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Arquivo da Fundação Pró-Memória tem acesso recorde

Diário Oficial de São Carlos

 ■ OPEN DE MILÃO

O professor Adriano Wada, que é atleta da 
equipe de Karatê de São Carlos, viaja hoje 
(15) para o Open de Milão, competição 
que acontece de 18 a 20 de março, uma 
das etapas oficiais da “Golden League”, 
Copa do Mundo da Karatê. ► Pág. 2

 ■ PROTEÇÃO ANIMAL

Representantes do Departamento de Defesa 
e Controle Animal da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos ministraram palestra em 
Juiz de Fora (MG) sobre as políticas públicas 
implantadas por São Carlos na área de 
proteção animal. ► Pág.2

 ■ NOVOS UNIFORMES

O Centro Municipal de Educação Infantil 
(CEMEI) Terezinha Massei, localizado no 
Jardim Gonzaga, recebeu da Secretaria de 
Educação a reposição de uniformes. Foram 
entregues novas camisetas, bermudas, 
agasalhos, blusas e calças. ► Pág. 2

 ■ INÍCIO DAS OBRAS

Para viabilizar o acesso dos futuros 
moradores do Jardim Zavaglia ao bairro, 
representantes da Prefeitura Municipal 
de São Carlos acompanharam na manhã 
dessa segunda-feira (14), o início das obras 
de pavimentação da via. ► Pág. 2

 ■ ACESSO RECORDE

Preservação, proteção e disseminação são princípios 
que norteiam o trabalho de arquivo da Fundação Pró-
Memória de São Carlos que envolve o gerenciamento 
dos documentos da administração municipal e 
iconográfico do município. O acervo, formado por 
aproximadamente 20 mil caixas de documentos, foi 
acessado por 2.191 pessoas em 2010.  ► Pág. 8
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Prefeitura de São Carlos apresenta trabalho
na área de proteção animal em Minas Gerais
O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de São Carlos 
na área de proteção animal é exemplo para muitos 
municípios. No último mês de fevereiro, representantes 
do Departamento de Defesa e Controle Animal da 
Secretaria de Serviços Públicos ministraram palestra em 
Juiz de Fora (MG) sobre as políticas públicas implantadas 
por São Carlos na área. 
Atendendo a um convite da Prefeitura de Juiz de Fora, 
os representantes de São Carlos mostraram como é 
feito o atendimento nas unidades do Canil, Gatil, Posto 
Zootécnico e Ambulatório Veterinário da Prefeitura para 
um público de aproximadamente 150 pessoas, entre 
eles, representantes do Poder Executivo, vereadores, 
fiscais de serviços públicos, policiais militares e 

ambientais, representantes de ONGs (Organizações 
Não-Governamentais) da área de proteção animal, 
profissionais da imprensa e demais interessados.
Segundo os palestrantes, o evento foi muito importante 
para compartilhar experiências positivas de São Carlos 
com outras cidades. Na ocasião, a Prefeitura de Juiz 
de Fora apresentou o seu programa de chipagem de 
animais de grande porte, que é feito no mesmo molde 
do programa realizado em São Carlos. Em seguida, eles 
conheceram as instalações do Canil de Juiz de Fora.

Capacitação - Entre os dias 14 e 16 de fevereiro, os 
funcionários do Departamento de Defesa e Controle 
Animal também participaram do curso “Programa de 

Manejo Comportamental de Cães e Gatos”, realizado 
pelo Instituto Técnico de Educação e Controle Animal 
(ITEC) em São Paulo. 
Nesse curso, profissionais renomados na área de proteção 
animal falaram sobre manejo comportamental que é um 
trabalho que busca uma interação adequada entre os 
servidores e os animais de abrigo. 
O curso foi ministrado pelos médicos veterinários 
Ceres Berger Faraco e Néstor Calderón. Durante o 
programa, foram apresentados temas como: “Guia 
para socialização de filhotes”, “Fundamentos do 
comportamento canino e felino normal”, “Como 
treinar a equipe de funcionários para o manejo 
comportamental dos animais”, entre outros. 

Alunos do Terezinha
 Massei recebem uniformes

Adriano Wada viaja com 
a seleção brasileira 

A Prefeitura de São Carlos, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, 
realizou, na última sexta-feira (4), a 
entrega de uniformes e materiais para 
os novos alunos do CEMEI Terezinha 
Massei, localizado no Jardim Gonzaga. 
Foram entregues uniformes completos 
(duas camisetas, duas bermudas, um 
agasalho completo, blusa e calça) 
para alunos novos e 60 colchões 
para substituição, juntamente com 
material escolar. 
A maioria das unidades escolares 
municipais também passou por 
pequenas reformas que só poderiam 
acontecer em período de férias. Foram 
feitas reformas de acessibilidade 
em várias unidades do município. 
Em todas as escolas do município, 
só em obras de acessibilidade, 
foram investidos R$ 226.583,00 
em modificações que consistem, 

principalmente, na eliminação de 
barreiras arquitetônicas, colocação 
de piso tátil, adaptação de banheiros 
(instalação de barras) e instalação 
de corrimão.

O professor Adriano Wada, que é 
atleta da equipe de Karatê de São 
Carlos, viaja hoje (15) para o Open 
de Milão, competição que acontece 
de 18 a 20 de março, uma das etapas 
oficiais da “Golden League”, Copa do 
Mundo da Karatê.
Recuperando-se de uma cirurgia no 

joelho, Adriano Wada foi convidado 
para ser auxiliar-técnico do professor 
Ricardo Aguiar, na seleção brasileira. 
O Brasil contará com 10 atletas 
de estados como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, 
inclusive do atual campeão mundial, 
o catarinense Douglas Brose.
Adriano Wada está bastante animado 
com a convocação, dois anos depois 
de ter disputado como atleta o Open 
da Alemanha. Segundo ele será muito 
importante estar nessa competição 
e depois quando ficará mais alguns 
dias na Europa fazendo intercâmbio 
com outros atletas.
“A Europa tem o melhor Karatê do 
mundo. Na volta quero passar toda 
a minha experiência internacional 
para os atletas de São Carlos que 
estão despontando no Karatê”, 
concluiu Wada.

