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Prefeitura capacita profissionais
para operar motolância do SAMU

Diário Oficial de São Carlos

 ■ PAULISTA SÊNIOR

Renata Martins, nadadora da equipe 
Apanasc/Prefeitura, conquistou, na cidade 
de Lorena, uma medalha de Ouro na prova 
dos 200 metros e uma de Bronze nos 100 m 
Borboleta no Campeonato Paulista Sênior 
de Inverno da Primeira Divisão. ► Pág. 2

 ■ POLÍCIA FEDERAL

O delegado da Polícia Federal (PF), Nelson 
Edilberto Cerqueira, anunciou a instalação 
de um posto da Polícia Federal em São 
Carlos. A unidade será responsável pela 
emissão de passaportes. O posto funcionará 
na Casa do Trabalhador.  ► Pág. 2

 ■ SEMANA DO BEBÊ

Durante a 1ª Semana do Bebê, de 13 a 18 
de junho, as unidades de saúde terão uma 
programação especial voltada para mães 
e bebês. O evento tem como objetivo 
levar informações à sociedade sobe as 
fases da primeira infância. ► Pág. 2

 ■ OP REUNIÕES

A participação popular é estimulada 
pela Prefeitura por meio das reuniões do 
Orçamento Participativo, um mecanismo 
que aproxima comunidade e governo. As 
reuniões começaram na segunda-feira 
(13), e vão até 5 de julho. ► Pág. 2

 ■ MOTOLÂNCIA NO SAMU

Empenhada em colocar a motolância do SAMU 
em operação pelas vias da cidade o mais breve 
possível, a Prefeitura de São Carlos está oferecendo 
em parceria com a empresa Novamoto o curso 
de Capacitação de Motociclista Socorrista, aos 
enfermeiros e técnicos de enfermagem. ► Pág. 4
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Unidades realizam atividades na Semana do Bebê
Durante a 1ª Semana do Bebê de São Carlos, de 13 a 18 
de junho, as unidades de saúde da cidade terão uma 
programação especial voltada para mães e bebês. 
O evento tem como objetivo levar informações 
à sociedade sobe as fases da primeira infância (0 
a 3 anos), promover a participação e adesão da 
comunidade com ações de promoção da qualidade 
de vida da criança nos primeiros anos de vida, e 
com isso, sensibilizar a sociedade para essa fase do 
desenvolvimento da criança.

Confira a programação das unidades de saúde:

Unidade de Saúde da Família (USF) do Cidade Aracy:
Dia 14/6 (terça-feira)
Avaliação Nutricional (SISVAN) com as crianças o dia todo.
14h às 16h - Roda de conversa sobre o desenvolvimento 
infantil de 0 a 3 anos.
Material de apoio: Caderneta de Vacina e Cartilha 
Toda Hora é Hora de Cuidar. Participação da Equipe 
Multiprofissional. Atividades lúdicas e Avaliação 
Nutricional (SISVAN) com as crianças.
Dia 15/6 (quarta-feira)
Avaliação Nutricional (SISVAN) com as crianças o dia todo.
14h às 16h - Roda de conversa sobre o desenvolvimento 
infantil de 0 a 3 anos.
Material de apoio: Caderneta de Vacina e Cartilha 
Toda Hora é Hora de Cuidar. Participação da Equipe 
Multiprofissional. Shantala para as crianças.

