15.760,34 100,00

Art. 4º O empreendedor deverá destinar as áreas desmembradas ao uso público 
do Município da seguinte forma:
I - área institucional, por meio de compensação, nos termos do artigo 100, inciso 
I, da Lei Municipal n° 13.691/05, conforme disposto no Termo nº 68/10, celebrado 
em 23 de dezembro de 2010;
II - 1.643,43 m² (um mil, seiscentos e quarenta e três vírgula quarenta e três metros 
quadrados), como sistema de lazer.
Art. 5º O lote originário do desmembramento será destinado ao uso residencial.
Parágrafo único. Deverão ser observadas todas as restrições urbanísticas comple-
mentares às previstas na Lei Municipal nº 13.691, de 25 de novembro de 2005 – 
Plano Diretor do Município, devidamente aprovadas pela Prefeitura Municipal de 
São Carlos e registradas no Cartório de Registro de Imóveis. 
Art. 6º A coleta de lixo será realizada em conformidade com as normas estabele-
cidas pelo Município.
Art. 7º A empreendedora obriga-se a entregar à Prefeitura Municipal de São Car-
los, concomitantemente ao registro do parcelamento do solo por meio de des-
membramento no Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos, as matrículas 
individualizadas das áreas públicas, ou seja, as originadas do registro do desmem-
bramento.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de janeiro de 2011.
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 8 
DE 10 DE janEiRO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
615/07 resolve
DESIGNAR 
a servidora HILDA MARIA MONTEIRO, Diretora do Departamento Pedagógico, 
para substituir LOURDES DE SOUZA MORAES, Secretária Municipal de Educação, 
no período de 10 a 29 de janeiro de 2011, em virtude de férias regulamentares do 
titular, sem vencimentos complementares.

São Carlos, 10 de janeiro de 2011.
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 9
DE 10 DE janEiRO DE 2011

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 3.599/06, resolve
EXONERAR
a pedido, THAIS DE CÁSSIA MARTINELLI GUERREIRO do cargo em comissão de 
Chefe da Divisão de Planejamento Operacional do Transporte Coletivo da Secre-
taria Municipal de Transporte e Trânsito, a partir de 7 de janeiro de 2011, ficando 
consequentemente revogada a Portaria nº 193, de 8 de janeiro de 2009.
São Carlos, 10 de janeiro de 2011. 
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 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 DA JUSTIÇA, a importância de R$ 779.480,00 correspondente ao 
Convênio para Implantação  Sistema Vídeo Monitoramento.
São Carlos, 04 de janeiro de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

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$ 18.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI;
- R$ 4.400,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PFMC3
- R$ 9.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PACI;
- R$ 11.162,47 correspondente ao PROGRAMA IGDBF;
- R$ 1.000,00 correspondente ao Programa FMAS PVMC.
- R$ 11.306,25 correspondente ao Programa FMAS PJOV;
- R$ 2.520.00 correspondente ao Programa FMAS PTMC.
São Carlos, 4 de janeiro de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

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

BKJ6339 Z480137547 DKB1915 Z480138592 EIJ2836 Z480137874

BLD0660 Z480137672 DQD3776 Z480138488 EIN1192 Z480138273

CHJ0311 Z480138764 DQT3577 Z480138388 EKJ8615 Z480138391

CIJ0581 Z480138531 DSJ0383 Z480137082 EMM2973 Z480138621

CMC6385 Z480138812 DSJ5762 Z480137081 ERD4511 Z480138525

CQA8463 Z480138224 DUQ5024 Z480138523 GRM1425 Z480138524

DJD1463 Z480138822 DXE2245 Z480138583 KMT9761 Z480138661

COnCURSOS PÚbLiCOS E PROCESSOS SELETiVOS

COMUniCaDO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contra-
tação por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.
Ficam convocados os habilitados na lista do Concurso Publico nº 318 a compare-
cerem no dia 13/01/11, às 15h00, à Rua Padre Teixeira, nº 2104, Centro, São Carlos, 
à atribuição de aulas para o emprego temporário de Professor I.

