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 ■ TRANSPORTE COLETIVO

Linha Estação x Cedrinho passa a operar aos finais de semana

A Secretaria de Transportes e Trânsito de São 
Carlos informa  que a linha do transporte 
coletivo Estação x Cedrinho (número 62) 
que operava de segunda a sexta-feira teve 
ampliação de horários e já passou a fazer 
também o trajeto aos sábados, domingos 
e feriados. A nova operação da linha vai 
beneficiar principalmente a região do CDHU 
que terá mais uma oferta de transporte coletivo 
aos finais de semana e feriados.
Segundo o Departamento de Transportes 
da Prefeitura de São Carlos a linha 62 foi 
inicialmente criada com o objetivo de atender 
a grande demanda de trabalhadores do 
callcenter da BB Mapfre na região do Distrito 
Industrial Miguel Abdelnur (Cedrinho). A linha 
estava operando apenas em alguns horários, de 
acordo com a quantidade de funcionários da 
empresa em diversos turnos ao longo do dia. 

Os horários foram ampliados de acordo com 
o aumento das contratações no callcenter 
e, desde o dia 16 de julho, a linha já opera 
regularmente, de segunda a sexta, de 30 em 
30 minutos, das 6h30 às 22h. Com o aumento 
constante de passageiros na linha e a demanda 
de atendimento também aos finais de semana, 
a linha recebeu nova ampliação de dias e 
horários. Uma iniciativa importante para o 
transporte coletivo de São Carlos, pois ela 
representa uma opção rápida de transporte, 
não apenas para os trabalhadores da BB Mapfre, 
mas também para toda a região do Cedrinho, 
Getúlio Vargas e CDHU. 
A linha tem uma característica diferente do 
que vemos normalmente em São Carlos, pois 
se trata de uma linha circular alimentadora de 
ciclo rápido, o que significa que a linha demora 
pouco tempo para dar uma volta completa e 

retornar ao ponto de partida (no caso, a Estação 
Fepasa), sendo que esse ponto de partida não é o 
fim da linha, ou seja, a linha continua circulando, 
fazendo suas próximas voltas sem interrupção 
do ciclo (não há o conceito de ida e volta). 
Dessa forma, os usuários de ônibus podem 
utilizar a linha de várias formas como, por 
exemplo, com origem no Sesi ou no CDHU e 
destino até a Estação Fepasa, a Getúlio Vargas, 
ou a Mapfre, e também no sentido inverso, 
como da Estação Fepasa ou da Getúlio Vargas 
com destino ao CDHU ou ao Sesi. O mais 
importante é que isso acontece de meia em 
meia hora, facilitando a integração com as 
outras linhas da cidade.
Por ser uma linha circular, a linha 62 permite 
integração com todas as demais linhas da 
cidade pagando apenas uma tarifa (usando o 
bilhete BIS). 

Manoel Virginio/PMSC
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LEIS

LEI Nº 16.312
DE 16 DE AGOSTO DE 2012

Institui no Município de São Carlos a realização da Conferência Municipal 
sobre Transparência e Controle Social.
(Autor: Lineu Navarro - Vereador - PT)
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de 
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída no âmbito do Município de São Carlos a realização da 
Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social.
Art. 2º A Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social é 
um foro de debates aberto a todos os setores da sociedade, que tem como 
objetivo avaliar, discutir e propor medidas e ações sobre vários temas re-
ferentes à questão da transparência e controle social dos órgãos da ad-
ministração pública municipal, definindo prioridades, estratégias, metas 
e aperfeiçoamentos.
Art. 3º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
autorizada a realizar e coordenar a Conferência Municipal sobre Transpa-
rência e Controle Social em conjunto com conselho da área ou órgão da 
sociedade similar.
Art. 4º As conferências deverão ser realizadas preferencialmente no mês 
fevereiro, a cada dois anos.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de ses-
senta dias.
Art. 6º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
São Carlos, 16 de agosto de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

