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Cinema de rua é preservado em São Carlos

Diário Oficial de São Carlos

 ■ CINE SÃO CARLOS

Ao contrário da capital que está em vias de fechar um dos 
únicos cinemas de rua ainda existente, o Cine Belas Artes, 
São Carlos mantém seu cinema de rua em plena atividade 
através da cinematográfica Casella&Casella que exibe 
filmes do circuito nacional de cinema e também serve 
de cenário para as realizações de eventos voltados para 
a cultura são-carlense como o Festival Contato, gravação 
do programa Nossa Viola, exibido pela TVE, e o festival 
de cinema Filme Fest, além de atividades comemorativas 
como a Semana da Consciência Negra.
A existência de um cinema de rua em São Carlos fortalece 
o compromisso da Prefeitura com investimentos 
em cultura. Além do fortalecimento do audiovisual 
da cidade, o cinema de rua fortalece o imaginário e 
resgata a nostalgia da população de São Carlos. As 
gerações mais antigas têm boas lembranças de quando 
iam ao cinema, e este ritual de ir ao cinema está sendo 
transmitido a gerações mais novas. 
Também graças a essa parceria com a Prefeitura, é 
possível realizar as sessões com preços mais acessíveis 

ao público; as sessões normais custam R$ 8,00, inteira, R$ 
4,00, meia, e, às quartas-feiras qualquer pessoa paga R$ 
3,00, na Quarta Pop parte dos lucros também é repassado 
ao Fundo Municipal de Cultura. 
Pedro Casella, dono da cinematográfica Casella&Casella, 
lembra a importância das prefeituras e do poder público 
na manutenção e conservação de patrimônios culturais 
como o cinema de rua. “Se a Prefeitura de São Carlos não 
tivesse comprado o prédio, o cinema seria apenas um 
quadro na parede”, lembra. 
Para a Coordenadoria de Artes e Cultura é preciso 
ressaltar a importância de iniciativas tomadas pela 
Prefeitura para a preservação da cultura e que esta 
característica coloca São Carlos à frente de outras grandes 
cidades. São Carlos está na contramão das grandes 
cidades brasileiras, não só por adquirir o prédio do 
cinema, mas também por existir um comprometimento 
da administração do cinema com o poder público. A 
cidade talvez seja uma das únicas cidades a valorizar o 
cinema de rua, que é mais democrático. 

A programação do Cine São Carlos está disponível no site http://
cinesaocarlos.blogspot.com/ ou pelo telefone  (16) 3307-6006.

Prêmio – O Cine São Carlos foi contemplado com o Prêmio 
Adicional de Renda, promovido pela Ancine (Agencia 
Nacional de Cinema) que contempla os ganhadores 
que exibem grande quantidade de filmes nacionais 
com um prêmio em dinheiro que deverá ser aplicado na 
revitalização da sala. Um dos critérios para a escolha dos 
ganhadores é o cinema possuir no máximo 2 salas.

História – A história de São Carlos com o cinema vem de 
muito tempo. A primeira exibição de filmes aconteceu em 
1897 com a cinematográfica Lumiére; em 1969 a cidade 
também realizou o Festival de Cinema Brasileiro de São 
Carlos.  Atualmente, o Cine São Carlos comemora seus 2 
anos de reinauguração no mês de novembro. O cinema 
possui capacidade para 540 pessoas e o equipamento 
de som é o Dolby Digital que garante um alto nível de 
qualidade para os freqüentadores. 
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DECRETO

