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 ■ ÁGUA VERMELHA

Festa do Milho atrai pessoas de toda a região

A 10ª Festa do Milho atraiu milhares de 
pessoas ao distrito de Água Vermelha. 
A Prefeitura de São Carlos apoia a festa 
que já virou tradição e atrai pessoas 
de toda a região. Para se ter ideia da 
importância da festa para o distrito, são 
gerados 600 empregos temporários, o 
que é importante para a economia do 
distrito e de São Carlos.
A Festa contou com quase 70 barracas, 
grande parte delas oferecia comidas 
típicas de derivados do milho como suco, 

pamonha, creme de milho, bolo, sorvete, 
milho assado e as sensações Chica Doida 
e Ki-Xique, que são confeccionados com 
o creme do milho, embutidos e queijos. 
Mais de 500 mil espigas foram utilizadas 
na produção dos alimentos, o que 
assegurou qualidade e quantidade. 
A Festa do Milho contou com inúmeras 
apresentações musicais e a participação 
da rainha da Festa do Milho, Bruna 
Mayume Yabuki Casarin, e das princesas, 
Ana Karolina Yabuki (1ª princesa) e 

Jacqueline Silvério de Oliveira (2ª 
princesa). No sábado a primeira atração 
musical foi a dupla Caxiné e Caxiado, na 
sequência se apresentaram Peão da Terra 
e Catimbal e Jamil e Toninho. O show que 
encerrou o sábado foi da dupla Tanatã e 
Luã. Já no domingo se apresentaram os 
músicos Marcelo e Renan, Roda de Viola 
com os Violeiros de São Carlos, Felipe e 
Fernando e Denis e Dener. A banda Doce 
Veneno fez o encerramento da festa no 
domingo à noite.

Fábio Taconelli/PMSC
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ATOS OFICIAIS

LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 040/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 19.252/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal 
de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 040/2012 
cujo objeto é a contratação de empresa para locação, instalação, opera-
ção, desmontagem e remoção de equipamentos relativos à infraestrutura 
necessária (palco, gradil, fechamento metálico, barricada, tendas, som, luz, 
telão de alta resolução, geradores, banheiros químico e apoio logístico) 
para a realização de festejos da Virada Cultural Paulista no ano de 2012 
do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos si-
tes: 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 02/05/2012, 
a abertura das propostas será às 08h00min do dia 02/05/2012 e o início da 
sessão de disputa de preços será às 15h00min do dia 02/05/2012. Maiores 
informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 17 de abril de 2012. 
Fulvio Temple de Moraes – Autoridade Competente.

CONVITE DE PREÇOS Nº 010/2012 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 21254/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal 
de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de CONVITE 
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto a contratação de 
empresa de engenharia para a execução da obra de estacionamento no 
Centro Municipal de Educação Infantil Dom Rui Serra, 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 Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone 

(16) 3362-1162, a partir do dia 18 de abril de 2012 até o dia 26 de abril 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 documen-
tação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações 
até às 09h00min do dia 26 de abril de 2012, quando após o recebimento, 
iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 18 de abril de 2012. João Carlos 
Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO CONVITE  DE PREÇOS N.° 009/2012 PROCESSO Nº 
21254/2011 Aos 17/04/2012, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licita-
ções a Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura dos 
envelopes de documentação apresentados para o Convite supracitado, 
verificando-se que não houve a apresentação de envelopes. Assim, a Co-
missão JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura de 
novo procedimento licitatório.João Carlos Pedrazzani Presidente

TOMADA DE PREÇOS N.°  031/2012  – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 2829/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de 
São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto contratação de em-
presa de engenharia para execução de obra de drenagem e pavimentação 
da Rua Aldino Del Nero, no Parque Arnold Schimidt, no Município de São 
Carlos, conforme características e especificações constantes nos anexos 
deste Edital, 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 Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Car-
los, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 18 de abril de 2012 até o dia 07 
de maio de 2012, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 16h30min, mediante o recolhimento 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 07 de maio de 2012, 
quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 
17 de abril de 2012. João Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Per-
manente de Licitações.

TOMADA DE PREÇOS N.°  017/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 5258/2012 - COMUNICADO - O PRESIDENTE DA COMISSÃO PER-
MANENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, 

COMUNICA a realização de sessão pública na data de 19 de abril de 2012, 
às 14h30min, para abertura dos envelopes de propostas de preços do cer-
tame. São Carlos, 17 de abril de 2012. João Carlos Pedrazzani – Presidente.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-
LITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.° 024/2012 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N.º 2829/2012 Aos 17/04/2012, às 09h00min, reuniu-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura 
dos envelopes de documentação apresentados para a Tomada de Preços 
supracitada. A Comissão, verificando que não houve a apresentação de 
envelopes, JULGA FRACASSADO o presente certame. João Carlos Pedra-
zzani Presidente

TOMADA DE PREÇOS N.°  017/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
5258/2012 – RATIFICAÇÃO - Ratifico a decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitações, que negou provimento ao recurso interposto 
pela empresa Fragalli Engenharia Ltda. - EPP. São Carlos, 16 de abril de 
2012. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2012 - PROCESSO Nº 3280/2012 - CO-
MUNICADO DE SUSPENSÃO E REABERTURA - COMUNICAMOS, pelo 
presente, a SUSPENSÃO e a REABERTURA do Pregão Eletrônico em epí-
grafe em razão de equívoco no cadastramento dos lotes no sistema do 
Banco do Brasil. A nova data fixada para acolhimento de propostas será 
até às 08h00min do dia 03/05/2012, a abertura das propostas às 08h00min 
do dia 03/05/2012 e a sessão de disputa de preços às 11h00min do dia 
03/05/2012. O novo número da licitação no Banco do Brasil é: 419913. São 
Carlos, 17 de abril de 2012. Fulvio Temple de Moraes - Autoridade Com-
petente.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2012 - PROCESSO N.º 6615/2012 - CO-
MUNICADO DE RESPOSTA - COMUNICAMOS, pelo presente, que as 
respostas aos questionamentos das empresas Vianova Sinalizações e Ban-
deirantes Sinais Viários Ltda., referentes ao Pregão Eletrônico em epígrafe 
encontram-se disponíveis nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sao-
carlos.sp.gov.br. São Carlos, 16 de abril de 2012. FULVIO TEMPLE DE MO-
RAES - Autoridade Competente.

Mutirão
Cidade Limpa

S Ã O C A R L O S

FAÇA A SUA PARTE. ELIMINE A ÁGUA PARADA
O mutirão Cidade Limpa é um sucesso em São Carlos, porque Prefeitura e 
população estão unidas para acabar com a dengue e manter nossa cidade cada dia 
mais bonita. O Mutirão percorre todos os bairros, e além de combater focos da 
dengue, leva para nossa população vários serviços como sinalização, limpeza 
pública e operação tapa-buracos. É por isso que dá gosto viver em São Carlos. Aqui 
existe união e participação.

NOSSA UNIÃO COMBATE 
A DENGUE
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