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Oficial do Estado. Dessa decisão poderá ser impetrado recurso 
administrativo em igual prazo, endereçado ao Conselho da PGE. 
Se não houver candidatos deficientes inscritos ou aprovados, as 
vagas ficarão liberadas para os demais candidatos (Lei Comple-
mentar Estadual n. 683 de 18de setembro de 1992). O candidato 
que não estiver inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 
- OAB, Seção de São Paulo deverá, no prazo de 60 dias após o 
início do estágio, comprovar que requereu a necessária inscrição, 
sob pena de desligamento do estágio. O estágio pressupõe 
matrícula e frequência regular no curso de Direito, e terá a carga 
horária de 20 horas semanais. A duração do estágio condiciona-
se à conclusão do curso de Direito e não pode exceder a dois 
anos, fazendo o estudante jus à bolsa mensal de até 50% do 
valor da referência de vencimento fixado na Tabela I, para o 
cargo de Procurador do Estado Nível l, nos termos do artigo 9º, 
do Decreto 56.013, de 15-07-2010, atualmente correspondendo 
à quantia de R$ 800,00, nos termos da Resolução PGE 12, de 
18-06-2014, publicada no D.O. de 19-06-2014, além de auxílio-
transporte, nos termos da Resolução PGE 48, de 28-06-2011, 
publicada na mesma data.

O candidato aprovado deverá, quando da assinatura do 
Termo de Compromisso de Estágio, firmar declaração de que 
não é servidor público e tampouco possui vínculo com escritório 
de advocacia que atue contra a Fazenda do Estado, judicial ou 
extrajudicialmente; ou, que na condição de servidor público, não 
possui impedimento para exercer a advocacia e não exerce ativi-
dades incompatíveis com a advocacia, de acordo com o disposto 
na Lei Federal 8.906/94, havendo compatibilidade de horários 
entre as atividades concernentes à sua condição de servidor 
público, estudante de direito e estagiário da Procuradoria Geral 
do Estado, e ainda apresentar cópia da Cédula de Identidade 
e de comprovante de matrícula ou declaração da Faculdade, 
que demonstre estar cursando o 4º ou 5º ano (7º, 8º, 9º ou 10º 
semestres) em Faculdade de Direito oficial ou reconhecida.

As inscrições poderão ser feitas por cadastro no site www.
pge.sp.gov.br. A prova consistirá em questões de múltipla esco-
lha e versará sobre:

I- Direito Civil (5 questões):
a) Lei de Introdução às normas do direito brasileiro;
b) Código Civil - Parte Geral;
c) Direito das Obrigações;
II - Direito Processual Civil (5 questões):
a) prazos;
b) citação;
c) condições da ação;
d) pressupostos processuais;
e) sentença;
III- Direito Constitucional (5 questões):
a) princípios fundamentais;
b) direitos e garantias fundamentais;
c) organização do Estado;
d) controle de constitucionalidade;
IV- Dissertação sobre Direito Administrativo, com o máximo 

de 20 linhas, versando sobre Regime Jurídico-Administrativo, 
Princípios Constitucionais do Direito Administrativo, Atos e 
Sujeitos administrativos, controle da Administração Pública e 
Responsabilidade do Estado.

A prova realizar-se-á no dia 21-08-2014, das 14h às 17h 
no Centro Universitário UNISEB, situado à Avenida Maurílio 
Biagi, 2103, Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP (entrada da Faculdade 
de Direito).

Os candidatos deverão comparecer com quarenta e cinco 
minutos de antecedência, munidos de documento de identida-
de, protocolo de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta. 
Não serão tolerados atrasos. Não serão permitidas quaisquer 
consultas à doutrina, legislação ou jurisprudência. A prova terá 
a duração de três horas.

O resultado da prova escrita será publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo - Poder Executivo - Seção I, no dia 26-08-
2014, e a partir desta data, afixado no local de prova. Também 
será divulgado no site da PGE. O prazo para eventual recurso 
será de 2 (dois) dias úteis seguintes à publicação do resultado. 
Considerar-se-ão habilitados os candidatos que obtiverem nota 
igual ou superior a cinco, numa escala de zero a dez.

