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 ■ JOGOS ABERTOS

Natação conquista 4 medalhas nos Jogos Abertos

As meninas da equipe da Associação dos 
Pais e Amigos da Natação de São Carlos 
(Apanasc/Prefeitura) abriram o primeiro 
dia de disputas da natação, na quinta-
feira (10), com a conquista de 4 medalhas 
nos 75ª Jogos Abertos do Interior “Ho-
racio Baby Barioni”, que acontecem em 
Mogi das Cruzes até 19 de novembro.
Renata Martins, a mais experiente da 
equipe, ficou com a medalha de ouro 
nas duas provas que disputou. Pela 
manhã ela venceu a prova dos 100m 
Borboleta com o tempo de 1’02”28 e à 

tarde ficou com a medalha de ouro nos 
200m Borboleta.
A outra medalha de ouro veio com Caroli-
ne Tavares na prova dos 200m Costas com 
o tempo de 2’27”19. Rafaela Pereira com-
pletou o quadro de medalhas com o bron-
ze nos 100m Peito marcando 1’18”23.
Júlia Comim ficou na 4ª colocação nos 
200m Livre, enquanto Rafaela Pereira 
foi a 8ª nos 50m Livre e 7ª nos 50m 
Peito e Mariana Pereira terminou na 6ª 
colocação nos 50m e na 8ª colocação 
nos 100m Peito. 

O técnico da equipe Apanasc/Prefeitu-
ra, Luis Fabiano Ferrari, destaca a boa 
atuação das meninas no primeiro dia 
de competição, confiante que virão 
mais medalhas.
“Realmente elas foram muito bem, 
principalmente a Renata que, com sua 
experiência, venceu bem as duas pro-
vas que disputou. Para que se tenha 
uma ideia, na prova dos 100m Borbole-
ta ela fez um tempo menor que a ven-
cedora da mesma prova na 1ª Divisão”, 
finalizou Ferrarri.

Carlinhos Oliveira/PMSC
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Cine São Carlos completou 3 anos de reabertura
O Cine São Carlos completou na última 
quinta-feira (10) seu terceiro aniversário 
desde sua reabertura pela Prefeitura 
Municipal, feita em 2008.
Nesses três anos, a maior sala de cinema 
da cidade exibiu centenas de filmes di-
versificados para todo tipo de público. 
Recentemente o cinema recebeu reparos 
e uma nova pintura.
Administrada pela Cinematográfica Casella 
& Casella, a sala de cinema do centro da ci-
dade recebeu grandes sucessos do cinema 
nacional e internacional. Nas pré-estreias 
de grandes filmes, o público pode entender 
melhor o sentido dos “arrasa quarteirões”, 
quando a fila virada a esquina da rua Major 
José Inácio, onde está localizado o cinema.
Através de projetos de formação de públi-
co, a sala recebeu milhares de alunos de es-
colas públicas da região, onde muitos des-
ses alunos tiveram o primeiro contato com 
um filme em sala de cinema.
Para comemorar esse aniversário, a Pre-
feitura realizou, dentro das comemora-
ções do Film Fest 2011, a sessão gratuita 
da comédia brasileira que é sucesso em 
festivais "Elvis e Madona".
A programação do Cine São Carlos pode ser 
acessada no site www.cinesaocarlos.com.
br ou pelo telefone (16) 3372-5233.

Assessoria de Imprensa /PMSC

Prefeitura Municipal de

São Carlos
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LICITAÇÕES

ERRATA – Concorrência Pública nº 007/2011 - Processo n. º 13.343/2011 
– Torna-se sem efeito o comunicado publicado no dia 11 de novembro de 
2011 para realização da sessão pública de abertura dos envelopes de pro-
posta técnica da concorrência pública em epígrafe. 

TOMADA DE PREÇOS N.°  026/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

22469/2011 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de en-
genharia para execução de ampliação do Centro Municipal de Educação 
Infantil Walter Blanco, no Município de São Carlos. Homologo o julgamen-
to da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presen-
te certame à empresa RCE Incorporações Ltda, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº. 04.495.744/0001-85. - São Carlos, 10 de novembro de 2011. 
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS N.°  027/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 7361/2010 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de 
engenharia para execução de ampliação e reforma do Centro Municipal 
de Educação Infantil Osmar Stanley Martini, no Município de São Carlos. 
Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudi-
co o objeto do presente certame à empresa RCE Incorporações Ltda, devi-
damente inscrita no CNPJ sob o nº. 04.495.744/0001-85. São Carlos, 10 de 
novembro de 2011.  Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2011 - PROCESSO N.º 13343/2011 - Aos 
11/11/2011, às 10h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Per-
manente de Licitações para proceder o julgamento das propostas técnicas 
apresentados para a Concorrência Pública supracitada. A Comissão proce-

deu o julgamento com base no relatório apresentado pela subcomissão 
técnica  e ata de sessão de abertura dos envelopes em fls. 497/501 com 
fundamento no item 13.4, subitens 13.4.2 e 13.4.3, DESCLASSIFICA do 
presente certame a empresa Babenko Propaganda Ltda  e CLASSIFICA as 
empresas GMF Publicidade Ltda. e Tema Propaganda S/S Ltda. João Carlos 
Pedrazzani - Presidente 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº. 32.779/2011 - Ratifi-
co, para os devidos fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação 
da empresa MCTA-DE SÃO CAETANO DO SUL DIADEMA MAUA E SANTO 
ANDRE para a realização do Festival de Teatro Português, que se realizará 
no Teatro Municipal de São Carlos, nos dias 12 e 13 de novembro de 2011, 
com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93, conforme o que 
consta do processo administrativo supracitado. São Carlos, 11 de novem-
bro de 2011.  Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal
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