DECRETO nº 13
DE 24 DE janEiRO DE 2011

PERMITE O USO, A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO, PELA RÁDIO PROGRESSO DE 
SÃO CARLOS LTDA. DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES “MILTON OLÁIO FILHO”, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial a prevista no artigo 98, § 2º, da Emenda Substitutiva 
nº 01 à Lei Orgânica do Município, de 20 de dezembro de 2010, e tendo em vista 
o que consta do processo protocolado sob o nº 1.602/11,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica permitido o uso, a título precário e oneroso, do ginásio municipal de 
esportes “Milton Oláio Filho”, localizado na Avenida Getúlio Vargas, s/n°, pela Rá-
dio Progresso de São Carlos Ltda., para a realização do “Show Musical de Luan 
Santana”, a realizar-se em 30 de janeiro de 2011.
Parágrafo único. A permissionária, pelo período mencionado no caput, pagará à 
Prefeitura Municipal de São Carlos o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais) pelo uso do Ginásio de Esportes, com antecedência mínima de 72 (setenta 
e duas) horas.
Art. 2º A permissionária deverá zelar pelas instalações elétricas, hidráulicas e sani-
tárias, promovendo a devolução do prédio, ao final do evento, em perfeito estado 
de conservação, limpeza e segurança, conforme termo de vistoria.
Art. 3º Além dos encargos previstos no artigo 2º deste Decreto, a permissionária 
se compromete a:
I - controlar o acesso do público ao prédio, de acordo com a capacidade definida 
em alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros; bem como providenciar ambulân-
cia no local, com a presença de médico, para o pronto atendimento;
II - garantir a segurança dos frequentadores do evento;
III - providenciar a estrutura relativa à realização do evento; 
IV - providenciar gerador próprio em caso de instalações elétricas, ar condiciona-
do ou qualquer outro meio de refrigeração;
V - providenciar alvará da vigilância sanitária, em caso de comercialização de ali-
mentos, ressalvando a proibição de uso de botijões de gás e instalação de res-
taurante;
VI - obter junto ao órgão competente Alvará de Autorização para realização do 
evento nos termos do Decreto Municipal nº 260, de 29 de junho de 2009; e
VII - atender as demais legislações pertinentes.
Art. 4º Fica permitido a entrada no prédio nos dias que antecederem o evento 
pela empresa permissionária para instalação, limpeza, montagem, decoração, 
desmontagem e retirada dos materiais e equipamentos necessários à realização 
do evento previsto no artigo 1° deste Decreto. 
Parágrafo único. Fica a permissionária com a responsabilidade sobre os materiais 
e equipamentos de sua propriedade, alocados no ginásio municipal de esportes 
“Milton Oláio Filho”, para a realização do evento. 
Art. 5º A responsabilidade sobre o evento e segurança no local será exclusivamen-
te da permissionária. 
Art. 6º A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, a critério da 
Administração.
Art. 7° As demais condições de utilização do ginásio de esportes serão estabeleci-
das em termo de compromisso e caução.
Art. 8° É vedada a utilização de veículos de sons para a divulgação do evento nos 
termos da Lei Municipal n° 13.768, de 17 de março de 2006 e alterações posterio-
res, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 130/10.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de janeiro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

aTOS DaS SECRETaRiaS

SECRETaRia MUniCiPaL DE FaZEnDa
COMUniCaDO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, 
de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Po-
líticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu 
do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes 
importâncias:
- R$ 18.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI;
São Carlos, 24 de janeiro de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

(*)DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E  RELATÓRIO 
DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - Pág - 4

COnCURSOS PÚBLiCOS E PROCESSOS SELETiVOS

nÃO COMPaRECiMEnTO DE CanDiDaTO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
CONCURSO PÚBLICO: 322
FUNÇÃO: ENGENHEIRO – AREA CIVIL

NOME CLASSIFICAÇÃO

RODRIGO SEITI SHIMURA TAKATA 6

São Carlos, 24 de janeiro 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. Heitor Azevedo, habilitado na 2ª 
posição do Processo Seletivo para o emprego temporário de Médico – Área Cli-
nica Médica, foi convocado em 30/12/2010 e compareceu em 11/01/2011, mas 
não retornou até a presente data para efetivação da contratação, ficando portanto 
desclassificado.
São Carlos, 24 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

Republicação do Edital devido a erro de diagramação na edição do Diário Oficial 
do Município de 22/01/11.

EDiTaL DE PROCESSO SELETiVO nº. 11
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 os cursos abaixo discriminados, a serem 
realizados por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

ESTÀGIO EM NÍVEL SUPERIOR PARA ALUNOS QUE ESTEJAM CURSANDO:
VAGAS JORNADA DE 

ESTáGIO
VALOR DA BOLSA

(R$)

Direito 02

*20 horas / 
semanais

510,00 + 80,00 de 
auxílio-transporte

Publicidade e Propaganda 01

*A carga horária pode ser alterada de acordo com as necessidades da administra-

ção, sendo proporcional, nesses casos, o valor da bolsa.