Em caso de empate terá preferência o (a) candidato (a) que 
obtiver maior nota da prova de Direito Processual Civil; se hou-
ver empate, a maior nota na Dissertação e, persistindo o empate, 
a preferência será do (a) candidato (a) que estiver matriculado 
no 4º ano do curso de direito.

Os candidatos habilitados, que excederem o número de 
vagas em aberto, serão convocados para o preenchimento de 
vagas existentes durante a validade do certame e na medida 
dos recursos disponíveis, nos termos do artigo 2º, da Resolução 
PGE 39, de 08.07.10.

Este procedimento seletivo terá validade de um ano. A 
Comissão Julgadora é composta por Procuradores do Estado em 
exercício, a saber: Eduardo Canizella Junior, Daniela D´Andrea 
Vaz Ferreira, Tiago Antonio Paulosso Aníbal, Eduardo Bordini 
Novato e Lucas de Faria Rodrigues.

ANEXO
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão do ___ Pro-

cedimento de Seleção de Estagiários de Direito da (Unida-
de)___________

(nome) ............................................ portador da Cédula de 
Identidade RG Nº .......................................................................
.................................................................... residente e domici-
liado ...................... (telefones nºs, e-mail) ................., aluno(a) 
regularmente matriculado(a) no ........... ano da Faculdade de 
Direito......................., portador de ................................ (defi-
ciência - natureza e grau da incapacidade, se o caso, a fim de 
adaptação das provas), preenchendo os requisitos constantes do 
edital, vem requerer sua inscrição para o Procedimento de Sele-
ção de Estagiários de Direito junto à (Unidade)_____________.

Termos em que,
Pede deferimento.
Ribeirão Preto, ......../................../2014

 PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPINAS

 Comunicado
Concurso para a seleção de estagiários de Direito da Pro-

curadoria Regional de Campinas – Seccional de Piracicaba/SP.
A Procuradoria Regional de Campinas, órgão de execução 

da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, faz saber que 
estarão abertas, no período compreendido entre os 11 de 
agosto a 25-08-2014 as inscrições para Estágio de estudantes 
Direito, para preenchimento de 02 (duas) vagas já existentes e 
das demais que se verificarem ou vierem a ser criadas ao longo 
do prazo de duração do concurso, na Seccional de Piracicaba, 
na área do Contencioso Geral, com Sede na Rua Campos Sales, 
1567, Piracicaba.

I - DAS INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser feita exclusivamente por meio eletrô-

nico no site http://www.pge.sp.gov.br
Poderão se inscrever os graduandos que estejam cursando 

o 7º, 8º ou 9º semestre do curso de Direito.
II - DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Ficam reservadas às pessoas com deficiência 5% das 

vagas existentes. Esses candidatos deverão apresentar, no ato 
de inscrição, laudo médico atestando o tipo de deficiência e o 
seu grau, com expressa referência ao Código Internacional de 
Doenças – CID 10, bem como quais ajudas técnicas e condições 
específicas são necessárias para a realização da prova.

Serão fornecidas condições especiais aos candidatos com 
deficiência visual, auditiva e física, de acordo com o Decreto 
Estadual no 59.591/2013. O atendimento às ajudas técnicas não 
previstas em lei será analisado pela Comissão Organizadora do 
certame, de acordo com a razoabilidade do pedido.

Interessado: Procuradoria Judicial
Assunto: Aquisição de material de higiene e limpeza
“Decorrido o prazo recursal, regular todo o procedimento, 

RAtIFICO os atos do responsável pelo Convite Eletrônico BEC 
400105000012014OC00024, Homologo o certame e Adjudico 
seu objeto em favor das empresas vencedoras, conforme 
abaixo”:
ITENS FORNECEDORES
1 Colipel Com. de Materiais de Limpeza Ltda. Me.
2 Terrão Com. e Representações Ltda.
3 White Paper Com. de Produtos Descartáveis Ltda.

“À DSF, para publicação deste despacho e demais providên-
cias, autorizada a despesa decorrente”.

