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27.695.599/0001-81.....Pedro Augusto da Cruz - Empório 
- ME

Item: 3/ Código: 1332090 / Classe: 7930
CNPJ/CPF......Licitante
74.545.732/0001-01...Muccio & Muccio Ltda
30.379.727/0001-92....Sandalo Equipamentos e Produtos 

de Higiene Pessoal Ltda - Me
08.103.754/0001-89....Indústria e Distribuidora de Produtos 

de Limpeza D. Prado Eireli - Me
15.743.182/0001-68...Klm Eireli
Fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de 

recursos, conforme previsto no subitem 4.2 do Edital Eletrô-
nico de Contratações supramencionado e Legislação vigente. 
O Licitante que desejar poderá desistir da interposição de 
recurso. Para isso acesse o site www.bec.sp.gov.br, clicando 
no número deste convite e na opção recurso, que permitirá 
sua desistência.

 Comunicado
Convite 380226000012018OC00253, que trata de despesas 

com a aquisição de materiais de construção, através da Bolsa 
Eletrônica de Compras BEC, para ser utilizado pelos Agentes de 
Escolta desta Unidade Prisional. Foi classificada a seguinte pro-
posta, tendo por critério o menor preço ofertado pelo licitante, 
conforme segue:

Item 1 –JCVM Comercial Ltda CNPJ 07.040.297/0001-68
Item 6,9,10,11 – Shekinah Materiais para Construção Ltda 

ME CNPJ 07.702.233/0001-85
Item 7 – Sandplast Comércio de Plásticos Ltda CNPJ 

17.586.131/0001-03
Item 8 – Baleira Ltda ME CNPJ 16.880.322/0002-93
Fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de 

recurso, em conformidade com o artº 109 alinea “b” da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, estando os 
autos com vistas franqueadas aos interessados. O Licitante 
que desejar, poderá desistir da interposição de recurso, para 
isso, acesse o site www.bec.sp.gov.br e clique no número 
deste convite e na opção recurso, existe um link que permitirá 
a sua desistência.

 Comunicado
Convite 380226000012018OC00258, que trata de des-

pesas com a aquisição de materiais de escritório, através da 
Bolsa Eletrônica de Compras BEC, para ser utilizado nesta 
Unidade Prisional. Foi classificada a seguinte proposta, tendo 
por critério o menor preço ofertado pelo licitante, conforme 
segue: Item 03 – Código Item: 351.335-1 - Megapel Comer-
cial Ltda-ME - CNPJ 67.440.461/0001-56; Item 07 - Código 
Item: 234.031-3 - Dinâmica Atacado de Papelaria Ltda-ME 
- CNPJ 24.279.522/0001-32; Item 09 - Código Item: 452.299-
0 - Mixpel Distribuidora Eireli-ME - CNPJ 23.799.954/0001-
01; Item 12 - Código Item 495.864-0, Item 13 - Código 
Item 495.869-1, Item 14 - Código Item 495.867-5 - Sua 
Lista Comércio Eletrônico de Material Escolar Ltda - CNPJ 
24.137.594/0001-45. Fica aberto o prazo de 2 dias úteis 
para interposição de recurso, em conformidade com o artº 
109 alinea “b” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, estando os autos com vistas franqueadas aos 
interessados. O Licitante que desejar, poderá desistir da inter-
posição de recurso, para isso, acesse o site www.bec.sp.gov.
br e clique no número deste convite e na opção recurso, 
existe um link que permitirá a sua desistência.