Dia 16/6 (quinta-feira)
9h às 11h - Roda de conversa sobre o desenvolvimento 
infantil de 0 a 3 anos.
Material de apoio: Caderneta de Vacina e Cartilha 
Toda Hora é Hora de Cuidar. Participação de Equipe 
Multiprofissional. Atividades lúdicas e Avaliação 
Nutricional (SISVAN) com as crianças.
Dia 17/6 (sexta-feira)
Avaliação Nutricional (SISVAN) com as crianças o dia todo.
14h às 16h - Roda de conversa sobre o desenvolvimento 
infantil de 0 a 3 anos. Material de apoio: Caderneta de 
Vacina e Cartilha Toda Hora é Hora de Cuidar. Participação 
de Equipe Multiprofissional. Atividades lúdicas e Avaliação 
Nutricional (SISVAN) com as crianças.
Unidade de Saúde da Família (USF) do Presidente Collor
Dia 14/6 (terça-feira)
14h30 às 16h - Sala de espera com filme educativo para 
crianças de 0 a 4 anos e brincadeiras com o educador 
físico.
15/6 (quarta-feira)
19h às 20h - Roda de conversa com os pais sobre Psicologia 
Infantil de 0 a 4 anos com o psicólogo residente.
17/6 (sexta-feira)
14h às 15h
Roda de Conversa com os pais sobre Saúde Bucal na 
Primeira Infância, com o dentista residente.
15h às 16h
Roda de conversa com pais, com a Assistente Social 
Residente.

Unidade de Saúde da Família (USF) do Antenor Garcia
14/6 (terça-feira)
Manhã: Sala de espera: Amamentação e Alimentação 
Complementar
14h – Grupo de Shantala no Centro Comunitário do 
Antenor Garcia
15/6 (quarta-feira)
Manhã: Roda de conversa sobre Primeiros Socorros do 
Bebê.
Tarde: Sala de espera: Aspectos Importantes da Relação 
Mãe-Bebê.
16/6 (quinta-feira)
Manhã: Sala de espera: Saúde Bucal do Bebê.
17/6 (sexta-feira)
Manhã: Roda de conversa sobre Prevenção de Acidentes, 
Higiene do Bebê e Imunização.
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cidade Aracy
14/6 (terça-feira)
Reflexão orientada com os temas: “Acidentes Domésticos 
e Administração Racional de Medicamentos”.
15/6 (quarta-feira)
Roda de conversa: “Amamentação - Como o Bebê deve 
ser Alimentado?”.
13h – Teatro para as crianças. 
16/6 (quinta-feira)
Palestra: “Amamentação e o Desenvolvimento Auditivo e 
da Fala”.
17/6 (sexta-feira)
Mini-curso: Shantala.

OP inicia reuniões 
com a comunidade

São Carlos terá posto 
da Polícia Federal

A participação popular é estimulada 
pela Prefeitura de São Carlos por meio 
das reuniões do Orçamento Participativo 
(OP), um mecanismo que aproxima 
comunidade e governo. As reuniões têm 
início começaram na segunda-feira (13), 
no Paço Municipal e vão até 5 de julho.
Durante as reuniões, serão discutidos 
temas de interesse da população como 
Qualidade Ambiental, Desporto, Direitos da 
Cidadania, Saúde, Organização da Cidade 
e Desenvolvimento Urbano, Transporte e 
Mobilidade Urbana, Segurança Pública, 
Cultura, Juventude, Educação e Políticas 
Públicas para a 3ª Idade. 
As reuniões do OP têm como função 
ouvir as propostas da população relativas 
aos temas citados de forma a colaborar 
com a administração municipal. Também 
haverá, nestas reuniões, a votação dos 
delegados temáticos.
O OP foi implantado em São Carlos no 
ano de 2001 e trata de uma iniciativa 
democrática da administração municipal 
que permite à população participar do 

processo de definição e implementação 
das políticas, planos, programas e projetos 
de obras e serviços públicos; controlar 
e fiscalizar as obras e serviços públicos e 
os seus mecanismos de financiamento, 
gerenciamento e execução, bem como 
a participação da iniciativa privada nos 
empreendimentos públicos; constituir 
associações representativas para 
promoção de direitos, contribuindo no 
planejamento e execução de obras e 
serviços públicos.

Veja abaixo o cronograma de reuniões 
que serão realizadas no Paço Municipal:

21/6 – terça-feira – 19h - Cultura, 
Juventude e Educação;
27/6 – segunda- feira – 19h - Qualidade 
Ambiental e a V Conferência Municipal de 
Meio Ambiente;
5/7 – terça-feira – 19h - Organização 
da Cidade e Desenvolvimento Urbano, 
Transporte e Mobilidade Urbana, 
Segurança Pública.