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

Geral do Estado Comunica aos Procuradores do Estado que 
estão abertas dez vagas para inscrição no 18.º Congresso Bra-
sileiro de Advocacia Pública, organizado pelo IBAP – Instituto 
Brasileiro de Advocacia Pública, a realizar-se no período de 20 
a 22-08-2014, na Universidade de Fortaleza, situada na Avenida 
Washington Soares, 1321, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, com o 
seguinte conteúdo programático:

PROGRAMAÇÃO OFICIAL
Dia 20 de agosto
19h – Sessão de Abertura
Jean Jacques Erenberg (Presidente do IBAP)
Márcia Dieguez Leuzinger (Vice-Presidente do IBAP)
Lucíola Maria de Aquino Cabral (Procuradora do Muni-

cípio de Fortaleza, Presidente da Comissão Organizadora do 
Congresso)

19h30 – Palestra: Dalmo de Abreu Dallari (Professor Cate-
drático da Faculdade de Direito da USP)

Dia 21 de agosto - manhã
8h30 – Palestra: Fernando Alves Correia (Professor Catedrá-

tico da Universidade de Coimbra)
9h30 – Mesa de debates: Funções Essenciais à Justiça
Evanna Soares (Procuradora Regional da 7ª Região – Minis-

tério Público do Trabalho-CE)
Martônio Mont'Alverne (Professor da Unifor)
Marcos Ribeiro de Barros (Procurador do Estado-SP)
Sueli Dallari (Professora de Direito da Faculdade de Saúde 

Pública da USP)
15h - Defesa de teses e comunicações independentes
Presidente da Comissão de Teses: Marise Duarte (Procura-

dora do Município de Natal-RN)
19h – Mesa: A Questão Ambiental nas Cidades
Fernando Walcacer (Procurador do Estado - RJ)
Isabella Guerra (Professora Universitária - RJ)
Márcia Leuzinger (Procuradora do Estado - PR)
Sheila Pitombeira (Professora da Unifor)
Dia 22 de agosto - manhã
9h30 – Mesa: Direitos Humanos
Amélia Rocha (Defensora Pública - CE)
Fernando Gaburri (Procurador do Município - Natal)
José Nuzzi Neto (Procurador Autárquico - DAEE/SP)
Sidney Guerra (Professor da Unifor)
15h - Defesa de teses e comunicações independentes
19h – Mesa: Probidade administrativa
Élida Séguin (Defensora Pública - RJ)
Gina Marcílio Pompeu (Professora da Unifor)
João Alfredo Teles de Melo (Professor Universitário - CE)
Ricardo Antonio Lucas Camargo (Procurador do Estado - RS)
21h - Palestra de Encerramento: Flávia Piovesan (Procurado-

ra do Estado/SP e Professora da PUC-SP)
Os pedidos de inscrição deverão ser encaminhados ao 

Serviço de Aperfeiçoamento do CE, até o dia 06-08-2014 às 17h, 
pelo fax (11) 3286-6992 nos termos do modelo em anexo ou por 
correio eletrônico – Notes (Aperfeiçoamento Centro de Estudos/
PGE/BR), hipótese em que a solicitação poderá ser enviada 
diretamente pela Chefia com autorização expressa. Se o número 
de interessados superar o número de vagas disponíveis, será 
procedida a escolha por sorteio que será realizado em sessão 
pública nas dependências da sede do Centro de Estudos, às 
17h30 daquela data.

Se o caso, o Centro de Estudos arcará com as despesas de 
inscrição. Os inscritos poderão requerer diárias e reembolso de 
transporte terrestre nos termos da Resolução PGE 28, de 31-10-
2012, Resolução PGE 59, de 31-01-2001 e do Decreto 48.292, 
de 2.12.2003. Se necessário, as diárias poderão ser solicitadas e 
pagas nos termos do art. 7.º do Decreto 48.292, de 2.12.2003.

Os participantes deverão apresentar ao Serviço de Aper-
feiçoamento cópia do certificado de participação, bem como o 
relatório das atividades no prazo de 10 dias úteis a contar do 
encerramento do evento, sob pena de restituição dos valores 
despendido.