MARCOS ALBERTO MARTINELLI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

PORTARIAS

PORTARIA Nº 637
DE 17 DE AGOSTO DE 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 217/97,
RESOLVE
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio do Sistema In-
formatizado de Licitações – Pregão Eletrônico da Secretaria Municipal de 
Saúde - Fundo Municipal de Saúde, os servidores abaixo indicados:
I – Chayana Antonio de Moura, como Pregoeira;
II – Marcelo Sorrechia, como Pregoeiro;
III – Elenice Aparecida Afonso, como membro;
IV – Denílson Aparecido Toshio, como membro;
V – Sérgio Edson Cava, como membro.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 66, de 9 de fevereiro de 2011.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 17 de agosto de 2012. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ERRATA DA PORTARIA Nº 506/12
(PubLICADA Em 05/07/12)

Onde se Lê:
“Portaria nº 367, de 12 de julho de 2012”
Leia-se:
“Portaria nº 367, de 12 de julho de 2011”

LICITAÇÃO

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 013/2012. PROCESSO N.º 1879/2012 

SMS. Aos 17/08/2012, às 15h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Co-
missão Permanente de Licitações para proceder à análise das propostas 
de preços apresentadas para a Concorrência Pública supracitada. Consi-
derando que a empresa Construart Construtora e Incorporadora Ltda. em 
conformidade com o item 10.04 do edital da Concorrência em epígrafe, 
apresentou nova proposta no prazo estipulado. Valendo-se do parecer da 
unidade interessada e do critério de julgamento de menor preço, JULGA 
AS EMPRESAS CLASSIFICADAS na ordem a seguir:

EmprEsa Valor (r$)

1º Construart Construtora e Incorporadora. Ltda. 9.818.183,13

2º Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda. 9.818.189,31

3º HS Lopes Construtora Ltda.; 9.999.802,64

4º RTA Engenharia e Construções Ltda. 10.393.023,14

João Carlos Pedrazzani. Presidente

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATuAL
15º TERmO ADITIvO AO CONTRATO Nº 7/98

Locatário: Prefeitura Municipal de São Carlos
Locador: Sociedade São Vicente de Paulo
Objeto: prorroga a vigência da locação do imóvel situado na Rua Bernardi-
no de Campos no 636, para 26/02/13 com aluguel mensal de R$ 1.003,65.
Data da assinatura: 07/08/12
Processo nº 15.443/83

EXTRATO DO CONvêNIO Nº 123/12
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Professora 
Elydia Benetti
Objeto: repasse financeiro, para construção de mini Teatro de Arena, obje-
tivando o fomento das atividades artístico-culturais direcionadas à clien-
tela escolar 
Valor: R$ 10.000,00
Data da assinatura: 13/08/12
Vigência: 31/12/12
Fundamento: Lei Municipal nº 16.262/12
Processo nº 24.830/12

Anselmo Vasconcelos ministra workshop no Teatro Municipal
O ator Anselmo Vasconcelos ministra neste final 
de semana, dias 18 e 19, no Teatro Municipal Dr. 
Alderico Vieira Perdigão, o workshop “A construção 
do Ator”. O curso será uma preparação do ator 
para atuar em diversos veículos: teatro, cinema e 
TV. Técnicas atualizadas com suporte de mestres 
como Eugênio Barba (teatro), John Cassavettes 
(cinema) e David Mamet e Denise Stoklos (teatro 
essencial) serão apresentadas e ilustradas com 
exercícios práticos. Como encerramento do 
workshop será apresentado o espetáculo “Teatro de 
Variedades” com cenas e performances dos alunos. 
A apresentação será no domingo (19), a partir das 
20h, com entrada gratuita.
No sábado (18), o workshop será das 10h às 17h e 
no domingo (19), das 14h às 20h. Podem participar 
atores, estudantes e interessados a partir dos 16 
anos. As inscrições, gratuitas, ainda podem ser 
feitas no Teatro Municipal, localizado na rua Sete de 
Setembro, 1.735, no centro.
A realização do evento é da Coordenadoria de 
Artes e Cultura e a produção de Odacyr Martins. 
Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (16) 3371-4339

Divulgação
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