O delegado da Polícia Federal (PF), Nelson 
Edilberto Cerqueira, anunciou a instalação 
de um posto da Polícia Federal em São 
Carlos. A unidade será responsável pela 
emissão de passaportes. O projeto de lei 
que firma o convênio entre o município e 
a PF será enviado à Câmara nos próximos 
dias. O posto funcionará na Casa do 
Trabalhador, que fica na avenida São 
Carlos, 1.800. A estimativa é que o posto 
inicie as atividades em julho.
Para a Prefeitura, São Carlos necessita de 

um posto da PF em função da demanda 
crescente das agências de viagem. 
O delegado da PF comentou que a 
demanda por emissão de passaportes 
cresceu 83% entre 2009 e 2010. No 
ano passado foram expedidos 9,9 mil 
documentos enquanto em 2009 o número 
foi de 5,4 mil. “Nesse ano planejamos emitir 
18 mil passaportes”, projetou Cerqueira.
Ele acrescentou que a Polícia Federal, 
em Araraquara, atende a 29 municípios. 
De 1.700 passaportes emitidos em maio, 
30% foram de pessoas de regiões fora da 
área de abrangência da delegacia, como 
cidades do sul de Minas Gerais. “Hoje, os 
interessados fazem o cadastramento no 
site da Polícia Federal e esperam cerca de 
50 dias para a emissão do passaporte. Com 
o posto de São Carlos a gente espera que 
esse tempo seja reduzido para 3 ou 4 dias”, 
concluiu.
O posto para emissão de passaportes 
contará com funcionários da Polícia 
Federal e da Prefeitura de São Carlos, que 
já estão em treinamento.

Renata Martins é medalha de Ouro no Paulista Sênior
Renata Martins, nadadora da equipe Apanasc/Prefeitura, 
conquistou na cidade de Lorena, uma medalha de Ouro 
na prova dos 200 metros e uma de Bronze nos 100 m 
Borboleta no Campeonato Paulista Sênior de Inverno da 
Primeira Divisão.
A última vez que a equipe Apanasc/Prefeitura conseguiu 
colocar um atleta no lugar mais alto do pódio no Campeonato 
Paulista, foi em 2006 com Luis Henrique Cremonez, na época 
na categoria Infantil 2, e agora atleta do Flamengo/RJ.

Renata iniciou na natação com o técnico Luís Fabiano 
Ferrari, treinando em Araraquara, e essa parceria rendeu 
à atleta 24 títulos paulistas, 3 recordes estaduais e 2 
títulos brasileiros. A atleta de 24 anos juntou-se à equipe 
da Apanasc/Prefeitura no início de 2010, depois de ficar 
afastada das principais competições por dois anos. Já no 
ano passado foram várias as conquistas incluindo quatro 
medalhas de Ouro nos Jogos Abertos do Interior (Santos) 
nas provas dos 50, 100 e 200m Borboleta e nos 400m Livre.

Este ano Renata, juntamente com outros 8 atletas das 
categorias de base, foi federada e assim voltou a disputar 
campeonatos. Os resultados são frutos da dedicação 
excepcional dessa atleta, modelo para os mais jovens, 
da competência técnica de Fabiano Ferrari e do esforço 
de pais e amigos que, apesar da falta de patrocínios 
e contando com o apoio da Prefeitura Municipal de 
São Carlos, empenham-se em criar o melhor ambiente 
possível para que esses atletas possam se desenvolver.

Assessoria de Imprensa /PMSC
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 256
DE 13 DE junhO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, no valor de R$ 71.500,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo 
administrativo nº 19.236/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro 
de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2011, 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$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais), suplementar às seguintes 
dotações do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

19.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0061.2.076 36.500,00

19.05.00 3.3.90.39 001 15.452.0085.2.117 30.000,00

19.04.00 4.4.90.52 001 15.451.0084.1.026 5.000,00

TOTAL 71.500,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codifica-
das, 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$

19.03.00 3.3.90.34 001 15.451.0061.2.076 51.744,42

19.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0061.2.076 19.755,58

TOTAL 71.500,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 13 de junho 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