I. Das Inscrições 
Período e local de inscrição:
Período: 24/01/11 a 04/02/11
Local: os candidatos deverão comparecer pessoalmente ao CIEE, sito à Rua São 
Sebastião, 1810, São Carlos – SP, munidos dos seguintes documentos:
1.2.1  documento que comprove ter 18 (dezoito) anos completos no ato da 
inscrição;
1.2.2.  documento comprobatório de freqüência e histórico escolar (discipli-
nas cursadas até o segundo semestre de 2010).
1.2.3.  comprovante de residência.

Não serão aceitas inscrições via postal e/ou extemporâneas.

Só poderão participar do Processo Seletivo os estudantes de escolas conveniadas 
ao CIEE. 

4. No ato da inscrição, o candidato deverá estar devidamente matriculado e ter 
concluído:
4.1. Para o curso de direito: o mínimo dois semestres
4.2. Para o curso de Publicidade e Propaganda: o mínimo de quatro semestres.

5. 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.

II. Das Disposições Gerais

Cabe ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE a confecção e correção das 
provas objetivas e o processamento do processo seletivo. A elaboração e correção 
da prova pratica para o curso de Publicidade e Propaganda será de responsabi-
lidade da Prefeitura Municipal. A Comissão responsável pelo acompanhamento 
dos trabalhos do processo seletivo será designada por portaria do Prefeito Mu-
nicipal.
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.  
Nos termos da Lei Municipal n.º103, de 24/12/2002, ficam reservados o percentual 
mínimo de 20% das vagas de estágio para adolescentes que estejam em cum-
primento de medidas sócio-educativas não privativas de liberdade, ou que já te-
nham cumprido medidas sócio-educativas. Em caso de não preenchimento deste 
percentual de vagas serão convocados os habilitados da outra listagem.
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 à 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 2 (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 da homologação.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edi-
tal.
São Carlos, 21 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

 
nORMaS PaRa a SELEÇÃO DO ESTÁGiO REMUnERaDO

EDiTaL nº. 11
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 – 
Análise do Histórico Escolar será publicada no Diário Oficial do Município no dia 
08/02/11.

1.3.  Os recursos para esta fase deverão ser entregues pessoalmente ou por pro-
curação, devidamente protocolados, diretamente no CIEE, à Rua São Sebastião, nº 
1810 – Centro – São Carlos, nos dias 08 e 09/02/11.

 Segunda Fase: Provas Objetivas e Redação

2.1. As provas objetivas serão confeccionadas, aplicadas e corrigidas pelo Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE.
2.2. A Convocação para a realização das provas objetivas será no dia 15/02/11 no 
Diário Oficial do Município. 
 2.3. As provas objetivas serão de caráter classificatório e eliminatório.
  2.4. Será automaticamente excluído do processo seletivo de estágio 
o candidato que não comparecer à prova objetiva ou que não atingir 50% em 
alguma das partes que compõem a prova.
   2.5. As provas serão elaboradas de acordo com a especificidade de 
cada curso, com questões de múltipla escolha contendo cinco alternativas cada. 
As questões serão distribuídas conforme segue:

PROVA Nº DE QUESTõES VALOR

Interpretação de Texto 10 10

Conhecimentos Específicos da área 10 10

Redação - 10

Terceira Fase: Provas Prática apenas para o curso de Publicidade e Propaganda
A Prova Prática será de caráter eliminatório e será avaliada na escala de 0 a 10 
pontos.

Da Realização das Provas

II.1. Da realização da Prova Objetiva

As provas objetivas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 20/02/11, em 
locais e horários a serem comunicados por meio de publicação no Diário oficial 
Do Município.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedên-
cia mínima de 30 minutos, munido de documento original de identidade ou Car-
teira 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 qualquer outro 
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 da 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 
resposta ou resposta rasurada.
Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto 
de provas depois de decorrido 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 dia 01/03/11.

II.2. Da realização da Prova Prática apenas para o curso de Publicidade e 
Propaganda

1. A Prova Prática será realizada e aplicada para todos os candidatos habilitados 
na 2ª fase, em dia, local e horários a serem comunicados por meio do Diário Oficial 
do Município.
1.1. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que não comparecer ao local 
de convocação informado no Diário Oficial do Município. 

2. A Prova Prática constará da elaboração de uma peça publicitária utilizando dois 
dos três softwares de design relacionado a seguir: Adobe Photoshop CS5, Corel-
Draw X5 e Adobe Illustrator CS5; e servirá para aferir a capacidade de utilização 
dos softwares e de criar designs visualmente atrativos. Serão também avaliados 
conhecimento e domínio dos softwares.
2.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Prática com 
antecedência de 30 minutos munido de documento de identidade.

