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 ■ Novo ecopoNto

prefeitura entrega ecoponto do Jardim Beatriz

A Prefeitura de São Carlos entregou, na manhã 
do último sábado (23), o quinto Ecoponto da 
cidade. A unidade fica no Jardim Beatriz, na 
esquina das ruas Joaquim Gonçalves Ledo e 
Irineu Rios, e vai receber pequenos volumes de 
resíduos da construção civil (até 1m³).
O Ecoponto é um espaço totalmente organizado 
para que a população possa fazer o descarte 
correto dos resíduos de material de construção 
e é fundamental que todos tenham consciência 
da importância ambiental desse local.
A Coopervida é quem vai administrar o 
Ecoponto. Os catadores Aristides de Lima e 
Tatiana de Souza vão trabalhar na unidade 

como cooperados e o lucro com o material 
vendido será desses profissionais. A cooperativa 
ainda recebe subsídio de R$ 964,00 para cada 
catador.  Os dois profissionais trabalhavam no 
aterro sanitário. Para garantir a segurança dos 
trabalhadores, a Prefeitura entregou kits com 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 
utensílios usados para triagem dos materiais.
O Ecoponto do Jardim Beatriz está localizada 
uma área de 600m² e teve um custo de R$ 35 
mil. É a quinta unidade construída na cidade. 
Os recursos para a construção são do Programa 
Saneamento para Todos, do governo federal, 
que investiu R$ 240 mil na construção de todas 

as unidades na cidade.
Atualmente, os bairros São Carlos 3 e 8, Ipanema 
e Jardim Paulistano têm Ecopontos e a Prefeitura 
faz gestões para que os bairros Jóquei Clube, 
Medeiros, Cidade Aracy, Douradinho e Vila Marina 
tenham locais de descarte regular de resíduos.

O que pode ser levado para o Ecoponto - Os 
Ecopontos recebem restos de tijolos, telhas, 
material cerâmico, concreto, restos de tubulação, 
argamassa, sofás, fogões, geladeiras, papel, 
vidro, metal e plástico. A população não pode 
levar lixo comum, remédios, restos de alimento, 
lâmpadas, animais mortos, entre outros. 

Nathália Nicola/PMSC
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LICITAÇÕES

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2011 PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO N.º 14242/2011 Aos 25/10/2011, às 11h00min, reuniu-se 
na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder 
à análise do recurso interposto em 07/10/2011, tempestivamente, portan-
to, pela licitante Alfalix Ambiental Ltda. Todas as licitantes foram comu-
nicadas, não sobrevindo impugnação. Após a análise da argumentação 
apresentada, esta Comissão NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto 
pela empresa Alfalix Ambiental Ltda. mantendo a classificação da empresa 
Carrara Serviços e Construções Ltda – EPP.
 João Carlos Pedrazzani Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 25617/2011 - COMUNICADO DE REABERTURA - COMUNICAMOS, 
pelo presente, que a resposta ao questionamento do Senhor Rodrigo 
referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe encontra-se disponível nos 
sites www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. Diante das alte-
rações efetuadas comunicamos que a nova data para propostas e sessão 
de disputa, ficam fixadas para: LIMITE DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 
Até às 08h00min do dia 18/11/2011. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até às 
08h00min do dia 18/11/2011. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 10h00min do dia 18/11/2011. 
São Carlos, 25 de outubro de 2011. 
Fulvio Temple de Moraes - Autoridade Competente.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 007/2011 - PROCESSO N.º 13343/2011 
– COMUNICADO - O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a rea-
lização de sessão pública na data de 27 de outubro de 2011, às 09h00min, 
para abertura dos invólucros com a via identificada do plano de comuni-
cação publicitária (envelope 03) e o cotejo entre as vias não identificadas 
e identificadas para identificação de sua autoria, bem como a elaboração 
da planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos 
técnicos e a proclamação do resultado geral das propostas técnicas apre-
sentadas para o certame em epígrafe.  
São Carlos, 25 de outubro de 2011
João Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ERRATA – CONVITE DE PREÇOS Nº 006/2011 - PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO N.º 30522/2011 – Na publicação de 25/10/11 onde se lê: “(...) 
tendo como objeto a locação e  instalação de arquibancadas metálicas 
desmontáveis no Estádio de Futebol Luiz Augusto de Oliveira, no municí-
pio de São Carlos (...)” leia-se “(...) tendo como objeto a instalação de arqui-
bancadas metálicas desmontáveis, com fornecimento de material e mão 
de obra, no Estádio Municipal de Futebol ´Prof. Luiz Augusto de Oliveira´, 
neste Município(...)”.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 005/2011 - PROCESSO N.º 14242/2011 
– HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de execução, manutenção e conservação de re-
florestamentos em áreas no Município de São Carlos. Homologo o jul-
gamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do 
presente certame à empresa Carrara Serviços e Construções Ltda – EPP., 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n º04.826.233/0001-07.
São Carlos, 25 de outubro de 2011. 
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 005/2011 - PROCESSO N.º 14242/2011 
– RATIFICAÇÃO - Ratifico a decisão proferida pela Comissão Permanente 
de Licitações que negou provimento ao recurso interposto pela empresa 
Alfalix Ambiental Ltda. 
São Carlos, 25 de outubro de 2011. 
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Seminário Internacional debate ciência e tecnologia