CEMEI PERíODO

Therezinha R. Massei Tarde

São Carlos, 10 de janeiro  de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCaDO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada de-
sistiu de assumir a vaga temporária a ela oferecida na atribuição de aula do dia 
16/12/10, ficando, portanto, desclassificada da lista de habilitados do Concurso 
Público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 318
FUNÇÃO: PROFESSOR I

NOME CLASSIFICAÇÃO

ANA PAULA MOURA MADEIRA 95

São Carlos, 10 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nãO COMPaRECiMEnTO DE CanDiDaTO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
NÚMERO DO CONCURSO: 268

FUNÇÃO: TECNICO EM RADIOLOGIA

NOME CLASSIFICAÇÃO

FABIO HENRIQUE SILVA E SILVA 9

São Carlos, 10 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nãO COMPaRECiMEnTO DE CanDiDaTO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
CONCURSO PÚBLICO: 200
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOME CLASSIFICAÇÃO

ALINE DOS SANTOS SOARES 370

São Carlos, 10 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LiCiTaçÕES

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 
DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS N.° 042/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 12964/2010 Aos 10 de janeiro de 2011, às 10h00min, reuniram-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações e o representante presente para 
procederem à abertura dos envelopes de propostas de preços apresentados para 
a Concorrência Pública supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelo-
pes de propostas de preços apresentados pelas empresas HABILITADAS, a saber: 
Conplan Construções e Planejamento Urbano Ltda. e Solução Construtora Ltda. A 
Comissão aguarda o parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. 
Fulvia Cappello Presidente Ad Hoc

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2010 - Comunicamos 
que o extrato da ata de registro de preços nº 028/10, lotes 01 e 02, que tem como 
objeto o Registro de Preços para o fornecimento de pães e queijo tipo mussare-
la para o Restaurante Popular do Município de São Carlos, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 067/2010, processo Nº 27052/2010, encontra-se disponível para 
consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura 
- ata de registro de preços. São Carlos, 10 de janeiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS 
SANTOS – Pregoeiro.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 
DE PREÇOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2010 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N.º 2864/2010 SMS Aos 10 de janeiro de 2011, às 09h00min, reuniram-se na 
Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e o representante presen-
te para procederem à abertura dos envelopes de propostas de preços apresenta-
dos para a Concorrência Pública supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos 
envelopes de proposta de preços apresentados pelas empresas HABILITADAS, a 
saber: Alfalix Ambiental Ltda.; Conplan Construções e Planejamento Urbano Ltda.; 
FCBA Construtora Ltda.; Pollo Engenharia Projetos e Construções Ltda.; e Solução 
Construtora Ltda. A Comissão aguarda parecer da unidade interessada para pro-
ferir seu julgamento. Fulvia Cappello Presidente Ad Hoc

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 
DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS N.° 042/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 12964/2010 Aos 10 de janeiro de 2011, às 10h00min, reuniram-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações e o representante presente para 
procederem à abertura dos envelopes de propostas de preços apresentados para 
a Concorrência Pública supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelo-
pes de propostas de preços apresentados pelas empresas HABILITADAS, a saber: 
Conplan Construções e Planejamento Urbano Ltda. e Solução Construtora Ltda. A 
Comissão aguarda o parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. 
Fulvia Cappello Presidente Ad Hoc

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010 - Comunicamos 

que o extrato da ata de registro de preços nº 007/10, que tem como objeto o 

Registro de Preços dos preços de móveis escolares diversos, referente ao Pregão 

Eletrônico Nº 015/2010, processo Nº 1258/2010, encontra-se disponível para con-

sulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura 

- ata de registro de preços. São Carlos, 10 de janeiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS 

SANTOS – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2010 - Comunicamos 
que o extrato da ata de registro de preços nº 008/10, que tem como objeto o 
Registro de Preços dos preços de móveis escolares diversos, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 015/2010, processo Nº 1258/2010, encontra-se disponível para con-
sulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura 
- ata de registro de preços. São Carlos, 10 de janeiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS 
SANTOS – Pregoeiro.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 006/2010 - PROCESSO N.º 17764/2010 – COMU-
NICADO - A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no uso 
das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA que a resposta ao pedido de im-
pugnação apresentado pela Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda. referente 
ao Edital em epígrafe encontra-se disponível para consulta nesta Comissão e no 
site www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 10 de janeiro de 2010. Caroline Garcia 
Batista – Presidente.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 003/2011 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 3341/2010 Faço público de ordem do Senhor 
Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 
003/2011, tendo como objeto o registro dos preços de compressas de gaze, con-
forme descrição, 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 21 de janeiro de 2011 e o início da sessão de disputa de 
preços será as 10:00 horas do dia 21 de janeiro de 2011. Maiores informações pelo 
telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 10 de janeiro de 2011.
Jose Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro

Pregão Eletrônico N. º 084/10 - Processo n. º 31627/2010 – HOMOLOGAÇÃO 
- Objeto: Registro de preços de cestas básicas para os servidores da Prefeitura Mu-
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nicipal de São Carlos, Fundação Educacional São Carlos, Fundação Pró-Memória 
de São Carlos, Progresso e Habitação de São Carlos S/A e Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente 
ao lote n° 01 adjudicado à empresa COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA devidamen-
te inscrita no CNPJ sob o nº. 53.437.315/0001-67. Nesta oportunidade, designo o 
servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto 
ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 10 de janeiro de 2010. Oswaldo B. Duarte 
Filho - Prefeito Municipal. 

