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 ■ seleção brasileira de atletismo

 ex-aluno das escolas de esportes da Prefeitura
 é convocado para o sul americano de atletismo

O atleta são-carlense Kauam Kamal Aleixo, convocado 
pela Seleção Brasileira de Atletismo, embarcou nesta 
quarta-feira (21) para Medelín, na Colômbia, sonhando 
com a conquista de uma medalha na prova do Salto 
Triplo no Sul Americano de Atletismo de Juvenis, que 
acontece nos dias 24 e 25. 
Ansioso por ser esta sua primeira convocação e pela 
participação numa competição internacional, o atleta 
de 18 anos e que foi revelado pelo projeto social 
Atletismo nos Bairros, desenvolvido pela Prefeitura 
de São Carlos e Associação Sancarlense de Atletismo 
(ASA), com o patrocínio da Tapetes São Carlos, disse 
que não vê a hora de viajar e competir.
Kauam, que desde maio treina em São Paulo, revela 
que seu rendimento vem melhorando a cada dia. 
“No começo senti um pouco o novo treinamento, 
mas agora estou totalmente adaptado”, comentou. O 
técnico de Kauam é Nélio Moura, também treinador 

da são-carlense Maurren Maggi, campeã olímpica de 
Pequin/China em 2008.
Essa melhora no rendimento do atleta se confirma 
com a análise dos resultados nos treinamentos e nas 
competições. No Campeonato Estadual de Menores de 
2010, quando foi vice-campeão, Kauam saltou 14m51, 
e agora no começo de setembro com a conquista do 
Campeonato Brasileiro Juvenil ele chegou a 15m64.
“Estou indo para o Sul Americano com o objetivo de 
melhorar minha marca do Campeonato Brasileiro e também 
para brigar por uma medalha, seja qual for. O que vier entre 
as três primeiras colocações eu já fico feliz”, enfatizou Kauam.
Nélio Moura teceu uma série de elogios ao atleta, dizendo 
que descobriu Kauam em conversa com Maurren Maggi 
e, depois obteve mais informações num contato que 
teve com os professores Lucivaldo e Jaques, da ASA.
De acordo com o técnico, o atleta demonstra algumas 
virtudes fundamentais para um triplista, caso da 

velocidade, por exemplo, que não é muito comum 
em atletas muito altos.
“Acredito que a marca para a medalha de Ouro deva 
ficar muito próxima dos 16 metros, com isso o Kauam 
está indo para o Sul Americano com grande chance 
de conquistar medalha”, finalizou Moura.
Kauam e Maurren Maggi se encontraram. A campeã 
olímpica do Salto em Distância disse estar feliz 
por ter outro são-carlense treinando no Centro de 
Excelência, e com destaque.
“Fiquei muito feliz com a vinda do Kauam para cá. 
Quando meu pai, Willian Maggi, me falou que na 
escolinha de Esportes da Prefeitura de São Carlos 
tinha um menino que estava se destacando no salto 
triplo, falei para o Nélio que tínhamos que trazê-
lo. O Kauam tem um futuro bastante promissor no 
atletismo”, declarou Maurren, que desejou boa sorte 
ao seu conterrâneo no Sul Americano.
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LICITAÇÕES

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-
LITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS N.°  026/2011 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N.º 22469/2011 Aos 23/09/2011, às 09h00min, reuniram-se na Sala 
de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e os representantes 
presentes para procederem à abertura dos envelopes de habilitação apre-
sentados para o certame supracitado. A Comissão procedeu à abertura 
dos envelopes de habilitação apresentados pelas empresas, a saber: JHF 
Construtora Ltda.; HS Lopes Construtora Ltda.; RCE Incorporações Ltda.
Após a análise da documentação apresentada, esta Comissão JULGA HA-
BILITADAS as empresas RCE Incorporações Ltda e HS Lopes Construtora 
Ltda. e INABILITADA a empresa JHF Construtora Ltda. pois não atendeu 
aos subitens 05.01.02; 05.01.06.;05.01.13.; 05.01.09.; 05.01.10.; 05.01.11.; 
05.01.20.; 05.01.21, todos do edital em epígrafe. Os representantes pre-
sentes abriram mão de interpor recurso contra a decisão desta Comissão 
e foram abertos os envelopes de propostas de preços das empresas ha-

bilitadas e seu conteúdo vistado pelos presentes. A Comissão aguarda 
parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. João Carlos 
Pedrazzani Presidente

Pregão Eletrônico N. º 079/2011 - Processo n. º 36259/2011 – HOMO-
LOGAÇÃO - Objeto: Registro de preços para fornecimento de fraldas 
geriátricas para atender usuários carentes atendidos nos plantões emer-
genciais do Município de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo 
Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01 adjudicado à empresa SANTEC 
AGUDOS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  devidamente ins-
crita no CNPJ sob o nº. 00.284.702/0001-44. Nesta oportunidade, designo 
o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologa-
ção junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 23 de setembro de 2011. 
- Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

