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■■ INVESTIMENTO

Corpo■de■Bombeiros■recebe■nova■viatura■do■Governo■do■Estado

O Corpo de Bombeiros de São Car-
los recebeu nesta sexta-feira (17), uma 
nova viatura de combate a incêndios 
tipo auto-tanque. O equipamento 
possui uma bomba com capacidade 
de vazão de 750 galões por minuto e 
um tanque com capacidade de 6 mil 
litros d’água.

A entrega oficial do caminhão, no 
valor de R$ 429 mil, ocorreu na cidade 
de Ribeirão Preto com a presença do 
governador Geraldo Alckmin.

O Governo do Estado também dis-
ponibilizou ao Corpo de Bombeiros de 
São Carlos um desfibrilador externo 
automático para treinamento, um ge-
rador de energia, dois manequins para 
treinamento RCP (ressuscitação car-
diorespiratória) um manequim para 
treinamento de parto e um receptor 
GPS para busca em matas. 

Segundo o tenente Rangel Mo-
reira Gregório, no total o Governo 
do Estado repassou para a corpora-

ção R$ 550 mil entre viatura e equi-
pamentos. “Com apoio da Prefeitura 
estamos conseguindo mais uma via-
tura, o que é fundamental para o de-
senvolvimento de um bom trabalho 
para a população”. 

Foram investidos pelo Governo do 
Estado R$ 5,9 milhões na aquisição de 
18 novas viaturas e 54 equipamentos 
que irão reforçar o trabalho do Corpo 
de Bombeiros de 14 cidades de três re-
giões do interior do Estado.

Karine Teixeira/PMSC
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LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 PROCESSO Nº 
7442/2015 ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO Obje-
to: registro de preços de Produtos Cárneos para atender 
as unidades escolares municipais, filantrópicas e estaduais 
do Município de São Carlos, por um período de 12 (doze) 
meses. Aos 16/07/2015,  reuniram-se na Sala de Licitações, 
do 3º andar, do Paço Municipal, o Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio, designados nos autos do processo nº 7442/2015 
para a deliberar sobre a continuidade do Pregão em epígra-
fe. Tendo sido recebido o resultado da avaliação das amos-
tras, elaborado pela unidade requisitante, a empresa abai-
xo teve suas amostras aprovadas para os respectivo lote: 
Lote Empresa   Situação
4 Mult Beef   Aprovado
5 Distribuidora Nancy  A p r o v a -
do
Diante deste quadro, fica a empresa aprovada para o lote 
5 declarada VENCEDORA desta licitação para o respectivo 
lote. Tendo em vista a reconsideração para o lote 4 con-
forme ata de julgamento de 25/06/2015 fica declarado a 
empresa Mult Beef VENCEDOR do lote. Marcelo Sorrechia 
PREGOEIRO

Pregão Eletrônico nº 069/2015 Processo nº 12730/2015 
HOMOLOGAÇÃO Objeto: contratação de empresa para 
processamento de gêneros hortifrutícolas para atender o 
Programa de Segurança Alimentar. Homologo a decisão 
proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao lote único 
adjudicado à empresa MARIA GLORIA ALIMENTACAO IN-
DUSTRIAL LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 
03.948.146/0001-51. Nesta oportunidade, designo o servi-
dor Roberto Carlos Rossato para efetuar a homologação 

junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 17 de julho de 
2015. Paulo Roberto Altomani Prefeito Municipal 

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABER-
TURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
- CONVITE N.° 015/2015 - PROCESSO Nº 6750/2015 Aos 
17/07/2015, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações e demais presentes para, em 
quarta convocação, procederem ao recebimento e abertu-
ra dos envelopes de documentação e proposta apresenta-
dos para o Convite supracitado. Apenas a empresa Rosante 
& Matias Gráfica LTDA ME apresentou seus envelopes na 
forma prevista na lei. Por ser esta a quarta convocação para 
esta licitação e por tratar-se de serviço necessário e indis-
pensável à consecução das atividades municipais, a Comis-
são decide prosseguir com o certame. O envelope conten-
do a documentação de habilitação foi a aberto e rubricado 
pelos presentes e após análise a empresa foi considerada 
HABILITADA. Procedeu-se então a abertura do envelope de 
número 2 contendo a proposta de preços de onde se extrai 
o valor proposto de R$ 34.930,00. Estando os valores pro-
postos acima do estimado, a Comissão declara a licitação 
FRACASSADA, comunicando a unidade interessada e repu-
blicando o Edital, nas formas legais.  Aberta a palavra não 
houve manifestação dos presentes. José Sergio Monsignati 
Presidente

PROCESSO N.º 11652/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 
02/2015 ERRATA No comunicado publicado no dia 
17/07/2015 onde se lê "CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 
02/2015" leia-se "TOMADA DE PREÇOS N.° 02/2015". Man-
tendo in totum, as demais disposições ali contidas. São Car-
los, 17 de julho de 2015.

EXTRATOS

5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO FMS 005/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: MARICONDI, SANTINI R BRANDÃO S/SLTDA
Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato FMS nº 
005/2012 por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 07 de 
dezembro de 2014, expirando em 06 de dezembro de 2015.
Valor: fica acrescida ao Contrato a quantia de R$ 23.242,88 
(vinte e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta 
e oito centavos) totalizando o valor de R$ 375.942,17 (tre-

zentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois 
reais e dezessete centavos).
Modalidade: Pregão Eletrônico 005/2012/SMS
Processo: nº 1945/2011/SMS
Data da assinatura: 03/12/2014

12º TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO FMS Nº 004/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA - EPP 
Do Reajuste: Ficam os valores do Contrato nº 004/2011 rea-
justados em 8,17%  (oito vírgula dezessete por cento)
Valor: Em virtude do reajuste fica acrescido ao valor contra-
tual a quantia de R$ 110.270,16 (cento e dez mil, duzentos 
e setenta reais e dezesseis centavos).
Modalidade: Pregão Eletrônico FMS n° 090/2010
Processo: SMS nº 2600/2010
Data da assinatura: 14/17/2015

PORTARIA

PORTARIA Nº 360/2015
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
DESIGNAR o servidor Carlos dos Santos, Técnico de Labora-
tório, para substituir, em regime de tempo integral, com os 
vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora Eliana 
de Cássia Generoso Aiello, Chefe do Setor de Laboratório 
Físico e Químico, no período de 24/06/2015 a 08/07/2015, 
em virtude de férias da titular.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedi-
ção.
São Carlos, 24 de junho de 2015.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
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