Começa a pavimentação de acesso ao Jd. Zavaglia
Para viabilizar o acesso dos futuros moradores do 
Jardim Zavaglia ao bairro, a Prefeitura de São Carlos 
acompanhou na manhã dessa segunda-feira (14), o 
início das obras de pavimentação da via. 
Esta é a 1ª etapa da pavimentação, que compreende 
o trecho que se inicia na estrada municipal Cônego 
Washington José Pêra e vai até o Jardim Zavaglia. 
Para esta etapa foram liberados R$ 1,287 mi, sendo 
R$ 1 mi através de emenda parlamentar e o restante 
em contrapartida da Prefeitura.
A conclusão das obras trará além do acesso ao bairro 
pelos moradores do Jardim Zavaglia, futuramente 
uma rota alternativa para o Antenor Garcia.
De acordo com a empresa responsável pela 
pavimentação, as obras estarão concluídas entre 
final de abril e começo de maio. Nesse mesmo 
período, as casas do Jardim Zavaglia serão 
entregues as mil famílias sorteadas.

Manoel Virginio/PMSC
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Carlinhos Oliveira/PMSC



São Carlos

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 15 de março de 2011 

www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOS
PREFEITURA DE

Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 75
DE 14 DE maRçO DE 2011

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO QUE DETERMINARÁ A 
CONCESSÃO DO TÍTULO “ZILDA ARNS”.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 15.219, de 18 de março de 2010, e tendo em 
vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 11.283/10,
DECRETA
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão que determinará a concessão do Título 
“Zilda Arns”, destinado à cidadã que tenha se destacado pela prestação de relevantes 
serviços comunitários e de responsabilidade social, de conformidade com o que precei-
tua a Lei Municipal nº 15.219, de 18 de março de 2010, os seguintes membros:
I – Raquel Auxiliadora dos Santos, representante do Poder Executivo;
II - Ronaldo Lopes, representante da Câmara Municipal;
III – Mirlene Fátima Simões Wexell Severo, representante do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher;
IV – Maria Cleide Patrizi, representante do Fundo Social de Solidariedade.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 de março 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 76
DE 14 DE maRçO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no 
valor de R$ 38.420,00.
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 
10.512/11, 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, auto-
riza 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 nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de R$ 
38.420,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e vinte reais), suplementar às seguintes dota-
ções do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

13.01.00 3.3.90.30 001 27.811.0037.2.045 8.000,00

13.01.00 3.3.90.33 001 27.811.0037.2.045 2.000,00

15.03.00 4.4.90.52 001 06.181.0042.2.059 5.000,00

02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0006.2.002 5.800,00

02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0006.2.002 120,00

13.01.00 3.3.90.30 001 27.812.0038.2.045 7.500,00

03.01.00 4.4.90.52 001 18.541.0009.2.003 3.000,00

03.01.00 3.3.90.39 001 18.541.0009.2.003 7.000,00

TOTAL 38.420,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados 
recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em confor-
midade 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$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 38.420,00

TOTAL 38.420,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 de março 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 77
DE 14 DE maRçO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educação, no 
valor de R$ 236.000,00.
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 
10.513/11, 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, auto-
riza 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$ 
236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), suplementar às seguintes dotações do 
orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

12.02.00 3.3.50.43 001 12.361.0033.2.041 160.000,00

12.02.00 3.3.90.39 001 12.361.0033.2.041 30.000,00

12.03.00 3.3.90.36 001 12.365.0030.2.042 10.000,00

12.03.00 3.3.90.39 001 12.365.0030.2.042 30.000,00

12.03.00 4.4.50.42 001 12.365.0030.2.042 6.000,00

TOTAL 236.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados 
recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em confor-
midade 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$

12.02.00 4.6.90.71 001 12.361.0072.0.001 236.000,00

TOTAL 236.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 de março 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

ERRaTa DO DECRETO nº 73/11 
(PubliCaDO Em 12/03/11)

No Art. 2º, onde se Lê:

Órgão
Categoria 

Econômica
Fonte de 
Recurso

Funcional Programática
Suplementação

R$

Leia-se:

Órgão
Categoria 

Econômica
Fonte de 
Recurso

Funcional Programática
Anulação

R$

PORTaRiaS

PORTaRia nº 120
DE 14 DE maRçO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribui-
ções legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 5.701/11, 
resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Processo Seletivo para 
a contratação de estagiários na área de Engenharia Civil, composta pelos seguintes ser-
vidores: Marcos Pereira Lima, Raquel da Silva Rodrigues e Valentin Gomes da Conceição 
Junior.
São Carlos, 14 de março 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 Políticos, aos 
Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu do MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes importâncias:
- R$ 9.107,25 correspondente ao PROGRAMA FMAS PJOV;
São Carlos, 14 de março de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

COORDEnaDORia DE aRTES E CulTuRa
PaRECER Final Da COmiSSÃO DE anÁliSE DE DOCumEnTOS DO EDiTal 
DO 1º CHamamEnTO PÚbliCO DE SElEçÃO PaRa POnTOS DE CulTuRa  

Aos dias catorze de março de dois mil e onze a comissão de análise de documentos do 
1º CHAMAMENTO PÚBLICO DE SELEÇÃO PARA PONTOS DE CULTURA reuniu-se na sede 
da Estação da Cultura para avaliar os documentos entregues pelas entidades. Foram re-
visados os documentos em função da retificação do item 3.1 do edital publicada em 26 
de fevereiro, e decorridos os cinco dias da publicação da ata de reunião de 03 de março 
da mesma comissão que informou o parecer de cada entidade inscrita. Após a revisão, 
foram consideradas HABILITADAS as dezessete entidades que apresentaram número de 
CNPJ conforme listagem a seguir:

ProPonente nome do Projeto PareCer

ASF – Arca de São Francisco
Ponteando caminhos, a cidade frente 

e verso
Habilitado

Associação Cult. e Esp. Nipo Brasileira de 
São Carlos

Cultura Japonesa para todos Habilitado

Associação Formiga Verde Formiga verde Habilitado

Associação São Carlos Presente e Futuro
Núcleo de incentivo à Cultura e 

Conhecimento unidade III
Habilitado

Associação Sãocarlense de Capoeira Menino quem foi seu mestre Habilitado

C.C. Negro Municipal de São Carlos 
Biblioteca Comunitária Esp. Em Assuntos 

Afro
Habilitado

Ganja Groove
Ganja Groove – Produções Culturais 

Contínuas
Habilitado

GRCE Rosas Negras
Rosas de Todos os Tempos – plantando 

sementes da roseira
Habilitado

Grupo Preto no Branco Teatro: Arte que transforma Habilitado

Instituto Cultura Janela Aberta
Janela Aberta – Incubadora de Artes 

e Cultura
Habilitado

Kooperi Economia Solidária vai à escola Habilitado

ONG Ramudá Encontralhaços Habilitado

ONG Visibilidade LGBT
Visibilidade Cultural: Arte, diversidade 

e cidadania
Habilitado

Proara Anita Leocádia Prestes: teatro para todos Habilitado

Rochedo de Ouro Rochedo de Ouro – Articulando Redes Habilitado

Teia Casa de Criação Teia das Culturas: entrelaçando saberes Habilitado

Uniarte Em Cena: artesanato, arte e cultura Habilitado

As demais entidades não complementaram a documentação ou complementaram de 
forma incorreta se tornando INABILITADAS, são elas:

ProPonente nome do Projeto PareCer observação

Ass. Ylê Omolokô Omolokô Inabilitado Incorreto

Coletivo Terra a Terra Bairro, Barro e Barreiras Inabilitado Não entregou

Espaço Rock’n Roll Espaço Rock’n Roll Inabilitado Não entregou

Estação do Circo Circolando Inabilitado Incorreto

Sub Loco Coletividade Sub Loco Coletividade – Cidade Araci Inabilitado Não entregou

Timbre Projeto Música Viva Inabilitado Incorreto

Ligia de Souza Gomes
Luiz Fernando Stabile de Arruda

Rafael Rolim

COnCuRSOS PÚbliCOS E PROCESSOS SElETiVOS

COmuniCaDO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contratação por tempo 
determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 17/03/11, às 15h, na Rua Padre Teixeira, n.º 2104, Centro, 
São Carlos.
PROFESSOR III – ÁREA CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS

unidade horas/semanais Período

EMEB CARMINE BOTTA 2 Manhã

EMEB DALILA GALLI 2 Manhã 

São Carlos, 14 de março 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. Rosane Kloh Biesdorf habilitada na 
3ª posição do Concurso Público nº 317 para o emprego de Tratador de Animal, foi 
convocada no dia 19/02/2011 e no dia 21/02/2011 solicitou um prazo de 30 dias, a 
partir da data da convocação, para assumir a vaga. O prazo não foi concedido e a 
candidata não compareceu até presente data para efetivar a contratação, ficando 
portanto desclassificada.
São Carlos, 14 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCaçÃO DE CanDiDaTO HabiliTaDO 
Em PROCESSO SElETiVO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos abaixo, a comparecerem à 
Rua Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a sua contra-
tação, conforme prevê lei 13258 de 22/12/2003.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
notificado que não comparecer na data estipulada.
FUNÇÃO: MÉDICO – ÁREA URGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR FIXO E MÓVEL

nome ClassiFiCação

VALTER FAUSTO DOS SANTOS 1

JOSE RICARDO CURY 2

JULIANA ANDRE ROSANO 3

LORENA CARLA OLIVEIRA DA COSTA 4

LEONARDO ROBERTO SPATTI 5

São Carlos, 14 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
 

COnVOCaçÃO DE CanDiDaTOS HabiliTaDOS 
Em PROCESSO SElETiVO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca as candidatas abaixo, a comparecerem à 
Rua Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a sua contra-
tação, conforme prevê lei 13258 de 22/12/2003.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
notificado que não comparecer na data estipulada.
FUNÇÃO: MÉDICO – ÁREA GINECOLOGIA

nome ClassiFiCação

PRISCILA M. DE ANDRADE BORRA 1º

MARIA ELISABETH HOFFMANN STEFANUTI 2ª

São Carlos, 14 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
 

COnVOCaçÃO DE CanDiDaTO HabiliTaDO 
Em PROCESSO SElETiVO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a sua contratação, 
conforme prevê lei 13258 de 22/12/2003.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
notificado que não comparecer na data estipulada.
FUNÇÃO: MÉDICO – ÁREA CARDIOLOGIA

nome ClassiFiCação

LUIZ GONZAGA FORTUNATO DA SILVA 1º

São Carlos, 14 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

 
COnVOCaçÃO DE COnCuRSO PÚbliCO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 262
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR I

nome ClassiFiCação

SILMARA DIONIZIO 13ª
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São Carlos, 14 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE

Secretária Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoal

EDiTal DE PROCESSO SElETiVO nº 02
ESTÁGiO REmunERaDO

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por 
determinação do Exmo. Prefeito Municipal Oswaldo B. Duarte Filho, a abertura de 
inscrições para Estágio remunerado para estudantes da Universidade Federal de 
São Carlos, conforme prevê a Lei nº 15.371 de 30 de Julho de 2010, firmado através 
do Acordo de Cooperação nº. 93/10 - UFSCar, para os cursos abaixo discriminados:

estágio em nível suPerior Para alunos Que estejam 
Cursando:

vagas jornada de 
estágio

valor da bolsa
(r$)