DECRETO nº 257
DE 13 DE junhO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Habita-
ção e Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 250,00.
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 19.237/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro 
de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2011, 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$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais), suplementar à seguinte dotação do orça-
mento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

16.01.00 4.4.90.52 001 04.127.0049.2.063 250,00

TOTAL 250,00

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$

16.01.00 3.3.90.30 001 04.127.0049.2.063 250,00

TOTAL 250,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 13 de junho 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

COORDEnADORIA DE ARTES E CuLTuRA
COMunICADO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA BANDAS E/OU GRUPOS MUSICAIS PARA APRESEN-
TAÇÃO NO V FESTIVAL ROCK NA ESTAÇÃO/2011
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Coordenadoria de Artes e Cul-
tura, torna pública a Comissão de Análise de Documentos para o CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA BANDAS E/OU GRUPOS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NO V 
FESTIVAL ROCK NA ESTAÇÃO/2010, no dia 02 de julho de 2011 na plataforma da 
Estação Cultura das 14h às 22h, ficando composta da seguinte forma:
Willians Maggi Junior, assessor cultural
Waldir Raimundo Junior, chefe da Divisão de Ação Cultural
Mauricio Zattoni, chefe da Divisão de Audiovisual
São Carlos, 13 de junho de 2011.
Telma Luzia Pegorelli Olivieri
Coordenadoria de Artes e Cultura

COORDEnADORIA DE ARTES E CuLTuRA
COMunICADO

A Coordenadoria de Artes e Cultura prorroga as inscrições da fase municipal do 
Mapa Cultural Paulista para o dia 17 de junho de 2011.
São Carlos, 13 de junho de 2011.
Telma Luzia Pegorelli Olivieri
Coordenadoria de Artes e Cultura

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;
São Carlos, 13 de junho de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario 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 
Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores  e  as  Entidades  Empresariais, que  re-
cebeu  do  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME a  
importância de: R$ 200.000,00 correspondente ao Convênio- EXTRUTURAÇÃO DO 
NAI.
São Carlos, 13 de junho de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda
 

COnCuRSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

DESISTÊnCIA DE CAnDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata  abaixo discriminada, desistiu 
de assumir a vaga temporária a ela destinada
NÚMERO DO CONCURSO: 249
FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

nome ClassiFiCação

VANESSA MAYRA FABIANO 107ª

São Carlos, 13 de junho 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 os candidatos abaixo discriminados, 
não compareceram para assumir as vagas a eles destinadas, ficando, portanto, 
desclassificados:
CONCURSO PÚBLICO: 200
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassiFiCação

ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 394

CASSIA REGINA DIAS NASCIMENTO 395

GILVANIA G. MODENA CAMPOS DOS REIS 396

REGINALDO APARECIDO SIMONETTI 397

São Carlos, 13 de junho de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMunICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, faz saber que a Sra. Maria Fernanda Peres, habilitada 
na 393ª posição do Concurso Público nº 200 para o emprego de Auxiliar Admi-
nistrativo, foi convocada e compareceu em 01/06/2011, mas não retornou até a 
presente data para efetivação da contratação, ficando portanto desclassificado.
São Carlos, 13 de junho 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 HABILITA-
ÇÃO  TOMADA DE PREÇOS N.°018/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
36908/2010 Aos 13/06/2011, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a 
Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura dos envelopes de 
documentação apresentados para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão, 
verificando que não houve a apresentação de envelopes, JULGA FRACASSADO o 
presente certame. João Carlos Pedrazzani Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 005/2011 - PROCESSO N.º 14242/2011 - Faço 
público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta 
licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor PREÇO, sob 
o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto 
a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execu-
ção, manutenção e conservação de reflorestamentos em áreas no Município de 
São Carlos, conforme anexos dos edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situa-
da à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a 
partir do dia 14 de junho de 2011 até o dia 18 de julho de 2011, no horário das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.saocarlos.
sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos 
na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 18 de julho de 
2011, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 13 
de junho de 2011. João Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações em substituição.