ANEXO
Senhora Procuradora Chefe do Centro de Estudos da Procu-

radoria Geral do Estado,
_________________________________________

_________________ Procurador (a) do Estado, em exer-
cício na _____________________________________
________________ telefone____________________ 
e-mail________________________, endereço comercial ___
______________________________________________, 
vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer 
sua inscrição no 18.º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública, 
organizado pelo IBAP – Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, 
a realizar-se no período de 20 a 22-08-2014, na Universidade de 
Fortaleza, situada na Avenida Washington Soares, 1321, Edson 
Queiroz, Fortaleza/CE.

(Local/Data)
Assinatura:
“De acordo” da Chefia da Unidade
(republicado por ter saído com incorreção)

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Edital do Procedimento de Seleção de Estagiários de Direito 

da Procuradoria Regional de Ribeirão Preto.
O Procurador do Estado, respondendo pelo expediente 

da Procuradoria Regional de Ribeirão Preto, faz saber que no 
período de 07 a 19-08-2014 estarão abertas as inscrições para 
o procedimento de seleção de estagiários de Direito, do qual 
poderão participar os estudantes de Direito, cursando do 3º ao 
5º ano (6º, 7º, 8º, 9º ou 10º semestres). De início serão providas 
as 15 (quinze) vagas atualmente disponíveis. Conforme surjam 
outras vagas, dentro do período de validade do procedimento 
de seleção, que é de um ano, serão convocados os candidatos 
habilitados, sempre de acordo com a ordem de classificação e 
na medida dos recursos disponíveis. Ficam reservadas às pes-
soas com deficiência 5% das vagas existentes. Esses candidatos 
deverão apresentar, no ato de inscrição, laudo médico atestando 
o tipo de deficiência e o seu grau, com expressa referência ao 
Código Internacional de Doenças – CID 10, bem como quais 
ajudas técnicas e condições específicas são necessárias para a 
realização da prova. Serão fornecidas condições especiais aos 
candidatos com deficiência visual, auditiva e física, de acordo 
com o Decreto Estadual no 59.591/2013. O atendimento às aju-
das técnicas não previstas em lei, será analisado pela Comissão 
Organizadora do certame, de acordo com a razoabilidade do 
pedido. O requerimento de reserva de vagas será analisado pela 
Comissão Organizadora em 5 (cinco) dias e publicado no Diário 

de Engenheiro, referente ao exercício de 2014, conforme consta 
do Processo PGE 18492-639007/2014.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Despacho da Diretora-Subtª, de 05-08-2014
No Processo nº GDOC 18548-602585/2014– Convite BEC 

24940/2014– Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos para 
atender diversos setores desta Procuradoria Geral do Estado.

Para os efeitos do disposto no inciso VI do artigo 43 da Lei 
federal 8.666/93, com alterações posterio res, combinado com 
o inciso VI do artigo 40 da Lei estadual 6.544/89 e alte rações 
posteriores, homologo o resultado do Convite BEC 24940/2014 
e adjudico o seu objeto à empresa WECC Comercial Ltda-ME. Em 
decorrência, fica autorizada a realização da respec tiva despesa, 
no valor total de R$ 3.880,00.

 PROCURADORIA JUDICIAL
 Despacho do Procurador do Estado Chefe, de 31-07-

2014
Interessado: Procuradoria JudiciaL
Assunto: Aquisição de gênero alimentício
“Decorrido o prazo recursal, regular todo o procedimento, 

Ratifico os atos do responsável pelo Convite Eletrônico BEC 
400105000012014OC00021, Homologo o certame e Adjudico 
seu objeto em favor das empresas vencedoras, conforme 
abaixo”:

ITENS FORNECEDORES
1 e 2 A.A. da Silva Bastos
3 e 4 Facility Descartáveis e Embalagens Ltda. EPP.

“À DSF, para publicação deste despacho e demais providên-
cias, autorizada a despesa decorrente”.