 Comunicado
Convite 380226000012018OC00259, que trata de despesas 

com a aquisição de diversos materiais de ferragens, através da 
Bolsa Eletrônica de Compras BEC, para ser utilizado nesta Uni-
dade Prisional. Foi classificada a seguinte proposta, tendo por 
critério o menor preço ofertado pelo licitante, conforme segue:

Item 01,05,06 – Misse Agro Ferramentas - CNPJ 
21.602.765/0001-71

Item 02 – Shekinah Materiais para Construção Ltda ME - 
CNPJ 07.702.233/0001-85

Fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de 
recurso, em conformidade com o artº 109 alinea “b” da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, estando os 
autos com vistas franqueadas aos interessados. O Licitante 
que desejar, poderá desistir da interposição de recurso, para 
isso, acesse o site www.bec.sp.gov.br e clique no número 
deste convite e na opção recurso, existe um link que permitirá 
a sua desistência.

 Comunicado
Convite 380226000012018OC00261, que trata de des-

pesas com a aquisição de detergente líquido, através da 
Bolsa Eletrônica de Compras BEC, para ser utilizado nesta 
Unidade Prisional. Foi classificada a seguinte proposta, 
tendo por critério o menor preço ofertado pelo licitante, 
conforme segue: Item Único – Muccio & Muccio Ltda CNPJ 
74.545.732/0001-01. Fica aberto o prazo de 2 dias úteis 
para interposição de recurso, em conformidade com o artº 
109 alinea “b” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, estando os autos com vistas franqueadas aos 
interessados. O Licitante que desejar, poderá desistir da 
interposição de recurso, para isso, acesse o site www.bec.
sp.gov.br e clique no número deste convite e na opção 
recurso, existe um link que permitirá a sua desistência.

 Comunicado
Processo 321/2018CDPPG - Oferta de Compra 

380226000012018OC00263. Objeto – Aquisição de Higiênico 
folha simples, a Comissão Julgadora de Licitação procedeu a 
abertura dos envelopes propostas apresentadas, resolvendo 
classificar pelo critério de menor preço ofertado, as empresas 
conforme abaixo relacionadas em ordem crescente de valores:

Item: 1 / Código: 2916100 / Classe: 8530
CNPJ/CPF...Licitante
74.545.732/0001-01....Muccio & Muccio Ltda
Fica aberto o prazo de 02 dias úteis para interposição de 

recursos, conforme previsto no subitem 4.2 do Edital Eletrônico 
de Contratações supramencionado e Legislação vigente. O 
Licitante que desejar poderá desistir da interposição de recurso. 
Para isso acesse o site www.bec.sp.gov.br, clicando no número 
deste convite e na opção recurso, que permitirá sua desistência.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "DR. 
JOSÉ EDUARDO MARIZ DE OLIVEIRA" DE 
CARAGUATATUBA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-11-2018
Conforme Decreto 52.766 de 29-02-2008, aplico a empre-

sa Andre Luiz Kriechle Potiens ME, CNPJ: 22.415.106/0001-
99, já qualificada nos autos do Edital, a pena de suspensão 
temporária pelo prazo de 03 meses, conforme segue: Vistos 
e analisados os autos do presente procedimento, que versa 
a inexecução total de contrato, representado pelo Proces-
so Convite Eletronico 364/2018CDPC, Nota de Empenho 
2018NE00471, pela empresa acima citada, adoto como moti-
vação as manifestações do Servidor Responsável e decido: 
1. Considero injustificada a conduta da empresa, conforme 
demonstrado nos autos, devido a inexecução total do contra-
to, demonstrado a conduta irregular da empresa, em conjunto 
com o interesse publico prejudicado pela mesma. 2. Aplicar 
a Sanção de Suspensão Temporária - 03 Meses, com funda-
mento legal art. 87. inc III da Lei Federal 8.666/93. Destaca-se 
que está assegurada, durante o prazo de manifestação, vista 
dos autos do processo no seguinte endereço: Estrada de 
Pirassununga, 500 - Bairro Porto Novo, Caraguatatuba - SP, 
11660970, conforme Instrução 5.2, a, para aplicação de san-
ções administrativas a licitantes e contratados a que se refere 
o artigo 1° da Resolução CC – 52, de 19-07-2005.