Engenharia Civil 01
*20 horas / 
semanais

510,00 + 80,00 de 
auxílio-transporte

*A carga horária poderá ser alterada a critério da Administração, sendo que as 
demais cargas receberão bolsa proporcionalmente ao valor acima. 
I. Das Inscrições 
Período e local de inscrição: 
Período: 15 a 25 de março de 2011
Local: os candidatos deverão comparecer pessoalmente a Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, situada a Rua Episcopal, 1575 - Centro, São 
Carlos – SP, preencher a ficha de inscrição e apresentar:
 1.2.1.      ORIGINAL e CÓPIA de documento com foto que com-
prove ter 18 (dezoito) anos completos no ato da inscrição;
1.2.2. Atestado de matrícula com código de autenticidade 
1.2.3.  Histórico escolar (sujo) com código de autenticidade (disciplinas cur-
sadas até o segundo semestre de 2010).
Não serão aceitas inscrições via postal e/ou extemporâneas.
Só poderão participar do Processo Seletivo os estudantes de graduação da Uni-
versidade Federal de São Carlos.
No ato da inscrição, o candidato deverá estar devidamente matriculado e ter con-
cluído no mínimo seis semestres do curso.
O candidato deverá declarar que conhece e está de acordo com as exigências 
contidas no presente edital e que assume as conseqüências de eventuais erros no 
preenchimento da ficha de inscrição.
O candidato deverá ter disponibilidade para cumprir carga horário de no mínimo 
20 (vinte) horas semanais.
II. Das Disposições Gerais
Os itens deste Processo Seletivo poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 
ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disse-
rem respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspon-
dente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado. 
O provimento das vagas constantes deste Processo Seletivo e das que vierem a 
surgir ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do 
processo, obedecendo a ordem de classificação. A aprovação não gera o direito a 
convocação  imediata.
A concessão da bolsa se encerra automaticamente com a conclusão do curso pelo 
estagiário.
A concessão da bolsa para o mesmo estagiário não poderá exceder 02 (dois) anos.
O bolsista não terá vínculo empregatício com a Prefeitura e não terá direito a ne-
nhum benefício ou gratificação previstos na Legislação Municipal para os funcio-
nários públicos.
A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documen-
tos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do estágio.
A seleção terá validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período a critério da 
Administração, a partir da data de publicação dos resultados.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edi-
tal.
São Carlos, 14 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
 NORMAS PARA A SELEÇÃO DO ESTÁGIO REMUNERADO
Da Seleção
1.  Primeira Fase – Análise do Histórico Escolar 
A pontuação da Primeira Fase dar-se-á pela média aritmética das notas obtidas 
pelos candidatos nas disciplinas cursadas até o segundo semestre de 2010.
A lista dos candidatos inscritos, contendo as notas obtidas na Primeira Fase – Aná-
lise do Histórico Escolar será publicada no Diário Oficial do Município (www.sao-
carlos.sp.gov.br) no dia 31 de março de 2011.
1.3.  Os recursos para esta fase deverão ser entregues pessoalmente ou por procu-
ração, devidamente protocolados, diretamente na Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, à Rua Episcopal, nº. 1575 – Centro – São Carlos, nos 
dias 31 de março e 01 de abril de 2011. 
Provas Objetivas e Redação
2.1. A Convocação para a realização das provas objetivas será no dia 05 de abril de 
2011, através do Diário Oficial do Município (www.saocarlos.sp.gov.br). 
2.2. Será automaticamente excluído do processo seletivo de estágio o candidato 
que não comparecer à prova objetiva ou que não atingir 50% em alguma das par-
tes que compõem a prova.
2.3.  As provas objetivas serão de caráter eliminatório.
2.4. As provas serão elaboradas de acordo com a especificidade de cada curso, 
com questões de múltipla escolha com cinco alternativas. As questões serão dis-
tribuídas conforme segue:

Prova nº de Questões valor

Interpretação de Texto 10 10

Conhecimentos Específicos da área 10 10

Redação - 10

II. Da Realização das Provas
As provas objetivas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 10 de abril de 
2011, em horários e locais a serem comunicados por meio de publicação no Diário 
Oficial do Município (www.saocarlos.sp.gov.br).
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento original de identidade 
ou Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos acima citados, ainda 
que autenticadas.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza.
Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.
Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato.
Durante as provas objetivas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de equipamento 
eletrônico.