TOMADA DE PREÇOS N.° 038/2010 - PROCESSO N.º 30325/2010 – HOMOLO-
GAÇÃO - Objeto: contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra, 
equipamentos e ferramentas para manutenção dos cemitérios municipais. Homo-
logo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto 
do presente certame à empresa Alfalix Ambiental Ltda, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n º 09.685.747/0001-03. São Carlos, 10 de janeiro de 2011. Oswaldo B. 
Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS Nº 045/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
29963/2010 – COMUNICADO - A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a re-
alização de sessão pública na data de 12 de janeiro de 2011, às 11h30min, para 
abertura dos envelopes de propostas de preços do certame. São Carlos, 10 de 
janeiro de 2010. Caroline Garcia Batista – Presidente.

EXTRaTOS

EXTRaTO DO COnVêniO nº 2/11
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
conveniada: Liga Independente das Escolas de Samba de São Carlos – LIDESSC.
Objeto: repasse financeiro, objetivando a realização do Carnaval 2011.
Valor: R$ 136.300,00
Data da assinatura: 10/01/11
Vigência: 30/04/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.535/10
Processo nº 35.302/10

EXTRaTO DO aDiTaMEnTO nº 82/10
1º TERMO aDiTiVO aO COnVêniO nº 124/10

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Saber Amar
Objeto: prorroga a vigência até 31/03/2011 e altera cláusula da prestação de con-
tas

Fundamento: Lei Municipal nº 15.488/10
Data da assinatura: 30/12/10
Processo nº 2.651/09/SMS

EXTRaTO DO COnVêniO nº 1/11
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Dona Aracy Leite 
Pereira Lopes
Objeto: repasse financeiro, para manutenção da unidade escolar
Valor: R$ 3.000,00
Data da assinatura: 07/01/11
Vigência: 28/02/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.533/10
Processo nº 33.528/10

EXTRaTO DO TERMO nº 68/10
Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Construpira Engenharia e Construções 
Ltda.
Objeto: termo de compromisso e compensação de área institucional, destinada 
à implantação do empreendimento denominado “Condomínio Residencial Dona 
Elisa”, com a instalação de 50 abrigos de pontos de ônibus que serão executados 
às expensas e responsabilidade dos compromissários.
Matrícula no CRI: 41.673
Valor da compensação: R$ 198.250,00
Fundamento: Art. 100, I, da Lei Municipal nº 13.691/05
Data da assinatura: 23/12/10
Processo nº 28.644/09

aTO Da SECRETaRia

PROgRESSO E HabiTaçãO DE SãO CaRLOS S/a – PROHab SãO CaRLOS
CnPj nº 55.428.072/0001-26

aSSEMbLÉia gERaL EXTRaORDinÁRia

EDiTaL DE COnVOCaçãO
O Presidente do Conselho de Administração da PROGRESSO E HABITAÇÃO DE 
SÃO CARLOS S/A – PROHAB SÃO CARLOS,  por este edital, CONVOCA os senhores 
acionistas da Empresa para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se 
no dia 14 de janeiro de 2011, com início às 17:00 horas, em sua sede, à Rua São 
Joaquim, nº 958 – Centro – São Carlos/SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 
1. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato de 
2011/2012;
2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 2011/2012;
3. Outros assuntos de interesse social. 
São Carlos, 05 de janeiro de 2011.
CARLOS ALBERTO FERREIRA MARTINS
Presidente do Conselho de Administração

LiCiTaçãO

Concorrência Pública nº. 03.03.2010 Processo S.A.A.E. nº 0615/2010. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de retirada e 
transporte de aproximadamente 66 t (sessenta e seis toneladas) diárias de resídu-
os sólidos (lodo) da E.T.E. Monjolinho para o Aterro Sanitário Municipal e a E.T.E. 
do Distrito de Água Vermelha, em caçambas apropriadas, devendo estas serem 
disponibilizadas em local a ser indicado da E.T.E. Monjolinho, retirando-as cheias 
e devolvendo-as vazias.
Comunicamos a todos os interessados que as empresas Corpotec Construtora e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Sanecol Saneamento Ambiental e Ecológi-
co Ltda. - ME, interpuseram recurso contra a decisão da Comissão de Licitações no 
que tange à fase de HABILITAÇÃO, ficando assinalado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para impugnação, a partir desta publicação, de acordo com a Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos, 10 de janeiro de 2.011.
Presidente da Comissão de Licitações – Substº.