 Despacho do Procurador do Estado Chefe, de 01-08-
2014

 COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 Comunicado
Queima da palha da cana-de-açúcar 005/14/CTAP - Deter-

minação de 04-08-2014
A Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

informa que, em cumprimento à Resolução SMA - 40, de 07-05-
2014, encontra-se suspensa a queima da palha da cana de açúcar 
em qualquer período do dia nos seguintes municípios: Americana, 
Águas de São Pedro, Analândia, Artur Nogueira, Brotas, Campinas, 
Capivari, Charqueada, Corumbataí, Cosmópolis, Elias Fausto, Enge-
nheiro Coelho, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, 
Ipeúna, Itapira, Itirapina, Jaguariúna, Mogi-Guaçu, Mogi-Mirim, 
Mombuca, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínea, Pedreira, Piraci-
caba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara 
D´Oeste, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, Santo Antônio de 
Posse, São Pedro, Sumaré, Torrinha, Valinhos e Vinhedo.

 Procuradoria Geral do 
Estado
 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO

 Despacho do Procurador Geral do Estado Adjunto, 
de 5-8-14
Homologando, à vista do relatório apresentado pela Dire-

tora do Centro de Recursos Humanos, o Processo Seletivo para 
fins de Promoção por Antiguidade do nível V da série de classes 

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

 Despacho do Diretor Executivo, de 04-08-2014
Dispensa de Licitação
Processo FF 1105/2014
Assunto: Participação do Curso Prático de Retenções na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais na Contratação de Bens e 

Serviços na Administração Pública
À vista do constante no presente processo, e manifestações do Diretor Administrativo e Financeiro, APROVO, AUTORIZO e 

RATIFICO a DESPESA e a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o artigo 24 combinado com o artigo 13, inciso VI "caput" 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores a favor da empresa ONE CURSOS TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
CAPACITAÇÃO LTDA - CNPJ 06.012.731/0001-33, no valor total de R$ 4.580,00, que tem por objeto a Participação do Curso Prático 
de Retenções na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais na Contratação de Bens e Serviços na Administração Pública.

 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
 Comunicado
Relação das Doações Recebidas - 2º Trimestre de 2014

DATA CONTÁBIL NOME DO DOADOR DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ UNIDADE NF ENTRADA
31/05/14 Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo
Itens Diversos 41.759,70 Div. Pesquisas Aplicadas 1711

31/05/14 Marina Martins de Carvalho 01 Montagem de mesa para a sala de necropsia 6.000,00 Divisão de Veterinária 1712
31/05/14 Projeto’s Eventos e Promoção Ltda ME Instalação de Câmeras de Monitoramento - Laboratório 

de Microbiologia e na cancela
6.000,00 Div. Pesquisas Aplicadas 1713

31/05/14 O2 Filmes Publicitários Ltda Prestação de serviço de controle de acesso ao laborató-
rio de reprodução animal e acessórios

4.000,00 Div. Pesquisas Aplicadas 1714

31/05/14 O2 Filmes Publicitários Ltda Drone câmera e acessórios 10.000,00 Diretoria 1715
31/05/14 Manga Comunicação e Marketing Ltda Prestação de serviço de cabeamento elétrico realizado 

na Fazenda do Zoológico
13.000,00 DPR 1716

31/05/14 Manga Comunicação e Marketing Ltda Prestação de serviços de instalação de fechaduras eletro-
nicas no laboratório de veterinária

3.000,00 Div. Pesquisas Aplicadas 1717

31/05/14 Morena Filmes Ltda Instalação de Sistema de Eletrificação para monovia - 
Sala Necropsia

4.000,00 Divisão de Veterinária 1719

31/05/14 Morena Filmes Ltda Serviços executados na DPR, 01 Instalação de Servidor; 
05 Instalação de Roteadores; e 06 Instalação de Nobreak

8.000,00 SPD 1720

31/05/14 Apacebce Língua Francesa Liceu Pasteur Prestação de serviço de Câmeras de monitoramento no 
Laboratório de Reprodução Animal

5.000,00 Div. Pesquisas Aplicadas 1721

TOTAL 100.759,70

Atualizado em 30-06-2014
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