Será eliminado da seleção o candidato que, durante a realização da prova, for sur-
preendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação.
O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 
de um fiscal.
O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta 
preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na 
Folha Definitiva de Respostas.
O candidato deverá ler as questões no caderno de questões e marcar suas res-
postas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para 
correção. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilida-
de do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções espe-
cificadas na capa do caderno de provas e na própria Folha Definitiva. Não haverá 
substituição de Folha Definitiva de Respostas. 
As provas (objetiva e redação) terão duração de 3 horas e ao terminar o candidato 
deverá entregar ao fiscal a Folha Definitiva de Resposta e a Prova de Redação.
Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma 
alternativa assinalada ou ainda resposta rasurada.
Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto 
de provas depois de decorrida uma hora do início da mesma. Só poderão levar o 
caderno de questões os candidatos que permanecerem na sala em que estiverem 
realizando as provas, após 2 horas de seu início.
Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
A lista dos candidatos habilitados, contendo as notas obtidas nas provas objetivas 
e redação, será publicada no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura 
Municipal de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br), no dia 28 de abril de 2010.
III. Do julgamento das Provas Objetivas e Redação
1. Provas Objetivas
As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. A cada 
questão correta será atribuído 1 (um) ponto e terá caráter eliminatório.
2 - Redação 
A Redação será avaliada na escala de 0 (zero) a 10(dez) pontos e terá caráter eli-
minatório.
IV – Dos Recursos das Provas Objetivas
1. Será assegurado aos candidatos o direito a recurso, caso não concordem com o 
gabarito oficial da prova, ou com os pontos e/ou notas obtidas nas Provas Objeti-
vas (Interpretação de Texto e Conhecimentos Específicos da área) divulgados no 
Diário Oficial do Município, conforme cronograma.
2. Admitir-se-á, por candidato, desde que devidamente fundamentado, um único 
recurso para cada questão da prova.
3. Após o julgamento dos recursos interpostos, caso tenha havido alteração no 
Gabarito ou na nota do candidato, será feita nova publicação com as devidas al-
terações.
4. O recurso:
deverá ser apresentado em formato livre e interposto no prazo fixado no crono-
grama constante deste edital.
deverá ser entregue pessoalmente ou por procuração, devidamente protocolado, 
à Rua Episcopal, n.º 1575 – Centro – São Carlos, na Divisão de Recrutamento e 
Seleção de Pessoal.
deverá estar devidamente fundamentado e conter o nome do candidato, o núme-
ro do documento de identidade e o endereço para correspondência.
quando interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do res-
pectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida ou cópia do documento 
de identidade do procurador. O mandato ficará retido.
5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo 
estipulado neste edital.
 V - Da Classificação Final
A classificação dar-se-á pelo somatório dos pontos obtidos nas Provas de Conhe-
cimentos Específicos da área, Interpretação de Texto e Redação mais a pontuação 
obtida na análise do histórico escolar.
Na hipótese de igualdade de classificação, terá preferência o candidato que tiver:
1.1  maior idade;
1.2  maior nota obtida na Prova de Conhecimentos Específicos;
1.3  maior nota obtida na Prova de Redação.
O resultado final será publicado no dia 05 de maio de 2011, no Diário Oficial do 
Município (www.saocarlos.sp.gov.br).
VI – Do Estágio
Por ocasião da contratação, deverão ser entregues os seguintes documentos:
cópia do RG;
cópia do CPF;
comprovante de residência;
declaração atualizada de matrícula.
2 fotos 3x4
Será firmado, no ato da contratação, Termo de Compromisso entre o estudante-
estagiário e o Concedente, com interveniência obrigatória da Instituição de En-
sino.
3. O estágio terá a duração de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração até a conclusão do curso, desde que não ultrapasse o período 
máximo de 2 (dois) anos.
VII - Do Cronograma de realização da seleção

CRONOGRAMA

Inscrições e entrega de documentos 15/03/11 a 25/03/11

Resultado da Primeira Fase 31/03/11

Interposição de Recurso da 1ª Fase, protocolado diretamente 
na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, 

situada à Rua Episcopal, nº. 1575 – Centro
31/03/11 e 01/04/11

Convocação para realização das provas objetivas e redação 05/04/11

Provas Objetivas e Redação 10/04/11

Divulgação do Gabarito 12/04/11

Recurso do Gabarito, protocolado diretamente na Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, situada à Rua 

Episcopal, nº. 1575 – Centro
12 e 13/04/11

Divulgação dos candidatos habilitados na 2ª Fase 28/04/11

Interposição de Recursos, protocolado diretamente na 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, 

situada à Rua Episcopal, nº. 1575 – Centro
28 e 29/04/11

Resultado Final 05/05/11

Recurso do Resultado Final, protocolado diretamente na 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – 

Rua Episcopal, nº 1575 – Centro
05 e 06/05/11

São Carlos, 14 de março 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: 246
FUNÇÃO: MONITOR – AREA EDUCADOR SOCIAL DE RUA

nome ClassiFiCação

LAURA CAROLINA FERREIRA BRAGA DO CARMO 8

São Carlos, 14 de março  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 o Sr. Júlio César Coelho, habilitado na 8ª 
posição do Concurso Público nº 213 para o emprego de Auxiliar de Natação, foi 
convocado e compareceu em 10/03/2011, mas não retornou até a presente data 
para efetivação da contratação, ficando portanto desclassificado.
.São Carlos, 14 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCaçÃO DE PROCESSO SElETiVO nº. 01
 ESTÁGiO REmunERaDO PaRa alunOS Da uFSCaR

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo discriminada a compare-
cer a Rua Episcopal nº. 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, para tratar de assunto referente ao início do estágio. 
A candidata deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 18h, munida de 02 
fotos 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula.
Será considerado desistente e, consequentemente, desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
Curso: Pedagogia

nome ClassiFiCação

ANGELINE LUCI FAVALI 8º

São Carlos, 14 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPaRECimEnTO DE PROCESSO SElETiVO 01
 ESTÁGiO REmunERaDO PaRa alunOS Da uFSCaR

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo discriminada não 
compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
Curso: Pedagogia

nome ClassiFiCação

STHEFANY SIGOLO 6º

São Carlos, 14 de março de 2011
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPaRECimEnTO DE PROCESSO SElETiVO 01
 ESTÁGiO REmunERaDO PaRa alunOS Da uFSCaR

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo discriminada não 
compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
Curso: Pedagogia

nome ClassiFiCação

STHEFANY SIGOLO 6º

São Carlos, 14 de março de 2011
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

iiCiTaçÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2011 - PROCESSO Nº 3403/2011 - COMUNICA-
DO DE RESPOSTA - COMUNICAMOS, pelo presente, que a resposta ao questio-
namento da empresa C.C.M. Comercial Creme Marfim Ltda. referente ao Pregão 
Eletrônico em epígrafe encontra-se disponível nos sites www.licitacoes-e.com.
br e www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 14 de março de 2011. André Luiz Dos 
Santos – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2011 - PROCESSO Nº 1471/2011 - COMUNICA-
DO DE RESPOSTA - COMUNICAMOS, pelo presente, que a resposta ao ques-
tionamento da empresa Jornal da Cidade de Rio Claro Ltda. referente ao Pregão 
Eletrônico em epígrafe encontra-se disponível nos sites www.licitacoes-e.com.br 
e www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 14 de março de 2011. André Luiz dos sAntos 
- Pregoeiro

