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ORDEM DO DIA
Processo: 18577-1122675/2014 (apenso 18577-

439565/2012)
Interessado: Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado
Assunto: Sindicância
Relator: Conselheiro Egidio Carlos da Silva

 CENTRO DE ESTUDOS
 Comunicado
A Procuradora Chefe do Centro de Estudos da Procuradoria 

Geral do Estado, por determinação do Procurador Geral do Esta-
do, CONVOCA os Procuradores do Estado abaixo relacionados 
para participação na palestra “Lei Anticorrupção” que será 
ministrada pelo advogado e professor de Direito Administrativo 
Sergio Ferraz, a realizar-se no dia 04-06-2014, das 9h30 às 12h, 
no auditório do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, localizado na Rua Pamplona, 227, 3.º andar, 
Bela Vista, São Paulo, SP. A presente convocação não abrange os 
Procuradores do Estado que eventualmente estejam em gozo de 
férias e/ou licença-prêmio na data do evento. COMUNICA aos 
demais Procuradores do Estado que estão abertas 50 (cinquen-

 Procuradoria Geral do 
Estado

 CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO

 Comunicado
PAUTA DA 57ª SESSÃO ORDINÁRIA-BIÊNIO 2013/2014
DATA DA REALIZAÇÃO: 23-05-2014
HORÁRIO 10h
HORA DO EXPEDIENTE
I - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
II - RELATOS DA SECRETARIA
III - MOMENTO DO PROCURADOR
IV - MOMENTO VIRTUAL DO PROCURADOR
V - MANIFESTAÇÕES DOS CONSELHEIROS SOBRE ASSUN-

TOS DIVERSOS

de contratar com a Administração Pública Estadual pelo período 
de até 05 anos.

Obs.: Notificação feita por esta publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo – D.O, visto que a Empresa não foi loca-
lizada e não atualizou seu cadastro junto ao Cadastro Unificado 
de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. São Paulo, 
19-05-2014.

 COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 Comunicado
Arquivamento IE 14/2014
A CETESB – Companhia Ambiental do Estado SP torna 

público que o processo abaixo relacionado foi arquivado consi-
derando o ofício 684/13/IE (CETESB - Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) de 11-07-2013.

Processo: 200/2010
Interessado: YBARÉ ENERGIA LTDA
Empreendimento: USINA TERMELÉTRICA - UTE ADÉLIO 

D'ARCADIA
Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

 Comunicado
A Fundação para a Conservação e A Produção Florestal do 

Estado de São Paulo, sediada a Rua do Horto, 931, Prédio 02, 
Horto Florestal – São Paulo/SP – Cep 02377-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o 56.825.110/0001-47 e com Inscrição Estadual 
111.796.293.112, neste ato representada pela coordenadora 
do Núcleo de Licitações e Compras, nos termos do artigo 7º da 
Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, combinado com o artigo 15 
da resolução CEGP – 10 de 19-11-2002, aplicando-se subsidia-
riamente no que couber a lei de licitações 8666/93, Notifica a 
empresa KARINA BARBOSA LEAL DISTRIBUIDORA EPP, inscrita 
no CNPJ 07.513.034/0001-29, antiga AMERICA DISTRIBUIDORA 
DE HIGIENE DESCARTAVEIS LTDA, para que seja feita a entre-
gue os produtos de acordo como consta em Edital, nota de 
empenho 2014NE00181 – pedido de compra 05/14 – referente 
à ata de registro de preço ARP 01/13, processo SMA/DSAGC 
12.781/2012, requisitado pela Fundação Florestal na condição 
como órgão participante da Unidade Gerenciadora Secretaria 
do Meio Ambiente, ou Informar os motivos da não entrega dos 
materiais, no prazo máximo de 05 dias úteis sob pena de apli-
cação das sanções administrativas, culminando no impedimento 

 Comunicado
Ata de Registro de Preço n° ARP 18/2013
Despacho do Setor de Licitações de 20-05-2014
(2ª Pesquisa)
Considerando o disposto § 2° do artigo 15, da lei 8.666/93.
Considerando o disposto no inciso III e VII do artigo 5°, do Decreto Estadual 47.945, de 16-07-2003 e suas alterações;
Foi realizado pelo Núcleo de Licitações pesquisa de mercado, conforme documentação e quadros comparativos juntados ao respectivo processo, estando, portanto, comprovada a vantajosidade à Administração dos itens da Ata de Registro de Preços ARP 18/2013.
Processo 1813/13
Oferta de Compra 261102260452013OC00128
Para tanto, publique-se conforme segue:

Nº ITEM 
PREGÃO

DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA
PREÇO 

UNITÁRIO
EMPRESA DETENTORA

1.1

Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor chocolate; de farinha de trigo,ferro
e acido folico,acucar,cacauem po,liquor de cacau,sal refina.,corante
caramelo; lecitina de soja e outras substancias permitidasvalidade minima 5
meses a contar data entrega; acondicionado em saco plastico pvc atoxico,
com validade minima de 5 meses na entrega; e suas condicoes deverao
estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e
suasaltereracoesproduto sujeito a verif. No ato da entrega; aos
proced.administrat.determinados pela anvisa