III. Do julgamento das Provas
     
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 e 
classificatório.

2 - Redação 
A Redação será avaliada na escala de 0 (zero) a 10(dez) pontos e terá caráter eli-
minatório e classificatório.

3 - Prova Prática apenas para o curso de Publicidade e Propaganda
A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 10(dez) pontos e terá caráter 
eliminatório e classificatório.

IV. Dos Recursos

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 Ob-
jetivas (Interpretação de Texto e Conhecimentos Específicos da área), ou com os 
pontos e/ou notas obtidas na Prova Prática, divulgados no Diário Oficial do Muni-
cípio, conforme cronograma.
2. Admitir-se-á, por candidato, desde que devidamente fundamentado, um único 
recurso para cada questão da prova.
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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, 
no Centro de Integração empresa Escola (CIEE), situado à Rua São Sebastião, nº. 
1810 – Centro – São Carlos
deverá estar devidamente fundamentado e conter o nome do candidato, o núme-
ro do documento de identidade, o telefone e o endereço para correspondência.
quando interposto por procurador, só será aceito se estiver acompanhado do 
respectivo instrumento de procuração, com firma reconhecida ou cópia do do-
cumento de identidade do candidato e do procurador; a procuração ficará retida.
5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo 
estipulado neste edital.

 V. Da Classificação Final

A classificação dar-se-á:
1.1. Para o curso de direito: pelo somatório dos pontos obtidos nas Provas de Co-
nhecimentos Específicos da área, Interpretação de Texto e Redação mais a pontu-
ação obtida na análise do histórico escolar.
1.2. Para o curso de publicidade e propaganda: pelo somatório dos pontos obti-
dos nas Provas de Conhecimentos Específicos da área, Interpretação de Texto e 
Redação mais a pontuação obtida na análise do histórico escolar mais a pontua-
ção obtida na prova prática.

Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de 
pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e ou-
tra especial (Medida Sócio Educativa).

Na hipótese de igualdade de classificação, terá preferência o candidato que tiver:
1.1 maior idade;
1.2 maior nota obtida na Prova de Redação;
1.3 maior nota obtida na Prova de Conhecimentos Específicos;

O resultado final para a área de direito será publicado no dia 10/03/11, no Diário 
Oficial do Município.

Do Cronograma de Realização da Seleção

CRONOGRAMA

Inscrições e entrega de documentos 24/01/11 a 04/02/11

Resultado da Primeira Fase 08/02/11

Interposição de Recurso da 1ª Fase, protocolado diretamente 
no CIEE – Rua São Sebastião, nº 1810 – Centro – São Carlos

08 e 09/02/11

Convocação para realização das provas objetivas e redação 15/02/11

Provas Objetivas e Redação 20/02/11

Divulgação do Gabarito 22/02/11

Recurso do Gabarito, protocolado diretamente no CIEE – Rua 
São Sebastião, nº. 1810 – Centro – São Carlos

22 e 23/02/11

Divulgação dos candidatos habilitados na 2ª Fase 01/03/11

Interposição de Recursos, protocolado diretamente no CIEE – 
Rua São Sebastião, nº. 1810 – Centro – São Carlos

01 e 02/03/11

Resultado Final da área de direito 10/03/11

Recurso do Resultado Final da área de direito, protocolado 
diretamente na Secretaria Municipal de Administração e 

Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575 – Centro – São 
Carlos

10 e 11/03/11

Prova Prática da área de Publicidade e Propaganda A definir

São Carlos, 21 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LiCiTaÇÕES

Pregão Eletrônico nº 103/2010 Processo Administrativo nº 3043/2010
ANÁLISE DE RECURSO Tratam os autos de procedimento licitatório, na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 103/2010 – SMS, cujo objeto foi a contratação 
de empresa especializada na realização e coleta de exames de patologia clínica 
para atender as necessidades dos usuários das unidades de saúde relacionadas 
no Anexo V e de acordo com as especificações constantes deste Edital e seus 
anexos.
Foi dada ampla publicidade ao certame, conforme se verifica de fls 103/111, 
além do inteiro teor do edital estar disposto no site da Prefeitura, através do link 
http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/licitacoes2010/pe103patologia.
pdf.
O Centro de Patologia e Diagnóstico Laboratorial S/S Ltda, manifestou interesse 
em recorrer contra a decisão que declarou arrematante a empresa Lulac Laborató-
rio de Análises Clínicas S/S Ltda – ME vencedora do Lote único.
Contudo, as razões do referido recurso foram protocoladas somente em 
07/01/2011, fora do prazo legal. Portanto intempestivas.
 10.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do 
Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando               sua intenção com registro da 
síntese das suas razões em 10 (dez) minutos, sendo-lhe facultado juntar memo-
riais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados 
a apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo do recorrente.
10.2.1. As razões de recurso ficarão à disposição dos interessados durante os pra-
zos referidos no item 10.2 na Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licita-
ções da Secretaria Municipal de Saúde.
10.7. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 
prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente, ou não iden-
tificado no processo para responder pelo proponente.
Por esta razão, não conhecemos do recurso.
De outra parte, os autos foram encaminhados à unidade interessada, Depar-
tamento de Regulação, Controle e Avaliação, que se manifestou conforme fls. 
288/309, juntando documentos comprobatórios de suas alegações.
Concomitantemente,  foi encaminhado ofício à empresa LULAC Laboratório de 
Análises Clínicas S/S Ltda – ME, para conhecimento das alegações do Centro de 
Patologia e Diagnóstico Laboratorial S/S Ltda e manifestação se entendesse ne-
cessário (fls. 287).
Em resposta, aquele laboratório apresentou o documento de fls. 309/315, e pas-
samos a nos manifestar.
O Departamento de Regulação, Controle e Avaliação apontou, em apertada sín-
tese, que:
CNES: A empresa LULAC não apresentou cópia do CNES e somente forneceu o 

número o qual pertence ao município de Ibaté. Sem o CNES do município de São 
Carlos não teria com apresentar o faturamento, por meio do BPA Magnético.
RESP: Ao laboratório LULAC foi solicitado, por meio do Ofício nº 27/2010 – DC (fls. 
255) o CNES; Licença de funcionamento e Inscrição Municipal de São Carlos, o que 
foi respondido em fls. 273/282, estando a empresa providenciando.
De acordo com o DATASUS (fls. 300/309) o município de Ibaté possui mais de 01 
(um) laboratório que presta esses serviços de saúde e no ano de 2009 foram rea-
lizados um total de 82.398 (oitenta e dois mil, trezentos e noventa e oito) exames 
e em 2010 um total de 85.995 (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e cin-
co) exames. Sendo assim, o atestado para fins de comprovação de capacidade 
técnico-operacional apresentado pela LULAC, e emitido pela Prefeitura Municipal 
de Ibaté torna-se duvidoso, uma vez que apresenta uma quantidade de 144.000 
(cento e quarenta e quatro mil) exames de patologia clínica, muito acima do efeti-
vamente realizado no município e apurado pelo Ministério da Saúde.
RESP.: A esse respeito, a empresa alegou que o Município de Ibaté realiza outros 
exames que não são informados ao DATASUS, pois a fonte de custeio é municipal, 
porém, não comprovou documentalmente tal alegação, e a única forma legal de 
comprovação da realização de exames encontrada por esta Secretaria Municipal 
de Saúde é através do site do Ministério da Saúde onde verificou-se o apontado 
pelo Departamento de Regulação, Controle e Avaliação.
O atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Ibaté deveria ter vindo acompa-
nhado de outros documentos hábeis que comprovassem a realização de exames 
além do DATASUS, pois a forma, nos atos administrativos, deve ser observada e 
mais ainda, praticada.
Não foi identificado nos autos, quanto as demais exigências, item 8.11 do edi-
tal, no que tange à declaração de capacidade máxima de atendimento com base 
nos registros do Ministério da Saúde, no CNES, que tem como objetivo a maior 
visibilidade ao controle social a ser exercido pelo cidadão e gestores, pode-se afir-
mar que não há capacidade técnico-operacional para execução do objeto deste 
contrato. 
 Nesse caso, a empresa alega que o edital não exigiu prova de vinculação dos 
profissionais. Esta interpretação  é equivocada pela empresa, tendo em vista que 
o item 8.11 “a” exigia a relação nominal dos profissionais que COMPÕEM A EQUIPE 
TÉCNICA, logo que fazem do quadro funcional, o que deveria ter sido demonstra-
do, ou em caso de dúvida, questionado. 
RESP.: Acompanhamos a manifestação técnica do Departamento de Regulação, 
Controle e Avaliação nesse sentido e verificamos, então, que o Laboratório  LULAC 
Laboratório de Análises Clínicas S/S Ltda – ME, deixou de atender aos itens 8.3.4; 
8.3.4.1 e 8.3.4.2, do edital do Pregão Eletrônico nº 103/2010.
Diante do exposto, e considerando os pareceres técnicos de fls. 288/290 e 
318/320,  DESCLASSIFICO a empresa LULAC Laboratório de Análises Clínicas S/S 
Ltda – ME, por não atendimento integral às exigências de habilitação do edital, 
em especial, itens 8.3.4.1 ; 8.3.4.2 e 8.11 “a” e “b”.
Damos seguimento ao certame.
José Eduardo Simões Martinez
Pregoeiro 

