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 ■ meio ambiente

São Carlos celebra a vida com o plantio de árvores

A Prefeitura de São Carlos efetuou 
o plantio de 233 árvores nativas no 
Residencial Itamaraty. A ação faz parte 
do programa “Maternidade Plantando 
o Futuro”, que visa plantar, para cada 
criança nascida em São Carlos, uma 
árvore. Os plantios vão acontecer ao 
final de cada mês em uma área que 
necessita da recomposição florestal.
São Carlos tem investido na preservação 
ambiental. A Estação de Tratamento de 
Esgoto trata 85% do esgoto de São Carlos 
e em breve vai atingir a meta de 100%. 
Em três anos, a cidade plantou 40 mil 

árvores e a região rural passou por 
uma recomposição florestal com 
o plantio de 300 mil árvores.  Além 
disso, a Prefeitura possui programas 
de incentivo como o IPTU Verde, que 
concede descontos a quem mantém 
áreas permeáveis e árvores plantadas 
em frente a imóveis edificados.

O projeto - O projeto “Maternidade 
Plantando o Futuro” foi sancionado em 
2002, por meio da Lei 12.997. Com a 
retomada do projeto, a Coordenadoria de 
Meio Ambiente da Prefeitura, efetuará o 

plantio de árvores na cidade, por meio de 
um diagnóstico de áreas que necessitam 
de recomposição florestal. As árvores 
a serem plantadas serão baseadas no 
índice de nascimentos em São Carlos. 
Participaram da cerimônia pais de 
Eduardo, Denise Passo Nakabayashi e 
Carlos Henrique Ferreira,  de Emanuele, 
Amanda Almeida e Felipe Vieira,  de 
Ryan, Juliana e Valmir Sacheti ,  de 
Laura Camila e Jean Volland e de Anna 
Júlia,  Graciela e Alessandro Matos. 
Todas as crianças nasceram no mês de 
dezembro de 2011.

Manoel Virginio/PMSC
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PREFEITURA DE

inscrições para os corais da Prefeitura estão abertas
Estão abertas a inscrições para os projetos de 
Canto Coral da Prefeitura de São Carlos realizado 
por meio da Coordenadoria de Artes e Cultura.
O projeto tem como objetivo principal a difusão 
da arte, da cultura e dos conhecimentos musicais 
para o público em geral.
Serão 20 vagas para o Coral Multicanto, sendo 
7 sopranos, 5 contraltos, 4 tenores e 4 baixos. A 
idade mínima para participar é de 15 anos.
Para o Coral Bem-te-vi estão disponíveis 20 
vagas. Podem participar desse grupo jovens de 
7 a 16 anos. Também estão abertas as inscrições 
para o Teatro Musical para os interessados a 
partir de 7 anos.
As inscrições e testes poderão ser realizados até 
o próximo dia 17, de segunda a quarta-feira das 
17h às 18h30 na Biblioteca Pública Municipal 
“Amadeu Amaral”, localizada na rua 13 de Maio, 
nº. 2.000, no Centro. Mais informações pelo 
telefone (16) 3374-4111 com a Professora Luba.
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LICITAÇÕES

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-
LITAÇÃO CONVITE DE PREÇOS N.°  004/2012 PROCESSO Nº 22587/2010 
Aos 07/02/2012, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para proceder à abertura dos envelopes de do-
cumentação apresentados para o Convite supracitado, verificando-se que 
houve a apresentação de envelopes pela empresa: Fragalli Engenharia 
Ltda. EPP Assim, considerando a apresentação de envelopes por apenas 
uma empresa, e ser este o primeiro Convite para a contratação desejada, 
a Comissão JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura 
de novo procedimento licitatório. Os envelopes foram devolvidos ao repre-
sentante presente. João Carlos Pedrazzani Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 004/2012 – PROCESSO No 18.335/2011 
- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que 
se acha aberta licitação na modalidade de concorrência pública, do tipo 

MAIOR OFERTA, para CONCESSÃO ADMINISTRATIVA,  tendo como objeto 
concessão de outorga onerosa de prestação de serviços de implantação, 
operação e apoio técnico ao Sistema de Estacionamento Rotativo Pago, 
de veículos automotores, no Município de São Carlos, conforme anexos 
do edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente 
de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episco-
pal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do 
dia 07 de fevereiro de 2012 até o dia 12 de março de 2012, no horário das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o reco-
lhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo 
site www.saocarlos.sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação 
e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até 
às 09h00min do dia  12 de março de 2012, quando após o recebimento, 
iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 07 de fevereiro de 2012. João 
Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

CONVITE DE PREÇOS Nº 006/2012 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
22587/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São 
Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de CONVITE DE PRE-
ÇOS, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto a contratação de empresa 
de engenharia para a execução da obra de reforma dos sanitários exter-
nos na Praça Dom José Marcondes, no Município de São Carlos, confor-
me anexos do edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à 
Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a 
partir do dia 07 de fevereiro de 2012 até o dia 24 de fevereiro de 2012, no 
horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min e pelo 
site www.saocarlos.sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e 
a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 
14h30min do dia 24 de fevereiro de 2012, quando após o recebimento, 

iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 07 de fevereiro de 2012. João 
Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 010/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 392/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de 
São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 010/2012, cujo 
objeto é a aquisição de areia fina e areia grossa para serem utilizadas pelo 
Departamento de Manutenção Viária e Departamento de Serviços Urba-
nos do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos 
sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o 
acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 28/02/2012, a 
abertura das propostas será às 08h00min do dia 28/02/2012 e o início da 
sessão de disputa de preços será às 09h00min do dia 28/02/2012. Maiores 
informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 07 de fevereiro de 
2012. Fulvio Temple de Moraes – autoridade competente.

Inexigibilidade de Licitação - Processo nº. 2.901/2011 – SMS - Ratifico, 
para os devidos fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação da 
empresa ARROW BRASIL S.A. para aquisição de equipamento para labora-
tório de eletrônica – kit desenvolvimento FPGA; Sistema para desenvolvi-
mento de circuitos de lógica digital programável, baseado no chip Stratix 
III, com suporte para integração de placas com conversores Analógico/
Digital e Digital/Analógico de 14bits e 150MSPS, a ser instalado nas de-
pendências do CITESC (Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde – unidade 
de São Carlos), com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº. 
8.666/93, conforme consta do processo administrativo supracitado. São 
Carlos, 07 de fevereiro de 2012. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Muni-
cipal.
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