 Comunicado
Convite eletrônico CDPMC301/2018 oferta de compra 

380212000012018OC00140. Classificação final das propostas 
em ordem crescente por número de itens:

Item - CNPJ - Licitante - Enquadramento Proposta
01 30659576000126 Espaço Livre Distribuidora Ltda Me R$ 7,82
02 24279522000132 Dinâmica Atacado de Papelaria Ltda 

Me R$ 29,50
03 23799954000101 Mixpel Distribuidora Eireli Me R$ 8,33
04 23799954000101 Mixpel Distribuidora Eireli Me R$ 

12,63
05 23799954000101 Mixpel Distribuidora Eireli Me R$ 7,95
06 29936761000131 Digital Dta Eireli Me R$ 217,00
08 21435693000115 Torpedo Comércio de Computadores 

Eireli Epp R$ 104,99
09 21435693000115 Torpedo Comércio de Computadores 

Eireli Epp R$ 91,99
10 17055604000138 Bruna Bezerra da Silva Eletronica Me 

R$ 27,80
11 20985924000100 B.s. Tech Comercial Eireli Epp R$ 110,00
Abre-se o prazo legal de 2 dias úteis para interposição de 

recursos, conforme Lei Federal 8666/93 e suas alterações poste-
riores. O licitante que o desejar poderá desistir da interposição 
de recurso. Para isso acesse o site www.bec.sp.gov.br, clicando 
no número deste convite e na opção recurso, existe um link que 
permitirá a sua desistência.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA LUIS CESAR 
LACERDA - SÃO VICENTE

 Comunicado
OC00440. Processo 235/18CDPSV - Edital Eletrônico de 

Contratações 380189000012018OC00440 Objeto – "Mate-
rial de Acondicionamento e Embalagem” a Comissão Julga-
dora de Licitação em 09-11-2018 procedeu à abertura dos 
envelopes propostas apresentadas, desclassificado o item 
(01) tendo em vista o valor ofertado estar acima do preço 
referencial e classificar os itens pelo critério de menor preço 
ofertado, a empresa conforme abaixo relacionada em ordem 
crescente de valores:

Item 2:
CNPJ/CPF - Licitante
16880322000293 - Baleira Ltda Me
48791685000168 - C.b.s. Médico Científica S/A
49228695000152 - Lumar Comércio de Produtos Farma-

cêuticos Ltda
14365828000158 - Comercial Discon Ltda
Fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de 

recursos, conforme previsto no subitem 4.2 do Edital Eletrônico 
de Contratações supra mencionado e onde couber a Lei de Lici-
tações Federal 8.666/93 e Lei Estadual 6.544/89.

 Comunicado
OC00443 Processo 239/18CDPSV - Edital Eletrônico de 

Contratações 380189000012018OC00443 Objeto – "Artigo 
de Higiene Pessoal” a Comissão Julgadora de Licitação em 
09-11-2018 procedeu à abertura dos envelopes propostas 
apresentadas, classificar os itens pelo critério de menor preço 
ofertado, a empresa conforme abaixo relacionada em ordem 
crescente de valores:

Item 1:

CNPJ/CPF LICITANTE

30379727000192 Sandalo Equipamentos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda - Me
64088214000144 Terrao Comércio e Representações Eireli
13186075000150 Art Limp Brasil Eireli Epp
27390895000174 Alvipel Papeis Ltda
03051567000185 Biolimp Industrial Ltda

Item 2:

CNPJ/CPF LICITANTE

07404108000199 Universo Comercial Ltda - Me
10879466000162 E. Renata P. L. Lunardi Papelaria e Armarinhos

Item 3:

CNPJ/CPF LICITANTE

28611635000144 Luciana Coelho Gomes 35201367836
Item 4:

CNPJ/CPF LICITANTE

30379727000192 Sandalo Equipamentos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda - Me
22217753000196 3 Ases Comércio de Materiais de Higiene Eireli - Epp
27695599000181 Pedro Augusto da Cruz - Emporio - Me

Fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de 
recursos, conforme previsto no subitem 4.2 do Edital Eletrônico 
de Contratações supra mencionado e onde couber a Lei de Lici-
tações Federal 8.666/93 e Lei Estadual 6.544/89.