ERRATA – TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2010 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº12964/2010 – Na publicação do dia 22/01/2011 onde se lê: “29965/2010”, leia-
se: “12964/2010”.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 007/2010 - PROCESSO N.º 33086/2010 – HO-
MOLOGAÇÃO - Objeto: registro de preços para a execução de serviços de re-
cuperação de pavimentação asfáltica com reparos localizados (tapa buracos), e 
fornecimento de mão de obra e equipamentos para a manutenção de vias urba-
nas e rurais no Município de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à empresa 
Mattaraia Engenharia Indústria e Comércio Ltda., devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n º 50.426.097/0001-77. São Carlos, 24 de janeiro de 2011. Oswaldo B. Duar-
te Filho - Prefeito Municipal.

LiCiTaÇÃO

A PROHAB PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A - PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO N.º 601/2010 – CONVITE DE PREÇO N.º `002//2011
Faço público de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João Batista 
Muller, que se encontra aberto o procedimento licitatório na modalidade CONVI-
TE DE PREÇO, do TIPO MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL regido pela Lei Federal n° 8.666/93 devidamente atualizada, que possui 
como objeto à contratação de empresa de engenharia especializada para a exe-
cução de serviços complementares nas Unidades Habitacionais situadas no Dis-
trito de Santa Eudóxia da seguinte natureza: execução de estacionamento, muros, 
melhorias no subleito, colchão de areia grossa e passeio em bloquete de concreto 
(intertravado), passeio em concreto escovado e caixas de areia para playground, 
gramado nos taludes e áreas destinadas a permeabilidade, conforme Memorial 
Descritivo, Planilha de Orçamento Básico, constante no anexo IV do presente 
CONVITE DE PREÇOS. O edital na íntegra poderá ser retirado na Comissão Perma-
nente de Licitações, à sede da PROHAB situada a Rua São Joaquim, 958 - Centro, 
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. 
Os envelopes contendo a documentação e a proposta será recebida na Comissão 
Permanente de Licitações até as 09h00min do dia 04 de fevereiro de 2011, quando 
após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura.
São Carlos, 24 de Janeiro de 2010
Isaac Ben-Hur Almeida Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PORTaRia

PORTaRia nº 009/2011
Dispõe sobre designação de servidor substituto.

BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO SUBSTITUTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
DESIGNAR o servidor José Carlos da Silva Braga, Assessor de Setor, lotado na 
GMAL - SSMP, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos 
que lhe competirem por Lei, a servidora Lucia Helena Marques Chiosea, Gerente 
de Manutenção e Apoio Logístico, que estará em gozo de férias no período de 
20/01/2011 a 08/02/2011.
A presente Portaria entra em vigor na data de 20/01/2011.
São Carlos, 19 de janeiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº

LiCiTaÇÃO

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 5.487/2010
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2011 Objeto:- “Contratações futuras na aquisição 
de bombas dosadoras eletromecânica..”
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente 
processo licitatório em favor da licitante vencedora:   EMEC DO BRASIL COMERCIO 
DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE  LTDA - EPP, para o lote  01,  nos 
termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n° 
151/04.
 São Carlos, 24 de janeiro de 2011
 Engº Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE - Substº