Pcte. 500 g PANCO  R$      6,60 

SÃO JERONIMO 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; 
CNPJ: 18.702.840/0001-61

1.2

Biscoito doce s/recheio; sequilho; de amido,fecula de
mandioca,ovo,acucar,magarina,leite em po,gordura vegetal,fermentos quim.
Pirofosfato; acido sodio, bicabornato de sodio,bicarbonato deamonio e
estabilizante lecitina de soja; acondicionado em saco plastico pvc atoxico,
com validade minima de 5 meses na data da entrega; e suas condicoes
deverao estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e
suas alteracoesproduto sujeito a verif.no ato da entrega; aos
proced.administrat.determinados pela anvisa

Pcte. 500 g PANCO  R$      8,48 

SÃO JERONIMO 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; 
CNPJ: 18.702.840/0001-61

1.3

Biscoito c/sal; de agua e sal; farinha de trigo,gordura vegetal hidrogenada;
agua,sal e outras substancias permitidas; embalagem filme bopp, com
validade minima na datada entrega de 5 meses; e suas condicoes deverao
estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas
alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos
proced. Administrativos determinados pela anvisa

Pcte. 500 g PARMALAT  R$      3,77 

SÃO JERONIMO 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; 
CNPJ: 18.702.840/0001-61

1.4

Fermento quimico; tipo em po; composto de pirofosfato acido de sodio;
bicarbonato de sodio,fosfato mono-calcio,validademinima 4 meses a contar
da data de entrega; acondicionado em lata hermeticamente fechada; e suas
condicoes deverao estar de acordo cmo a nta-81(decreto 12486 de
20/10/78) e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato
da entrega aos proced.administrativos determinados pela anvisa

Lata 100g ITAIQUARA  R$      1,97 

SÃO JERONIMO 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; 
CNPJ: 18.702.840/0001-61

1.5

Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete; cor amarela;
obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais
substancias permitidas; isenta de corantes artificiais,
sujidades,parasitas,admitindo umidade maxima 13%; acondicionada em
saco de plastico transparente,atoxico,com validade minima de 10 meses a
partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com o
(res.rdc 12/01 anvisa/ms),(res.363/05 anvisa); produto sujeito a verificacao
no ato da entrega aos proced.administrativos determinados pela anvisa

Pcte. 500 g
 STA. 

FELICIDADE 
 R$      2,13 

SÃO JERONIMO 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; 
CNPJ: 18.702.840/0001-61

2.1

Doce em pasta; obtido das partes comestiveis desintegradas de vegetal com
acucar; contendo peticina,ajustador de ph; e outros ingredientes permitidos a 
sua composicao; goiabada; classificado em simples de goiaba; com
consistencia firme para corte; isento de sujidades,parasitos e larvas; com
aspecto, cor,cheiro e sabor proprio; acondicionado em lata hermeticamente
fechada; embalado em caixa de papelao reforcado; com validade minima 11
meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de
acordo com a resolucao rdc 272 de 22 de setembro de 2005 e suas
alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos
proced. Administrativos determinados pela anvis

Pote 600g XAVANTE  R$      4,67 

SÃO JERONIMO 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; 
CNPJ: 18.702.840/0001-61

3.1

Leite uht/uat, integral, teor de materia gorda minimo de 3%; embalagem
esteril e hermeticamente fechada, caixa cartonada e aluminizada c/ 1 litro, 5
meses, e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 370 de
04/09/97 e posteriores alteracoes; portaria 146 de 07/03/96, e decreto 2244
de 04/06/97 e alteracoes posteriores                                                        

Cx 1 litro ITALAC  R$      2,47 

SÃO JERONIMO 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; 
CNPJ: 18.702.840/0001-61

3.2

Leite em pó, com teor de materia gorda minimo de
26%,acúcar,mel,frutooligossacarideos, olo de milho,sais
minerais,vitaminas,lecitina soja, integral, envasado em recipientes
hermeticos lata lacrada,validade minima 10 meses a contar da data da
entrega, e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 369,de
04/09/97 do mapa e suas posteriores alteracoes, produto sujeito a
verificacao no ato da entrega aos proced.administrativos determinados pelo
mapa        

Lata 400g ITAMBÉ  R$      9,01 

SÃO JERONIMO 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; 
CNPJ: 18.702.840/0001-61

4.1

Pescado em conserva; sardinha; preparados com pescado
fresco,limpo,viscerado; apresentacao: inteira com espinha; conservado em
oleo comestivel; com aspecto cor cheiro e sabor proprio; isento de ferrugem
e danificacao nas embalagens sujidades,parasitos e larvas; validade min.24
meses,fabric.max.60dias entrega; embalada em caixa de papelao reforcada;
e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-10(decreto 12486,de
20/10/78 

Lata 250g
 GOMES DA 

COSTA 
 R$      6,81 

SÃO JERONIMO 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; 
CNPJ: 18.702.840/0001-61
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