 Despacho do Diretor, de 9-11-2018
Diante das instruções dos autos que aprovo referente 

ao Processo 226/18CDPSV – 380189000012018OC00429, 
que trata aquisição de "Material de Cama, Mesa e Banho”, 
homologo a presente licitação e adjudico o item 01 a empre-
sa M J Hamuche Eventos ME – CNPJ 04.707.044/0001-07, 
perfazendo um total geral gasto de R$ 19.425,00 – 
2018NE00551.

 Despacho do Diretor, de 9-11-2018
Diante das instruções dos autos que aprovo referente 

ao Processo 227/18CDPSV – 380189000012018OC00430, 
que trata aquisição de "Material de Limpeza”, homologo 
a presente licitação e adjudico o item 10 a empresa Pedro 
Augusto da Cruz Emporio-ME – CNPJ 27.695.599/0001-81, 
item 2 a empresa Ana Carolina Ramires Guirado-ME – CNPJ 
05.906.902/0001-05, item 04 à empresa Pany Comercial 
Ltda – ME – CNPJ 14.377.164/0001-47, itens 05 e 07 a 
empresa MM Comercial de Produtos para Limpeza Ltda – 
ME – CNPJ 16.859.246/0001-53, itens 01 e 03 as empresas 
Comercial Triton Flex Ltda – ME – CNPJ 19.833.855/0001-21 
e item 08 à empresa Rosangela Elidia Balbulio ME – CNPJ 
22.808.502/0001-86, perfazendo um total geral gasto de 
R$ 4.359,50 – 2018NE00550, 2018NE00552, 2018NE00553, 
2018NE00554, 2018NE00555, 2018NE00556.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PRAIA 
GRANDE

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Comunicado
Processo 307/2018CDPPG - Oferta de Compra 

380226000012018OC00252. Objeto – Aquisição de Cloro, 
Rodo e Detergente em pó, a Comissão Julgadora de Licitação 
procedeu a abertura dos envelopes propostas apresentadas, 
resolvendo classificar pelo critério de menor preço ofertado, 
as empresas conforme abaixo relacionadas em ordem cres-
cente de valores:

Item: 1 / Código: 2278200 / Classe: 7930
CNPJ/CPF.....Licitante
20.595.061/0001-56....Potiquimica Comercial e Distribuido-

ra de Produtos Químicos Ltda - ME
Item: 2 / Código: 4551079 / Classe: 7920
CNPJ/CPF......Licitante
05.906.902/0001-05...Ana Carolina Ramires Guirado - ME
16.859.246/0001-53..MM Comercial de Produtos para Lim-

peza Ltda - ME
02.732.641/0001-66.....Varrelar Indústria e Comércio Ltda
28.930.560/0001-64.....T. S. Ferreira Soluções em Higiene 

e Limpeza - Me

19.429.213-7/SP, Agente de Segurança Penitenciária classe V, 
como Autoridade Apuradora e Natalia Daiana Pires Bernardes, 
RG 42.018.174-X/SP, Agente de Segurança Penitenciária classe 
I, que irá secretariar os trabalhos. As servidoras ora designadas 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo 
no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (191/18)

 PENITENCIÁRIA MÁRIO DE MOURA E 
ALBUQUERQUE - FRANCO DA ROCHA I

 Despachos do Diretor Técnico
De 31-10-2018
Despacho 179/2018. Tendo em vista os termos constantes do 

Comunicado de Evento 334/18 de 30-10-2018, subscrito por Jorge 
Ferreira de Souza e conforme artigo 1º, inciso VI, do Decreto 42.371 
de 21-10-1997, determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, 
de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, 
a realização de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, 
ocorridos no dia 30-10-2018, na cela 45 do raio III desta Unidade 
e que consistem na apreensão de 04 celulares com baterias com 
sentenciado Danilo Pereira dos Santos, matrícula 925.777-5. Ficam 
designados os servidores Jacson Gomes de Sou, RG 37.597.170-1, 
Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Tiago Tolentino 
da Silva, RG 41.500.244-8, Agente de Segurança Penitenciária, que 
irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, atuarão 
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, 
de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 dias, 
conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º 
do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.

