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Mico Leão Preto nasce no Parque Ecológico

Diário Oficial de São Carlos

 ■ SHOW DA VIDA

Após anos de trabalho intenso, o Parque Ecológico de 
São Carlos comemora o nascimento de um dos animais 
mais ameaçados do mundo: o Mico Leão Preto.
Segundo a administração do parque, o filhote 
nasceu há cerca de um mês, de um casal alojado 
no setor interno do parque. “Ele está em boas 
condições de saúde e não desgruda dos pais”, 
observou o biólogo Fernando Magnani. 
O Mico Leão Preto (Leontopithecus crysopygus), 
pequeno primata praticamente negro, é primo próximo 
do famoso Mico Leão Dourado (Leontopithecus 
rosalia). A espécie é endêmica (só ocorre) nas matas 
do interior do Estado de São Paulo, matas que foram 
reduzidas a menos de 10% da cobertura original. “Se 
você pensar em primatas ameaçados no Brasil, 
nenhum ganhará em risco do Mico Leão Preto. Este 
paulista corre sério risco de extinção e por isto nós 
consideramos uma grande vitória o nascimento 

deste filhote”, explica o biólogo.
Ele salientou também que o Mico Leão Preto, assim 
como outros animais em extinção, está desaparecendo 
devido a caça predatória e a destruição da natureza. 
“Estas ações do homem estão conduzindo à extinção 
diversas espécies de plantas e animais”. 
Até pouco tempo, a União Internacional para 
Conservação da Natureza listava o Mico Leão Preto 
como um dos 25 primatas mais ameaçados do mundo. 
Porém, o Mico Leão Preto foi retirado da lista neste ano 
porque outras espécies ao redor do mundo pioraram.
Para o biólogo, o nascimento deste filhote comprova 
a importância dos zoológicos como mais uma 
ferramenta de auxílio à conservação das espécies. 
“Esforços e sucesso na manutenção e reprodução em 
cativeiro, como o conseguido pelo Parque Ecológico 
de São Carlos, apresentam uma luz na delicada 
situação da espécie em vida livre. Assim como ocorreu 

com o Mico Leão Dourado, com a soltura em vida livre 
de animais que nasceram em cativeiro, nós podemos 
pensar no mesmo para o futuro do Mico Leão Preto”. 

Elogios – O nascimento do filhote do Mico Leão Preto 
recebeu elogios da Sociedade de Zoológicos do Brasil 
(SZB). “Na qualidade de Presidente da Sociedade de 
Zoológicos do Brasil parabenizo a direção, técnicos e 
funcionários do Parque Ecológico de São Carlos por 
esta grande conquista em prol da conservação ex-situ 
de espécies da fauna selvagem brasileira”, declarou 
o presidente da entidade e diretor do Zoológico de 
Bauru, Luiz Antonio da Silva Pires.
O próximo desafio do Parque Ecológico Municipal 
de São Carlos será conseguir recursos e apoio 
para a construção de um novo recinto exposto 
ao público para abrigar esta e outras espécies 
ameaçadas da Mata Atlântica.

Pérsio Ronaldo dos Santos/PMSC
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LEI Nº 15.529
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010.

Declara de Utilidade Pública a “Associação ONG Visibilidade LGBT”.
(Autor: Edson Antonio Fermiano - Vereador PR)
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 declarada de Utilidade Pública a “Associação ONG Visibilidade LGBT”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 2 de dezembro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECREtO Nº 590
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AU-
TORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.526, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-
colado sob o nº 3.027/10/SMS,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no Fundo Municipal de Saú-
de, no valor de R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais), autorizado 
pela Lei Municipal nº 15.526, de 1º de dezembro de 2010, para atender às despe-
sas relacionadas abaixo:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação  

r$

07.01.00 3.3.90.39 003 10.302.7006.2.203 2.000.000,00

07.01.00 3.3.90.30 003 10.301.7013.2.206 50.000,00

TOTAL 2.050.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codifica-
das, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação  

r$

07.01.00 3.3.90.39 003 10.302.7003.2.208 2.000.000,00

07.01.00 3.3.90.30 003 10.301.7015.2.215 50.000,00

TOTAL 2.050.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 2 de dezembro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECREtO Nº 591
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.527, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-
colado sob o nº 33.523/10,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de 
Educação, no valor de R$ 3.346.500,00 (três milhões, trezentos e quarenta e seis 
mil e quinhentos reais), autorizado pela Lei Municipal nº 15.527, de 1º de dezem-
bro de 2010, para atender às despesas relacionadas abaixo:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação  

r$

12.04.00 3.1.90.11 002 12.365.0030.2.043 3.106.000,00

12.04.00 3.1.90.13 002 12.365.0030.2.043 240.500,00

TOTAL 3.346.500,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utili-
zados recursos provenientes de excesso de arrecadação, em conformidade com 
o disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 

alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 2 de dezembro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECREtO Nº 592
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável ou judicial, 
bem imóvel de propriedade de Lúcia Lago Daló e outros, localizado no Vale da 
Santa Felicidade.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais, em especial a prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, e tendo em vista o que consta do processo administrativo 
protocolado sob o nº 4.533/10/SAAE,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável 
ou judicial, o bem imóvel abaixo descrito, destinado para perfuração de poço tu-
bular profundo e construção de reservatório, localizado na Chácara nº 11 – Qua-
dra nº 05 no Vale da Santa Felicidade – São Carlos – SP.
Proprietários: Lúcia Lago Daló, Ana Paula Lago Daló, Luiz Paulo Lago Daló e Ale-
xandre Augusto Lago Daló.
Área: 5.260,95 m2
Matrícula: 13.158 
Descrição: “Um imóvel, com frente para a Rua B, sem número, designado como 
Chácara nº 11 da Quadra nº 05 do loteamento Vale da Santa Felicidade, nesta cida-
de de São Carlos, com as seguintes características, delimitações e confrontações, 
onde mede, a partir da divisa com a Chácara nº 10 da mesma quadra 86,00 me-
tros em linha inclinada; mais 18,00 metros em curva e em continuação por essa 
mesma rua; segue 35,00 metros até atingir a divisa da Chácara nº 09; daí deflete à 
esquerda e segue com 68,00 metros confrontando com a aludida chácara nº 09; 
finalmente deflete novamente à esquerda e segue com 107,50 metros até atingir 
o alinhamento da mencionada Rua B, confrontando nesta face com a chácara nº 
10, encerrando a área total de 5.260,95 metros quadrados.”
Art. 2º Será efetuada desapropriação amigável desde que:
I – o expropriado apresente título de domínio sobre o qual não paire dúvida;
II - o valor estipulado não ultrapasse o fixado no laudo de avaliação.
Art. 3º Fica autorizada a invocação de urgência no processo judicial de desapro-
priação, conforme disposto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941.
Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 2 de dezembro de 2010.
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 DO DECREtO Nº 569/10 
(Publicado em 20/11/10)
No Art. 1º, onde se Lê:

12.03.00 3.3.50.42 001 12.365.0030.2.042 35.000,00

Leia-se:

12.03.00 3.3.50.43 001 12.365.0030.2.042 35.000,00

LICItAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS N.° 041/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
2865/2010 SMS - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São 
Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de modalidade tomada de 
preços, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a 
contratação de empresa de engenharia para execução da ampliação da Unidade 
Básica de Saúde Rosana Cecato Lahr - complementação, no Bairro Vila Isabel, no 
Município de São Carlos, , nos termos dos 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 03 de dezembro de 2010 até o dia 23 de dezembro 
de 2010, no horário das 09h00min 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 23 de dezembro de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão 
de abertura. São Carlos, 02 de dezembro de 2010. Caroline Garcia Batista - Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações.

TOMADA DE PREÇOS N.° 042/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
12964/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se acha aberta licitação na modalidade de modalidade tomada de preços, sob 
o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a contratação 

de empresa de engenharia para execução da construção de escola no Jardim Ita-
maraty, no Município de São Carlos, nos termos dos 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 03 de dezembro de 2010 até o dia 21 
de dezembro de 2010, no horário das 11h00min 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 Licita-
ções até às 11h00min do dia 21 de dezembro de 2010, quando após o recebimen-
to, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 02 de dezembro de 2010. Caroline 
Garcia Batista - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

TOMADA DE PREÇOS N.° 043/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
12963/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se acha aberta licitação na modalidade de modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a 
contratação de empresa de engenharia para execução da construção do Centro 
Municipal de Educação Infantil “Professor Homero Frei” no Jardim Santa Felícia, 
no Município de São Carlos, nos termos dos 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 03 de dezembro de 2010 até o dia 21 de dezembro 
de 2010, no horário das 11h00min 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 16h30min 
do dia 21 de dezembro de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão 
de abertura. São Carlos, 02 de dezembro de 2010. Caroline Garcia Batista - Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações.

TOMADA DE PREÇOS N.° 044/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
12962/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se acha aberta licitação na modalidade de modalidade TOMADA DE preços, 
sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a contrata-
ção de empresa de engenharia para execução da construção do Centro Municipal 
de Educação Infantil “Olívia Carvalho” no Bairro Cidade Aracy, no Município de São 
Carlos, nos termos dos 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 03 de dezembro de 2010 até o dia 22 de dezembro de 2010, no horário das 
11h00min 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 14h30min do dia 22 de dezembro 
de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 
02 de dezembro de 2010. Caroline Garcia Batista - Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2010 - PROCESSO Nº 31627/2010 - COMUNICA-
DO DE SUSPENSÃO - COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão 
Eletrônico em epígrafe para fins de readequação do Edital. A designação de nova 
data e horário serão oportunamente publicados nos termos da legislação perti-
nente. São Carlos, 30 de novembro de 2010. André Luiz dos sAntos – Pregoeiro.

LICItAÇÕES

 EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 0049/2010 PROCESSO Nº 5482/2010 
– OBJETO: Aquisição de luvas de correr em ferro fundido dúctil em junta 
mecânica com contra flange, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser 
obtido nos sites: www.bb.com.br, e www.saaesaocarlos.com.br opção licita-
ções. Abertura das propostas às 9:00 horas do dia 17/12/2010 e o inicio da 
sessão de disputa às 14:00 horas do dia 17/12/2010 (horário de Brasília).
Carlos Roberto Granato - Pregoeiro 
São Carlos, 02 de dezembro de 2010
Gerência de Material e Patrimônio

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 0050/2010 PROCESSO Nº 
5483/2010 – OBJETO: Aquisição de abraçadeiras monopartida de aço 
inox em diversas medidas, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá 
ser obtido nos sites: www.bb.com.br, e www.saaesaocarlos.com.br opção 
licitações. Abertura das propostas às 9:00 horas do dia 17/12/2010 e o 
inicio da sessão de disputa às 14:00 horas do dia 17/12/2010 (horário de 
Brasília). João Carlos Ferreira - Pregoeiro 
São Carlos, 02 de dezembro de 2010
Gerência de Material e Patrimônio
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