Município comemora queda na evasão escolar
São Carlos comemora a significativa queda de 
evasão escolar no ano letivo de 2010. Em 2009, 
o Ensino Fundamental Regular na Rede Municipal 
de Ensino teve um índice total de evasão de 0,88 
%; em 2010, o total foi de 0,07%.
Entre as escolas que tiveram o maior índice de 
queda na evasão está a EMEB Arthur Natalino 
Deriggi, que fica no Antenor Garcia, que em 2009 
teve 33 alunos evadidos, já em 2010 o índice 
caiu para zero. Outra escola que teve queda 
significativa de evasão foi a EMEB Dalila Galli 
(Jockey Club) que teve um índice de evasão de 17 
alunos em 2009 e apenas 1 aluno em 2010. 

O trabalho para que houvesse a queda da evasão 
foi através de ações e projetos desenvolvidos nas 
escolas para que os alunos tivessem assistência e 
reforço através de atividades durante o período 
de aulas e no contraturno. Os alunos que faltam 
também tem acompanhamento individual por 
parte da escola. 

Projetos – Entre os projetos desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação que colaboraram 
para que o índice de evasão caísse está o “Mais 
Educação” em que alunos freqüentam a escola 
no horário contrário às aulas para desenvolver 

atividades extracurriculares como música e 
atividades  esportivas. A verificação das ausências 
com o acompanhamento de um funcionário 
que visita a residência prestando assistência às 
famílias dos alunos através de orientações. A 
“Comunidade de Aprendizagem” que consiste em 
um projeto cultural e educativo que desenvolve 
atividades como Biblioteca Tutorada, com o 
atendimento no horário contrário às aulas para 
apoiar crianças, jovens e adultos em suas tarefas 
de casa, pesquisa e leitura; grupos interativos 
em que são compartilhadas experiências de 
aprendizagem, entre outras experiências. 

Ecoponto do Paulistano já está em funcionamento
A Prefeitura inaugurou o Ecoponto do Jardim 
Paulistano, que fica na esquina das ruas Indalécio 
de Campos Pereira com Américo Jacomino Canhoto. 
Esse é o segundo Ecoponto dos oito que a Prefeitura 
vai construir na cidade com recursos do Governo 
Federal, por meio do programa Saneamento para 
Todos. O primeiro foi no São Carlos 8.
Segundo a Coordenadoria de Meio Ambiente, 
o Ecoponto do Jardim Paulistano é mais uma 
etapa importante, seguindo o que determina a 
Lei Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil. 
A proposta dos Ecopontos é que eles recebam 
pequenos volumes de resíduos da construção civil – 
até 1 m³ (metro cúbico). Com isso as pessoas que estão 
fazendo uma pequena reforma podem levar para os 
Ecopontos esses resíduos, não precisando jogar num 
terreno baldio ou na margem dos córregos.
Os Ecopontos têm um papel extremamente 

importante, uma vez que alia a preservação 
ambiental com a geração de renda. A Prefeitura 
busca aliar esses dois fatores e por isso irá instalar 
mais 6 Ecopontos pela cidade. A Prefeitura também 
trabalha para aperfeiçoar a legislação sobre o tema.

O que pode ser levado ao Ecoponto: restos 
de tijolos, telhas, cerâmicas, concreto em 
geral, solos, areia, rochas em geral, restos de 
tubulações, argamassa, etc. Resíduos volumosos, 
tais como sofás, fogões, geladeiras, etc. Resíduos 
recicláveis como papel, vidro, metal, plástico, 
preferencialmente separados de outros resíduos 
para a coleta dos catadores.

O que não se pode levar: lixo comum, remédios 
vencidos, restos de alimentos, papel higiênico, lâmpadas 
fluorescentes, fraldas descartáveis, isopor, gesso, 
resíduos químicos, areia de fundição e animais mortos.

Fábio Taconelli/PMSC
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