EXTRaTOS

EXTRaTO DE aDiTamEnTO COnTRaTual
3º TERmO aDiTiVO aO COnTRaTO nº 73/10

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Águia Cereais Bauru Ltda. - ME
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de leite UHT integral 
– produto longa vida para utilização na alimentação escolar e no Restaurante Po-
pular para 29/04/11
Data da assinatura: 16/02/11
Processo nº 31.696/09

PORTaRiaS

PORTaRia nº. 12/2011
DE 14 DE maRçO DE 2011

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São 



São Carlos

DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 15 de março de 2011 

www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOS
PREFEITURA DE

Carlos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº. 14.841, de 18 de 
dezembro de 2008, alterada pela Lei Municipal nº 14.916, de 15 de abril de 2009, 
resolve:
Autorizar a contratação da candidata CLAUDIA MARIA NAPOLITANO SANCHEZ 
NORASCO, aprovado e classificado em 10º lugar no concurso público nº. 17 de 
Educador - Gestão Empresarial e Empreendedorismo, em jornada de 12 (doze) 
horas semanais, a partir de 15 de março de 2011, em vaga existente.
 São Carlos, 14 de março de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

PORTaRia nº. 11/2011
DE 14 DE maRçO DE 2011

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São 
Carlos, no uso de suas atribuições legais RESOLVE alterar o art. 1º, II da Portaria nº. 
01/2010, para substituir Carolina de Oliveira Alberini, nomeada através da Portaria  
nº. 26/2010 de 03/08/2010 por Mauricio Zattoni como membro suplente repre-
sentante da Coordenação de Artes e Cultura da Prefeitura Municipal de são Carlos, 
na Comissão Gestora do Núcleo de Produção Digital (NPD) de São Carlos-SP.
São Carlos, 14 de março de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

aTO Da SECRETaRia

(*) BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA –PÁG. 6

aTOS DaS SECRETaRiaS

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO 
E AMBIENTAL DE SÃO CARLOS – COMDEPHAASC
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO
Ficam notificados os proprietários do imóvel abaixo indicado, e demais inte-
ressados, que, em sua 16ª Reunião Ordinária realizada em 26 de abril de 2010, 
o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental 
de São Carlos – COMDEPHAASC, resolveu ABRIR PROCESSO DE TOMBAMENTO do 
Palacete Bento Carlos, localizado à R. Treze de Maio, 2056, conforme Resolução Nº 
03, de 01 de março de 2011, publicada no Diário Oficial do Município em 03 de 
março de 2011.
O referido imóvel encontra-se protegido pela Lei Municipal 13.864/06, Artigo 14 
(Tombamento Provisório), sendo, portanto, vedada a sua destruição, demolição 
ou mutilação até a conclusão do processo. Qualquer intervenção nesse imóvel, 
incluindo pequenos reparos, deverá ser previamente analisada pela Fundação Pró 
Memória de São Carlos e aprovada pelo COMDEPHAASC.
Os proprietários do referido imóvel, e demais interessados dispõem do prazo de 
15 dias, contados a partir da data de recebimento dessa notificação, para solicitar 
impugnação circunstanciada do Tombamento Provisório junto ao COMDEPHA-
ASC, conforme previsto na Lei Municipal 13.864/06, Artigo 14, § 1°.
São Carlos, 14 de março de 2011
RENATO AURÉLIO LOCILENTO
Presidente do COMDEPHAASC 

COnSElHO muniCiPal DE DEFESa DO PaTRimÔniO HiSTÓRiCO, 
aRTÍSTiCO E ambiEnTal DE SÃO CaRlOS – COmDEPHaaSC

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO
Ficam notificados os proprietários do imóvel abaixo indicado, e demais interessa-
dos, que, em sua 16ª Reunião Ordinária, o Conselho Municipal de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Artístico e Ambiental de São Carlos – COMDEPHAASC, resolveu 
ABRIR PROCESSO DE TOMBAMENTO do Edifício CDCC-USP, localizado à R. Nove 
de Julho, 1227, conforme Resolução Nº 03, de 01 de março de 2011, publicada no 
Diário Oficial do Município em 03 de março de 2011.
O referido imóvel encontra-se protegido pela Lei Municipal 13.864/06, Artigo 14 
(Tombamento Provisório), sendo, portanto, vedada a sua destruição, demolição 
ou mutilação até a conclusão do processo. Qualquer intervenção nesse imóvel, 
incluindo pequenos reparos, deverá ser previamente analisada pela Fundação Pró 
Memória de São Carlos e aprovada pelo COMDEPHAASC.
Os proprietários do referido imóvel, e demais interessados, dispõem do prazo de 
15 dias, contados a partir da data de recebimento dessa notificação, para solicitar 
impugnação circunstanciada do Tombamento Provisório junto ao COMDEPHA-
ASC, conforme previsto na Lei Municipal 13.864/06, Artigo 14, § 1°.
São Carlos, 14 de março de 2011
RENATO AURÉLIO LOCILENTO
Presidente do COMDEPHAASC 

COnSElHO muniCiPal DE DEFESa DO PaTRimÔniO HiSTÓRiCO, 
aRTÍSTiCO E ambiEnTal DE SÃO CaRlOS – COmDEPHaaSC