De 9-11-2018
Despacho 184/2018.Tendo em vista os termos constantes 

do Comunicado de Evento 341/18 de 07-11-2018, subscrito 
por Marcelo Alves Delgado e conforme artigo 1º, inciso VI, 
do Decreto 42.371 de 21-10-1997, determino, nos termos do 
artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração 
Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorridos no dia 
09-11-2018, no almoxarifado desta Unidade e que consistem na 
apreensão de 01 celular com bateria, 03 carregadores, 01 fone 
de ouvido e 01 cabo USB com sentenciado Malcom dos Santos 
Vasconcelos, matrícula 883.657-9. Ficam designados os servido-
res Jacson Gomes de Sou, RG 37.597.170-1, Supervisor Técnico 
III, como Autoridade Apuradora, e Tiago Tolentino da Silva, RG 
41.500.244-8, Agente de Segurança Penitenciária, que irá secre-
tariar os trabalhos. Os servidores ora designados, atuarão sem 
prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, 
de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 
30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando 
a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.

Despacho 185/2018. Tendo em vista os termos constantes 
do Comunicado de Evento 342/18 de 07-11-2018, subscrito por 
Pedro Soares Filho e conforme artigo 1º, inciso VI, do Decreto 
42.371 de 21-10-1997, determino, nos termos do artigo 264 
da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 
942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar para 
apurar os fatos irregulares, ocorridos no dia 07-11-2018, na 
Subportaria desta Unidade e que consistem na apreensão de 01 
porção de suposta cocaína com sentenciado Gabriel de Oliveira 
Lamounier, matrícula 994.448-9. Ficam designados os servidores 
Jacson Gomes de Sousa, RG 37.597.170-1, Supervisor Técnico 
III, como Autoridade Apuradora, e Tiago Tolentino da Silva, RG 
41.500.244-8, Agente de Segurança Penitenciária, que irá secre-
tariar os trabalhos. Os servidores ora designados, atuarão sem 
prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, 
de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 
30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando 
a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.

 PENITENCIÁRIA DESEMBARGADOR ADRIANO 
MARREY - GUARULHOS II

 Despacho do Diretor, de 9-11-2018
Assunto: Aquisição de material de escritório para atender as 

necessidades desta Unidade Prisional.
Conforme Decretos 13.412/79, 37.410, de 09-09-1993 e 

pela Resolução SAP-108, de 20-07-1993, e, ainda, no artigo 
3º, do Decreto 47.297, de 06-11-2002, homologo o presente 
certame licitatório, na modalidade Convite referente à Oferta 
de Compra 380148000012018OC00356 Processo 197/2018, 
objetivando atender despesas com aquisição de material de 
escritório para atender as necessidades desta unidade prisional 
em favor da Empresa:

Água Mania Distribuidora de Agua Mineral Ltda C.N.P.J 
02.749.675/0001-63 vencedora do item 01, no valor total de R$ 
392,00;

Slim Suprimentos Ltda C.N.P.J 11.901.975/0001-07 vence-
dora do itens 02 e 04, no valor total de R$ 257,00;

Salenas Materiais para Escritório Eireli C.N.P.J 
07.065.674/0001-13 vencedora dos itens 03 e 09, no valor total 
de R$ 737,50;

Maxim Qualitta Comércio Ltda – ME C.N.P.J 
05.075.962/0001-23 vencedora dos itens 05 e 06, no valor total 
de R$ 188,00;

Quicklog Comércio Atacadista e Logistica Eireli C.N.P.J 
22.929.478/0001-33 vencedora dos itens 07 e 10, no valor total 
de R$ 260,20;

Bignardi Indústria e Comércio de Papeis e Artigos C.N P.J 
61.192.522/0005-50 vencedora do item 08, no valor total de R$ 
3.840,00.