EXTRaTO

EXTRaTO DO TERMO DE aDiTaMEnTO DE 
COnTRaTO DE LOCaÇÃO DE iMÓVEL

PROC. nº: 3.726/2007 
1º) CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
2º) CONTRATADA: N.S.G. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
3º) OBJETO: Fica aditado ao Contrato supramencionado, a prorrogação do perío-
do de locação por igual prazo, ou seja, 12 (doze) meses, de 01 de janeiro de 2011 a 
31 de dezembro de 2011 e fica reajustado o  valor mensal da locação, no percentu-
al de 5,1954% (cinco vírgula um, nove, cinco, quatro por cento), equivalente a R$ 
83.204,16 (oitenta e três mil, duzentos e quatro reais e dezesseis centavos), para 
o exercício de 2011, sendo R$ 6.933,68 (seis mil, novecentos e trinta e três reais e 
sessenta e oito centavos) mensais, conforme disposição legal do artigo 12 da Lei 
Municipal n° 12.926/2001, cujo índice de correção estabelecido é o do IPCA-IBGE.
 São Carlos, 24 de janeiro de 2011.
Engº Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE - Substº

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSELHO MUniCiPaL DE CULTURa
COnVOCaÇÃO

Ficam os Senhores, Membros do Conselho Municipal de Cultura de São Carlos, 
convocados para a 55ª. Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 31 de janeiro 
de 2011 (segunda-feira) às 19h, no Auditório da Estação Cultura, para tratar da 
seguinte pauta:
1. EXPEDIENTE:
1.1 Apresentação para leitura individual da ata da 54ª. Reunião Ordinária; 
1.2 Apresentação para assinatura das alterações na ata da 53ª. Reunião Ordinária 
2. ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO: 
2.1 Apresentação de Relatório da Gestão do Conselho em 2010 
2.2 Planejamento de Pautas e ações do Conselho para 2011 
2.3 Estratégias de comunicação interna e externa 
3. PLANO MUNICIPAL DE CULTURA: 
3.1 Discussão para próximos passos da Comissão do PMC - Wiki, Diagnósticos, 
Lista e Eventos 
4.  EDITAL MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA 2010: 
4.1 Próximos encaminhamentos 
5. EDITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2010/2011: 
5.1 Organização dos eventos de divulgação 
6. RENOVAÇÕES DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADES NO CONSELHO E ADITAMENTO 
DE CONVÊNIOS: 
7. APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO;: 
7.1 Aprovação da ata da 54ª. Reunião Ordinária ocorrida no dia 13 de dezembro 
de 2010 (segunda-feira) às 19h00min, na Oficina Cultural Sérgio Buarque de 
Holanda. 
8. COMUNICAÇÃO DOS MEMBROS: 
São Carlos, 24 de janeiro de 2011.
Ricardo Rodrigues da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de São Carlos
(*) Solicitamos, aos Srs. Conselheiros, membros Titulares, que caso haja indispo-
nibilidade de presença, favor comunicar seu suplente

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 5ª Reunião 
Ordinária do biênio 2010/2012, que se realizará no dia e horário abaixo discrimi-
nados, da qual constará a seguinte pauta:
Pauta:
- Informes
- Regimento Interno
 - Análise e emissão de parecer da prestação de contas do 4º trimestre/2010
 - Vistas nos documentos de prestação de contas
Dia: 28 de janeiro de 2011 – sexta-feira
Horário: 14 horas
Local: Secretaria Municipal de Educação -SME - Rua Conde do Pinhal, 2017 – Cen-
tro
São Carlos, 24 de janeiro de 2011
LEILA CRISTINA DE ALMEIDA VICENTINI
Presidente do CACS-FUNDEB
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PREFEITURA DE

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO setembro outubro novembro dezembro TOTAIS

Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo 9.897.873,29 9.933.355,63 10.305.635,33 10.979.576,69 10.672.064,12 14.914.259,69 10.950.080,86 10.912.450,59 11.509.079,07 11.056.406,82 11.099.867,99 19.397.911,91 141.628.561,99

Contratação Temporária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) 237.038,91 414365,01 427.485,17 538.118,71 1.211.773,47 796.588,31 865.171,10 2.336.473,65 1.176.031,75 764.452,41 923.478,41 745.034,22 10.436.011,12

Remuneração de Agentes Políticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Sociais 2.588.742,41 2.812.567,57 3.364.106,03 3.165.104,59 3.331.921,45 3.431.629,64 3.049.576,99 3.125.591,54 3.127.241,20 3.251.771,29 2.555.819,48 6.370.909,02 40.174.981,21

Inativos 343.416,29 341.237,51 337.635,26 359.406,04 348.917,65 369.516,10 347.073,65 346.323,13 357.192,97 221.565,30 470.418,09 657.565,87 4.500.267,86