Inexigibilidade de Licitação Processo nº. 28062/2011 Rati-
fico, para os devidos fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação 
da empresa ADRIANI LUCIANO APARECIDO MARTINS para a apresentação 
de show artístico com o grupo Sampa Crew de Corpo de Alma, com funda-
mento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme consta 
do processo administrativo supracitado. São Carlos, 23 de setembro de 
2011. Oswaldo B. Duarte Filho Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

A PROHAB PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 608/2011 – CONVITE DE PREÇO N.º 016/2011
Faço público de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João 
Batista Muller, que se encontra aberto o procedimento licitatório na mo-
dalidade CONVITE DE PREÇO, do TIPO MENOR PREÇO, sob o regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL regido pela Lei Federal n° 8.666/93 de-
vidamente atualizada, que visa à contratação de empresa de engenharia 
especializada para a construção de praça esportiva e centro de lazer neste 
município, no bairro Antenor Garcia, conforme Memorial Descritivo, Plani-
lha de Orçamento Básico, constante no anexo IV do presente Convite de 
Preços. O edital na íntegra poderá ser retirado na Comissão Permanente 
de Licitações, à sede da PROHAB situada a Rua São Joaquim, 958 - Cen-
tro, São Carlos, fone (16) 3373-7600, no horário das 08h00min às 12h00 e 
das 13h30 ás 17h00min, ou consultado pelo site www.saocarlos.sp.gov.br 
na opção Licitações - PROHAB. Os envelopes contendo a documentação 
e a proposta será recebida na Comissão Permanente de Licitações até as 
09h00min do dia 06 de Outubro de 2011, quando após o recebimento, 
iniciar-se-á sessão de abertura.
São Carlos, 23 de Setembro de 2011
Isaac Ben-Hur Almeida Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Handebol adaptado: atletas são convocados para seleção Paulista

O vice-campeonato Paulista de Handebol em 
Cadeira de Rodas conquistado pela equipe 
UFSCar/Prefeitura de São Carlos no sábado (17), 
na Faculdade de Educação Física da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), garantiu a 
convocação de sete atletas para a Seleção Paulista.

Os convocados são: Claudemir Zeferino; Emerson 
da Silva Viveiros; Florisvaldo Tomáz da Conceição; 
Gênesis de Oliveira Lobo; Gilberto Donizetti da 
Silva; Reginaldo Leme e Tiago Moda.
Na final a equipe são-carlense acabou perdendo para 
a ADEACamp “A” da Unicamp em um jogo bastante 
equilibrado. O primeiro set terminou empatado em 
0 a 0, sendo o segundo set também empatado em 
1 a 1. Durante a prorrogação a equipe da UFSCar 
conseguiu novamente o empate em 2 a 2, mas no 
final a equipe de Campinas venceu por 4 a 2.
Para a coordenadora do projeto, onde esta inserida 
o equipe de São Carlos, a professora Mey de Abreu 
Van Munster, do Departamento de Educação 
Física e Motricidade Humana (DEFMH/UFSCar), a 
equipe da UFSCar/Prefeitura mostrou uma enorme 
evolução desde o último campeonato paulista, 
onde também foi conquistado o título de vice-
campeã. O mesmo comenta a técnica da equipe 
e estudante de graduação do Departamento de 
Educação Física da UFSCar, Geisa Silva Cunha.
 “A evolução do time é nítida e a nossa defesa 
foi muito consistente durante todo o jogo. 
Agora precisamos corrigir os erros e melhorar as 
finalizações para sermos campeões no próximo 
paulista”, comentou o atleta Tiago Moda.
O bom desempenho da equipe resultou na 
convocação da maioria dos seus membros para 
jogarem pela seleção paulista que vai representar 
o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de 

Seleções Estaduais a ser realizado em Brasília entre 
os dias 12 e 15 de novembro. “Essa convocação é o 
reconhecimento do nosso trabalho sério e só vem 
nos incentivar”, comemoram os atletas.
As atividades da equipe vice-campeã paulista fazem 
parte do projeto de extensão “Atividades Físicas, 
Esportivas e de Lazer Adaptadas a Pessoas com 
Deficiências”, criado em agosto de 2006. A iniciativa 
oferece um conjunto de atividades físicas voltadas 
ao atendimento de pessoas com diferentes tipos 
de necessidades especiais. A equipe de handebol 
adaptado treina duas vezes por semana, no Ginásio 
de Esportes da UFSCar. O projeto é uma parceria do 
DEFMH/UFSCar com a SMEL/PMSC.
A professora Mey salienta a importância do 
esporte adaptado para a reabilitação e ampliação 
dos círculos sociais dos jogadores. “A vivência do 
handebol em cadeira de rodas não apenas contribui 
para a reabilitação física dos indivíduos com sequelas 
de lesão medular, poliomelite e amputações, como 
também auxilia na manutenção das capacidades 
funcionais. Além disso, por se tratar de uma 
modalidade coletiva, é também uma oportunidade 
de convívio e reintegração social”, explica.
A coordenadora aproveita para convidar possíveis 
atletas com deficiência para comporem a equipe e a 
sociedade são-carlense em geral para conhecerem 
um pouco mais a modalidade. Informações podem 
ser obtidas através do e-mail mey@ufscar.br ou 
pelo telefone (16) 3351-8774. 
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