TOMADA DE PREÇOS N.° 020/2011 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
36908/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se acha aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo ME-
NOR PREÇO, tendo como objeto é a contratação de empresa de engenharia para 
a construção de academias de ginástica ao ar livre em praças, parques e logradou-

ros no Município de São Carlos, conforme anexos do edital. O edital na íntegra 
poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal 
de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone 
(16) 3362-1162, a partir do dia 14 de junho de 2011 até o dia 30 de junho de 2011, 
no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o 
recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site 
www.saocarlos.sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta 
serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 
30 de junho de 2011, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. 
São Carlos, 13 de junho de 2011. João Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações.

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 Comunicamos que 
o extrato da ata de registro de preços nº 011/10, que tem como objeto ao Regis-
tro de Preços para aquisição de carne para alimentação escolar no Município de 
São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 025/2010, processo Nº 13231/2010, 
encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link li-
citações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 13 de junho 
de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS Pregoeiro

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2010 Comunicamos que 
o extrato da ata de registro de preços nº 012/10, que tem como objeto ao Regis-
tro de Preços para aquisição de carne para alimentação escolar no Município de 
São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 025/2010, processo Nº 13231/2010, 
encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link li-
citações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 13 de junho 
de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS Pregoeiro

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010 Comunicamos que 
o extrato da ata de registro de preços nº 013/10, que tem como objeto ao Regis-
tro de Preços para aquisição de carne para alimentação escolar no Município de 
São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 025/2010, processo Nº 13231/2010, 
encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link li-
citações – licitações prefeitura - ata de registro de preços.  São Carlos, 13 de junho 
de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS Pregoeiro

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2010 Comunicamos que 
o extrato da ata de registro de preços nº 014/10, que tem como objeto ao Regis-
tro de Preços para aquisição de carne para alimentação escolar no Município de 
São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 025/2010, processo Nº 13231/2010, 
encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link 
licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços.  São Carlos, 28 de feve-
reiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS Pregoeiro

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2010 Comunicamos que 
o extrato da ata de registro de preços nº 015/10, que tem como objeto ao Regis-
tro de Preços para aquisição de carne para alimentação escolar no Município de 
São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 025/2010, processo Nº 13231/2010, 
encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link li-
citações – licitações prefeitura - ata de registro de preços.  São Carlos, 13 de junho 
de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS Pregoeiro

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 Comunicamos que 
o extrato da ata de registro de preços nº 016/10, que tem como objeto ao Regis-
tro de Preços para aquisição de carne para alimentação escolar no Município de 
São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 025/2010, processo Nº 13231/2010, 
encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link li-
citações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 13 de junho 
de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2011 PROCESSO Nº 15592/2011 COMUNICADO 
DE SUSPENSÃO COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão Ele-
trônico em epígrafe para fins de readequação do Edital. A nova data para recebi-
mento e a abertura das propostas dar-se-ão até às 8h00min do dia 05/07/2011 e 
o início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 05/07/2011. Um 
novo número de licitação será gerado pelo sistema do Banco do Brasil. São Carlos, 
13 de junho de 2011. André Luiz Dos Santos Pregoeiro

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMEnTO COnTRATuAL
6º TERMO ADITIVO AO COnTRATO nº 49/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Prodex Construtora e Comercial Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução da obra de construção da 
piscina aquecida, cobertura e vestiários na FESC – Campus I para 16/08/11, acres-
ce e suprime serviços e acresce a quantia de R$ 146.798,19.
Data da assinatura: 16/05/11
Processo nº 25.524/08

EXTRATO DO COnVÊnIO nº 37/11
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: São Carlos Esporte Center
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para o fomento de projeto es-
portivo social, para jovens do sexo feminino.
Valor: R$ 15.000,00
Data da assinatura: 09/06/11
Vigência: 31/12/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.700/11
Processo nº 15.542/11

EXTRATOS

EXTRATO DO QuARTO TERMO DE ADITAMEnTO DE COnTRATO
PROC. Nº 4693/2009.
NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: ARACONS CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe, a prorrogação do prazo de exe-
cução, pacto da Cláusula 5ª, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, de 18 de 
março de 2011 até 14 de setembro de 2011,
São Carlos, 13 de junho de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 
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PREFEITURA DE