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO
Ficam notificados os proprietários do imóvel abaixo indicado, e demais interes-

sados, que, em sua 16ª Reunião Ordinária, o Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de São Carlos – COMDEPHAASC, re-
solveu ABRIR PROCESSO DE TOMBAMENTO da EEPG Eugênio Franco, localizada 
à Rua José Bonifácio, 675, conforme Resolução Nº 03, de 01 de março de 2011, 
publicada no Diário Oficial do Município em 03 de março de 2011.
O referido imóvel encontra-se protegido pela Lei Municipal 13.864, Artigo 14 
(Tombamento Provisório), sendo, portanto, vedada a sua destruição, demolição 
ou mutilação até a conclusão do processo. Qualquer intervenção nesse imóvel, 
incluindo pequenos reparos, deverá ser previamente analisada pela Fundação Pró 
Memória de São Carlos e aprovada pelo COMDEPHAASC.
Os proprietários do referido imóvel, e demais interessados dispõem do prazo de 
15 dias, contados a partir da data de recebimento dessa notificação, para solicitar 
impugnação circunstanciada do Tombamento Provisório junto ao COMDEPHA-
ASC, conforme previsto na Lei Municipal 13.864/06, Artigo 14, § 1°.
São Carlos, 14 de março de 2011
RENATO AURÉLIO LOCILENTO
Presidente do COMDEPHAASC 

COnSElHO muniCiPal DE DEFESa DO PaTRimÔniO HiSTÓRiCO, 
aRTÍSTiCO E ambiEnTal DE SÃO CaRlOS – COmDEPHaaSC

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO
Ficam notificados os proprietários do imóvel abaixo indicado, e demais interessa-
dos, que, em sua 16ª Reunião Ordinária realizada em 26 de abril de 2010, o Con-
selho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de São 
Carlos – COMDEPHAASC, resolveu ABRIR PROCESSO DE TOMBAMENTO da Fazen-
da Santa Maria do Monjolinho, localizada à SP 215 , km 158, conforme Resolução 
Nº 03, de 01 de março de 2011 publicada no Diário Oficial do Município em 03 de 
março de 2011.
O referido imóvel encontra-se protegido pela Lei Municipal 13.864/06, Artigo 14 
(Tombamento Provisório), sendo, portanto, vedada a sua destruição, demolição 
ou mutilação até a conclusão do processo. Qualquer intervenção nesse imóvel, 
incluindo pequenos reparos, deverá ser previamente analisada pela Fundação Pró 
Memória de São Carlos e aprovada pelo COMDEPHAASC.
Os proprietários do referido imóvel, e demais interessados dispõem do prazo de 
15 dias, contados a partir da data de recebimento dessa notificação, para solicitar 
impugnação circunstanciada do Tombamento Provisório junto ao COMDEPHA-
ASC, conforme previsto na Lei Municipal 13.864/06, Artigo 14, § 1°.
São Carlos, 14 de março de 2011
RENATO AURÉLIO LOCILENTO
Presidente do COMDEPHAASC 
 

liCiTaçÃO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES CONVITE 
Nº 002/2010
(Processo Administrativo nº 0179/2010) A Comissão de Licitações da Fundação 
Pró-Memória de São Carlos, valendo-se do parecer emitido pela Unidade interes-
sada e considerando o critério de julgamento de menor preço, JULGA VENCEDO-
RA a empresa Rio-Brasil Eventos e Produções Artísticas Ltda - EPP, inscrita no CNPJ 
sob nº 11.855.738/0001-57.
São Carlos, 14 de março de 2011.
Daniel Gomes de Mattos Filho
Presidente

EXTRaTOS

ERRaTa DO EXTRaTO DE COnTRaTO PubliCaDO Em 05/03/2011
Onde se lê “Termo Aditivo nº 0021/2010 ” – lê-se “Termo Aditivo nº 002/2010”
São Carlos, 14 de março de 2011.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente

EXTRaTOS DE COnTRaTOS 
Termo Aditivo nº 001/2011 ao Contrato Administrativo nº 022/2010 – Contratada: 
FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - Data: 25/02/2011 – Ob-
jeto: Continua sendo o mesmo constante no contrato inicial – Valor: R$3.000,00 
- Vigência: de 28/02/2011 a 28/12/2011.
Termo Aditivo nº 001/2011 ao Contrato Administrativo nº 051/2009 – Contratada: 
EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA – Data: 114/01/2011 – Objeto e Valor: Continu-
am sendo os mesmos constantes no contrato inicial – Vigência: de 24/01/2011 a 
25/03/2011.
Termo Aditivo nº 002/2010 ao Contrato Administrativo nº 004/2010 – Contratada: 
EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA – Data: 24/02/2010 – Objeto e Valor: Continu-
am sendo os mesmos constantes no contrato inicial – Vigência: de 28/02/2011 
a 13/04/2011.
São Carlos, 14 de março de 2011.
João Batista Muller
Diretor Presidente