Pensionistas 136.421,66 133.591,76 130.334,56 122.774,49 129.662,10 194.351,73 130.524,79 138.198,79 133.027,74 210.171,08 134.294,18 239.427,12 1.832.780,00

Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.) 299.485,19 310.144,83 409.593,55 327.650,15 259.308,71 286.186,80 274.940,08 296.660,68 306.278,85 263.675,75 294.710,93 321.434,03 3.650.069,55

Despesas de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sentenças Judiciais 103.264,42 90.517,71 98.642,53 93.661,01 99.479,85 74.987,20 66.522,81 97.493,36 127.514,93 72.945,21 12.060,00 300,00 937.389,03

Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL ( I ) 13.606.242,17 14.035.780,02 15.073.432,43 15.586.291,68 16.053.127,35 20.067.519,47 15.683.890,28 17.253.191,74 16.736.366,51 15.840.987,86 15.490.649,08 27.732.582,17 203.160.060,76

DEDUÇÕES 176.122,89 0,00 0,00 0,00 6.855,51 0,00 10.519,86 114.814,50 144.932,17 18.345,45 0,00 54.149,50 525.739,88

Indenização por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Incentivo à demissão voluntária 176.122,89 0,00 0,00 0,00 6.855,51 0,00 10.519,86 114.814,50 144.932,17 18.345,45 0,00 54.149,50 525.739,88

Precatórios desp. Exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Servidores RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Compensação Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas próprias do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL ( II ) 176.122,89 0,00 0,00 0,00 6.855,51 0,00 10.519,86 114.814,50 144.932,17 18.345,45 0,00 54.149,50 525.739,88

TOTAL LÍQUIDO ( I - II ) 13.430.119,28 14.035.780,02 15.073.432,43 15.586.291,68 16.046.271,84 20.067.519,47 15.673.370,42 17.138.377,24 16.591.434,34 15.822.642,41 15.490.649,08 27.678.432,67 202.634.320,88

OSWALDO B.DUARTE FILHO                                 PAULO JOSÉ DE ALMEIDA                                   LAURIBERTO BORILLI

LIMITE LEGAL = 54,00%

           Prefeito Municipal                                       Secretário Municipal de Fazenda                   Chefe da Divisão de Contabilidade

DESPESA TOTAL COM PESSOAL = R$ 202.634.320,88/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R$ 419.824.379,78 = PERCENTUAL 48,27%
LIMITE PRUDENCIAL = 51,30%

                                                                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – MUNICÍPIO

                                                                                              DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

                                                                                         PERÍODO DE REFERÊNCIA:  3º QUADRIMESTRE DE 2010

DESPESAS COM PESSOAL
EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

São Carlos-SP, 20 de janeiro de 2011.

1 B C D E F
2
3
4
5
6
9

10
11
12
13 R$ %

14 202.634.320,88 48,27

15 226.705.165,08 54,00
16 215.369.906,83 51,30
17 0,00 0,00
18
19

20 32.258.659,02 7,68

21 503.789.255,74 120,00

22 0,00 0,00

23
24

25 70.521.951,59 16,80

26 92.361.363,55 22,00
27 ,00 0,00
28
29

30 5.265.142,96 1,25

31 67.171.900,76 16,00
32 0,00 0,00
33
34

35 0,00 0,00

36 29.387.706,58 7,00
37 0,00 0,00

Prefeito Municipal            Secretário Municipal de Fazenda                       Chefe da Divisão de Contabilidade

São Carlos-SP, 20 de janeiro de 2011.

OSWALDO B. DUARTE FILHO               PAULO JOSÉ DE ALMEIDA                                LAURIBERTO BORILLI

Excesso a regularizar

Antecipação de Rec. Orçamentárias

Saldo devedor

Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)
Excesso a regularizar

Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)
Excesso a Regularizar

Operações de Crédito (exceto ARO)

Realizadas no período

Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)

Saldo devedor

Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)

Excesso a Regularizar

Concessões de Garantias

Montante

Despesas Totais com Pessoal 

Limite Máximo (art. 20 LRF)
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)
Excesso a Regularizar

Dívida Consolidada Líquida

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: 3º Quadrimestre/10
Receita Corrente Líquida 419.824.379,78

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LRF, art.48   3º QUADRIMESTRE/10
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