Prefeitura capacita profissionais
para operar motolância do SAMUpara operar motolância do SAMU

Empenhada em colocar a motolância em 
operação pelas vias da cidade o mais breve possível, 
a Prefeitura de São Carlos está oferecendo em 
parceria com a empresa Novamoto (concessionária 
da Honda na cidade) o curso de Capacitação de 
Motociclista Socorrista, aos enfermeiros e técnicos 
de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel 
– SAMU de São Carlos.

A primeira etapa de capacitação foi realizada 
na última quarta-feira (8) na sede da concessionária 
em curso dividido em 210 minutos de orientações 
teóricas no período da manhã e 240 minutos de 
condução prática no período da tarde. A próxima 
etapa de capacitação que inclui o módulo avançado 
já tem pré-agendamento para que o curso seja feito 
na cidade de Indaiatuba.

A Novamoto está oferecendo o curso sem custo 
para o município e a capacitação permite a Secretaria 
Municipal de Saúde formar a primeira equipe de 
motociclistas socorristas do SAMU.

Motolância - A Motolância foi doada para a 
Prefeitura de São Carlos pelo Ministério da Saúde, 
que ao entrar em operação receberá habilitação do 
Governo Federal com repasse mensal de R$ 7 mil 
para custeio do serviço. O custeio das equipes será 
bancado pelo município.

A portaria 2.971 instituiu o veículo motocicleta/
motolância como integrante da frota de intervenção 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em 
toda Rede SAMU 192 e define critérios técnicos para 
sua utilização.

Perfil – O condutor da motolância deve ser 
habilitado de acordo com normas do CONTRAN 
e com formação em técnico de enfermagem, 
em conformidade com as normas do COFEN, ter 
experiência em conduzir motocicleta há pelo menos 
dois anos. É indispensável também comprovar 
experiência mínima de dois anos no atendimento de 
Urgência com prioridade para experiência em pré-
hospitalar e outros dois anos de experiência como 
técnico de enfermagem. 

Objetivo da motolância - Equipada com cilindro 
de oxigênio, com disfibrilador externo automático, 
oxímetro de pulso (doados pelo Ministério da Saúde), 
além de ressuscitador manual, talas de imobilizações, 
esteto, efiganomanômetro, entre outros 
equipamentos a motolância oferece mais agilidade 
de tráfego em territórios de difícil acesso para veículos 
que predominam na frota atual do SAMU. 

A motolância também é imprescindível nas 
ocorrências onde se faz necessário a presença imediata 
de mais um profissional para auxiliar no atendimento 
prestado ao cidadão acometido por uma urgência de 
natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica e 
psiquiátrica nos primeiros minutos após o agravo.

Um dos benefícios importantes na chegada 
da motolância na ocorrência, além da agilidade, é 

identificar o tipo de atendimento e acionar instituições 
importantes, como o Corpo de Bombeiros para os 
casos de vítima presa em ferragens, Polícia Militar, 
para casos em que o reforço policial seja necessário, 
Defesa Civil, nos casos de derramamento de óleo em 
via publica, Polícia Civil em cenas de crimes, Guarda 
Municipal nos casos de danos ao patrimônio público, 
agentes de trânsito, nos casos de necessidade 
de intervenção de via pública e proteção 
da cena e CPLF nos casos de avaria na 
rede elétrica.

Em São Carlos, a motolância 
estará atuando somente nos 
plantões diurnos, conforme 
orientações no programa de 
implantação da motolância. 
No período noturno, 
conforme protocolo federal, 
as circunstâncias de risco 
aumentam a vulnerabilidade 
do condutor pela baixa 
visibilidade.

Vale ressaltar que 
após o deslocamento 
da motolância, uma 
ambulância de suporte 
avançado ou básico 
será deslocada em 
seguida, conforme 
a complexidade 
identificada pelo 
médico regulador 
do SAMU. 
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