Autorizo a realização da despesa no valor total de R$ 
5.674,70 e a emissão da Nota de Empenho.

 Despacho do Diretor, de 9-11-2018
Assunto: Atender Despesas com Aquisição de Embalagem 

Plástica para Transporte e Armazenamento das Marmitex Desta 
Unidade Prisional.

Conforme Decretos 13.412/79, 37.410, de 09-09-1993 e 
pela Resolução SAP-108, de 20-07-1993, e, ainda, no artigo 
3º, do Decreto 47.297, de 06-11-2002, homologo o presente 
certame licitatório, na modalidade Convite referente à Oferta de 
Compra 380148000012018OC00379 Processo 185/2018, objeti-
vando atender despesas com aquisição de embalagem plástica 
para transporte e armazenamento das marmitex desta unidade 
prisional em favor da Empresa:

Pedro Augusto da Cruz - Empório ME C.N.P.J 
27.695.599/0001-81 vencedora do item 01, no valor total de 
R$ 12.824,80.

Autorizo a realização da despesa no valor total de R$ 
12.824,80 e a emissão da Nota de Empenho.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE 
DIADEMA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-11-2018
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 208/2018, e conforme Decreto 49.984 de 06-09-2005, 
que criou o Centro de Detenção Provisória de Diadema, deter-
mino nos termos do artigo 264 da Lei 10.261 de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a reali-
zação de Apuração Preliminar para apurar os fatos, ocorridos 
no dia 08-11-2018, apreensão de substância ilícita no Sedex do 
detento V. M. N. Ficam designados os servidores Fabricio Narciso 
Trindade, RG 48.867.994-8, Agente de Segurança Penitenciária 
como Autoridade Apuradora e Guilherme Pimentel de Oliveira, 
RG 41.463.320-9, Agente de Segurança Penitenciária, que irá 
secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão 
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo 
iniciar de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo 
de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando 
a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da referida Lei supra-
citada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (106.2018)

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
SÃO MIGUEL PAULISTA

 Despacho da Diretora Técnica II, de 31-10-2018
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 069/18 de 25-10-2018, subscrito por M.A.S. e R.L.S.L. 
e conforme artigo 18 do Decreto 47.465 de 18-12-2002, deter-
mino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realiza-
ção de Apuração Preliminar para apurar os fatos ocorridos no 
dia 31-10-2018, durante revista em cela e que consistem na 
apreensão de valores "in pecunia" nos pertences da sentencia-
da S.M.S, matricula 6XX.XX4. Ficam designadas as servidoras 
Érika Gardinal Ferreira Duarte, RG 33.819.108-2/SP, Supervisor 
Técnico, como Autoridade Apuradora e Albertina Vellado de 
Souza, RG 12.379.007-4/SP, Agente de Segurança Penitenciária, 
que irá secretariar os trabalhos. As servidoras ora designadas 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-
-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supracitada. (030/2018)

 Despacho da Diretora Técnica II, de 7-11-2018
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 070/18 de 07-11-2018, subscrito por E.A.S. e conforme 
artigo 18 do Decreto 47.465 de 18-12-2002, determino, nos 
termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de 
Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorridos 
no dia 02-11-2018, de suposta agressão física mútua entre as 
reeducandas C.C.B, matrícula 8xx.xxx-9 e E.R.G.S, matrícula 
1.xxx.xx0, e visa apurar se há responsabilidade funcional no 
presente caso. Ficam designadas as servidoras Érika Gardi-
nal Ferreira Duarte, RG. 33.819.108-2/SP, Supervisora Técnica, 
como Autoridade Apuradora e Albertina Vellado de Souza, 
RG 12.379.007-4, Agente de Segurança Penitenciária, que irá 
secretariar os trabalhos. As servidoras ora designadas atuarão 
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo 
iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo 
de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando 
a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. 
(031/2018)