liCiTaçÃO

Concorrência Pública nº 03.01.2011.Processo S.A.A.E. nº 4.353/2010. Obje-
to: Contratação de empresa especializada para execução de ligações de água e 
esgoto, mudanças de ligações de água e esgoto, a instalação de seus hidrômetros 
e com seus devidos lacres, no município de São Carlos e nos Distritos de Água Ver-
melha e Santa Eudóxia, a fim de atender à demanda do crescimento populacional 
que o município vem apresentando nos últimos meses.
Deu-se o exame dos documentos das empresas Alfalix Ambiental Ltda., sediada 
em Monte Alto – SP, J. Nassif Engenharia e Comércio Ltda., sediada em Bauru – SP 
e Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda., sediada em Santo André – 
SP. A Comissão de Licitações deliberou HABILITAR as empresas Alfalix Ambiental 
Ltda. e J. Nassif Engenharia e Comércio Ltda., por atenderem a todas as exigências 
do edital e INABILITAR a empresa Ponto Forte Construções e Empreendimentos 
Ltda., por descumprir o Edital no item 6.2.3. – C “Comprovação de que dispõem 
de índice de Liquidez Corrente (ILC) superior ou igual a 1,0 (um inteiro), Índice de 
Liquidez Geral (ILG) superior ou igual a 1,0 (um inteiro) e Grau de Endividamen-
to Total (GET) menor ou igual a 0,5 (cinco décimos)” – Após cálculos efetuados 
por esta Comissão de acordo com a fórmula apresentada no referido item, e com 
base em dados extraídos do Balanço Patrimonial da empresa, concluímos que o 
Grau de Endividamento Total (GET) é igual à aproximadamente 0,7 (sete décimos), 
isto é, maior do que o solicitado no Edital. Esta Comissão ainda consultou no sítio 
eletrônico www.comprasnet.gov.br, o Certificado de Regularidade do F.G.T.S. da 
empresa Alfalix Ambiental Ltda. e Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Ne-
gativa da União da empresa Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda., 
os quais confirmamos a regularidade, bem como anexamos aos autos. Da presen-
te decisão cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, 
de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores
São Carlos, 14 de março de 2011.
Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRaTO

EXTRaTOS DE aTaS DE REGiSTROS DE PREçOS
Proc. 0084/2011. P.E. 008/2011 - Resumo Ata Registro de Preços 003/2011 entre 
S.A.A.E. e GR. Industria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda, item: 
01 – Contratações futuras na aquisição de produtos químicos: ácido fluossilício e 
barrilha leve (carbonato de sódio), Vlr. Unit. R$1.266,66; Vlr. estimado p/ 12 meses 
R$37.999,80. 
São Carlos, 14 de março de 2011
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSElHOS

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 Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no município de São Carlos 
(CACS – FUNDEB), convoca os membros titulares e suplentes para a 1ª Reunião 
Extraordinária do biênio 2010/2012, que se realizará no dia e horário abaixo discri-
minados, da qual constará a seguinte pauta:
Pauta:
- Informes
 - Análise e emissão de parecer da prestação de contas do PNATE/2010
 - Vistas nos documentos de prestação de contas
Dia: 24 de março de 2011 – quinta-feira
Horário: 14 horas
Local: Secretaria Municipal de Educação -SME - Rua Conde do Pinhal, 2017 – Cen-
tro
São Carlos, 11 de março de 2011
LEILA CRISTINA DE ALMEIDA VICENTINI
Presidente do CACS-FUNDEB
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Preservação, proteção e disseminação são 
princípios que norteiam o trabalho de arquivo 
da Fundação Pró-Memória de São Carlos que 
envolve o gerenciamento dos documentos 
da administração municipal, documental e 
iconográfico do município.
O acervo, formado por aproximadamente 20 
mil caixas de documentos, foi acessado por 
2.191 pessoas no ano passado que atenderam à 
Administração Pública Municipal, instituições 
públicas e privadas, pesquisadores e cidadãos 
interessados, constituindo-se como uma fonte de 
pesquisa e informação.
O número de usuários do Arquivo Público e 
Histórico da Cidade vem aumentando ano a ano. 
Nos últimos dez anos o aumento é de 948,5%.
Hoje o Arquivo Público e Histórico da Cidade é 
reconhecido como uma instituição que zela pela 
documentação sob sua guarda, desenvolve um 
trabalho sério e eficiente, possui funcionários 
capacitados para o tratamento do acervo e para 
o atendimento ao público. Como resultado, 
o aumento significativo da procura por seus 
serviços por parte da população. Outro aspecto 
que deve ser destacado é a doação de acervos 
particulares, como os de Mário Tolentino, Álvaro 
Guião e Octávio Damiano. 
Podem ser encontrados no arquivo documentos 
da Prefeitura e da Câmara Municipal, processos 
cíveis, criminais e trabalhistas, títulos de 
eleitor, fichas de votação da Justiça Eleitoral, 
habilitações de casamento, registro de óbito, 
coleções de jornais locais, acervos particulares 
e fotos que registraram a história de São Carlos. 

Os jornais do período de 1886 a 1977 podem ser 
consultados em microfilmes.
Os tipos de documentos mais procurados foram 
os registros de óbitos e processos de habilitações 
de casamento. Após estes, os mais consultados 
foram os processos administrativos da Prefeitura, 
coleções de jornais locais e fotografias históricas.
Além de todo acervo documental, a Fundação 
também possui uma biblioteca de apoio com 
material especializado em publicações sobre São 
Carlos, história e patrimônio cultural, além de 
temas que abordam a conservação e restauração de 
documentos, a arquivologia e a biblioteconomia.
A Pró-Memória destaca que não é necessário ir 
até a Fundação para adquirir um documento. A 
solicitação pode ser feita pela internet ou telefone 
e o documento será enviado pelo correio. Nesse 
caso é realizada a cobrança de uma taxa de R$ 
5,00 para enviar os documentos solicitados.
Mais informações sobre o atendimento prestado 
no Arquivo podem ser obtidas através do 
telefone (16) 3373-2709 ou na Estação Cultura, 
localizada na Praça Antonio Prado s/nº, na antiga 
estação ferroviária. O acervo pode ser consultado 
gratuitamente pela população, de segunda a 
sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Números de atendimentos: Em 2000 (231); 2001 
(372); 2002 (716); 2003 (1.289); 2004 (1.348); 
2005 (1408); 2006 (1.588); 2007 (1.890); 2008 
(2.106); 2009 (2.158) e 2010 (2.191). Todos os 
números foram fornecidos pela Divisão de 
Arquivo e Documentação da Fundação Pró-
Memória de São Carlos.

Arquivo da Fundação Pró-Memória tem acesso recorde
Fotos: Nathália Nicola/PMSC
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