Dentro da 4ª Mostra de Ciência e Tecnologia, que 
acontece no Pavilhão São Carlos Exposhow, a 
Prefeitura de São Carlos e a Rede Mercocidades 
promovem o Seminário Internacional de Ciência 
e Tecnologia em Políticas Públicas.
O Seminário acontece hoje (26), a partir das 
10h30. Participam prefeitos de vários locais, entre 
eles, Márcio Lacerda (Belo Horizonte) Miguel Lun-
ghi (Tandil, Argentina) e a vice-prefeita de Monte-
vidéu, Eleonora Bianchi, que devem demonstrar 
as experiências municipais em ciência e tecnolo-
gia da Rede Mercocidades.
O secretário-executivo do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Luiz Antônio Rodrigues Elias, o secre-
tário de Ciência e Tecnologia do governo da pro-
víncia de Santa Fé, na Argentina, David Esteban 
Asteggiano e o diretor de ciência e tecnologia 
do Ministério da Educação e Cultura do Uruguai, 

Gerardo Agresta, participam do debate “A Demo-
cratização da Ciência e Tecnologia nas Cidades do 
Mercosul”, a partir das 14h30.
O Seminário termina com as reflexões sobre par-
cerias entre instituições de ensino e pesquisa e o 
poder público, na solução de problemas munici-
pais. Esse encontro está previsto para começar às 
16h30 com as palestras do professores Glaucius 
Oliva, presidente do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
Targino de Araújo Filho, reitor da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) e presidente da 
Associação de Universidades Grupo Montevidéu 
(AUGM), Dario Mariorana, reitor da Universidade 
Nacional de Rosário, Argentina. E Gustavo Scheps, 
da Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
La República, Uruguai. 

A Mostra - A 4ª Mostra de Ciência e Tecnologia 
em Políticas Públicas Municipais acontece até 
29 de outubro, em São Carlos, no Pavilhão São 
Carlos Exposhow. Com o slogan “Inovação e 
Conhecimento a Serviço das Cidades”, a Mostra 
também abrigará, além do seminário, a 8ª Feira 
Municipal do Conhecimento, a apresentação do 
prêmio Mercocidades, reunião do Fórum Nacional 
de Secretários Municipais de Ciência e Tecnologia, 
além de atividades artísticas e culturais no próprio 
Pavilhão São Carlos Exposhow, com shows de 
MPB, Chorinho e Samba rock. A programação 
completa estará disponível no site da Prefeitura, 
www.saocarlos.sp.gov.br. 

A realização da Mostra é da Prefeitura de São Car-
los, AUGM (Associação das Universidades Grupo 
Montevidéu), Instituto Inova e Rede Mercocidades. 
Conta com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos, 
Sebrae, EPTV, CNPq (Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico), Petrobrás e 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
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