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA 
FEMININO DRA. MARINA MARIGO CARDOSO DE 
OLIVEIRA - BUTANTAN

 Despacho do Diretor Técnico III Substituto, de 9-11-
2018

Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 
Evento 238 de 07-11-2018, subscrito por C.R.S. e, conforme 
artigo 27 do Decreto 57.187 de 02-08-2011, determino nos 
termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de 
Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares ocorridos 
na mesma data do Comunicado supracitado nesta unidade e que 
consistem na Apreensão de celular e acessórios com a detenta 
Cleide Pereira Coluciuc – matr. 975.503-4. Ficam designadas 
as servidoras Sandra Gesse de Freitas – RG 19.429.213-7/SP, 
Agente de Segurança Penitenciária classe V, como Autoridade 
Apuradora e Natalia Daiana Pires Bernardes, RG 42.018.174-X/
SP, Agente de Segurança Penitenciária classe I, que irá secre-
tariar os trabalhos. As servidoras ora designadas atuarão sem 
prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar 
de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 
30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando 
a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. 
Conclusos à Autoridade Apuradora. (189/18)

 Despacho do Diretor Técnico III Substituto, de 9-11-
2018

Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de Even-
to 239 de 07-11-2018, subscrito por A.B.D.C. e, conforme artigo 27 
do Decreto 57.187 de 02-08-2011, determino nos termos do artigo 
264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 
942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar para 
apurar os fatos irregulares ocorridos na mesma data do Comuni-
cado supracitado nesta unidade e que consistem na Apreensão de 
celular e acessórios com a detenta Jucemara Rosa Cunha – matr. 
912.273-0. Ficam designadas as servidoras Sandra Gesse de Freitas 
– RG 19.429.213-7/SP, Agente de Segurança Penitenciária classe V, 
como Autoridade Apuradora e Natalia Daiana Pires Bernardes, RG 
42.018.174-X/SP, Agente de Segurança Penitenciária classe I, que irá 
secretariar os trabalhos. As servidoras ora designadas atuarão sem 
prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar de 
imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 dias, 
conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva 
do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. Conclusos à 
Autoridade Apuradora. (190/18)

 Despacho do Diretor Técnico III Substituto, de 9-11-
2018

Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 
Evento 240 de 08-11-2018, subscrito por D.G.P. e, conforme arti-
go 27 do Decreto 57.187 de 02-08-2011, determino nos termos 
do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração 
Preliminar para apurar os fatos irregulares ocorridos na mesma 
data do Comunicado supracitado nesta unidade e que consistem 
na Apreensão de celular e os acessórios de autoria desconheci-
da. Ficam designadas as servidoras Sandra Gesse de Freitas – RG 

 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E 
LITORAL

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MOGI DAS CRUZES

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Comunicado
Convite eletrônico CDPMC298/2018 oferta de compra 380212000012018OC00139. Classificação final das propostas em ordem 

crescente por número de itens:

ITEM CNPJ LICITANTE ENQUADRAMENTO PROPOSTA

01 02419460000184 Labtech Produtos para Lab. E Hospital Eirelli Epp R$ 0,37
05 08211767000171 P.h.o - Prod. Hospitalares e Odontológicos. Ltda. Epp R$ 42,00

Abre-se o prazo legal de 2 dias úteis para interposição de recursos, conforme Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores. 
O licitante que o desejar poderá desistir da interposição de recurso. Para isso acesse o site www.bec.sp.gov.br, clicando no número 
deste convite e na opção recurso, existe um link que permitirá a sua desistência.
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