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ocorrido no dia 04-10-2018, em que foi observado, no estaciona-
mento desta unidade prisional, próximo as Alas de Progressão, 
um veículo aberto, com chave no contato e um aparelho de 
telefonia celular em seu interior sendo que, ao ser verificado, 
constatou-se ser de propriedade da referida servidora. Ficam 
designadas as servidoras Francini dos Santos Batista Serra, RG: 
44.547.452-X, Agente de Segurança Penitenciária – Classe III, 
como Autoridade Apuradora e a servidora Tatiana de Camargo 
Lazarini - RG: 43.546.872-8, Agente de Segurança Penitenciária 
– Classe I, para secretariar os trabalhos.

 Comunicado
Edital eletrônico: 380250000012018OC00268, Processo 

259/18-PF2, referente a aquisição de papel higiênico para uso 
das reeducandas.

Classificando as melhores propostas, como segue:
Item:1 1º Titapel Comércio de Embalagens e Miudezas - Ltda
2º Biolimp Industrial Ltda
3º Alvipel Papeis Ltda
4º Sandalo Equipamentos e Produtos de Higiene Pessoal 

Ltda - Me
5º Mega Omega Comércio de Descartáveis Ltda - Me
Será cumprido o prazo legal para interposição de recursos.

 PENITENCIÁRIA II DE SÃO VICENTE

 Despacho do Diretor, de 9-10-2018
Deferindo a decisão proferida da servidora responsável 

pela sanção e considero necessário aplicar a devida punição 
administrativa à empresa Ketys Indústria e Comércio de Alimentos 
Ltda - ME, CNPJ 19.904.180/0001-64, visto que a mesma ensejou 
o retardamento da execução do objeto, não respeitando a progra-
mação de entrega de acordo com calendário do setor competente, 
portanto falhou na execução do contrato, cabendo desta forma 
medidas administrativas, conforme previsto na cláusula décima 
segunda do contrato 015/2018 firmado entre as partes.

 Despacho do Diretor, de 9-10-2018
Acolhendo o parecer do servidor responsável pelas apu-

rações do ocorrido nesta contratação referente ao processo 
de licitação 040/2018-PIISV, visto que o descumprimento do 
contrato através da empresa Vaz Materiais Elétrico Ltda - ME, 
CNPJ 21.140.963/0001-60, causou diversos transtornos para a 
administração desta Unidade Prisional, afetando os pavilhões 
habitacionais e demais setores, vulnerabilizando a segurança 
deste Estabelecimento, também é evidente a falta de compe-
tência da empresa relacionada considerando que até a presente 
data não realizou a entrega dos materiais e sequer manifesta 
interesse em resolver essa pendência.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO 
ESTADO

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA 
PROFESSOR NOÉ DE AZEVEDO DE BAURU

 Despacho do Diretor, de 9-10-2018
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 271/2018, de 04-10-2018, subscrito pelo servidor D. 
R. L. J, e conforme artigo 75 do Decreto 43.277/98 e Decreto 
57.188/2011, determino, nos termos do artigo 265 da Lei 
10.261/68, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, 
e da Resolução SAP 139/2017, a instauração do Procedimento 
de Apuração Preliminar, para apurar eventual responsabilidade 
funcional em relação a apreensão de uma porção de substância 
esverdeada análoga à maconha, encontrado na posse do senten-
ciado Cleber Alves dos Santos, matrícula 534.916-2, fato ocorrido 
em 04-10-2018. Ficam designados os servidores Edson dos Santos 
Escolar, RG 6.915.495-6, Supervisor Técnico III, como Autoridade 
Apuradora, e Nivaldo Cesar Sales, RG 12.326.690-7, 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, todos das leis supracitadas. (313/2018- AP 40/2018)

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "DR. 
ALBERTO BROCCHIERI" DE BAURU

 Centro Administrativo
Despacho do Diretor, de 5-10-2018
Apuração Preliminar 122/2018. Tendo em vista os termos 

constantes da Comunicação de Evento 360/2018, de 05-10-
2018, subscrita por R.C.P, ASP, e conforme Decreto 57.391, de 
30-09-2011, 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 que consiste na apreensão de aparelho de telefonia 
celular e componentes. Ficam designados os servidores Silvana 
Aparecida Velozo Lorenzato, R.G. 16.652.713-0, Supervisor Téc-
nico III Substituto, como Autoridade Apuradora e Leandro Barbo-
sa Ferri, R.G. 43.530.393-4, Agente de Segurança Penitenciária, 
para 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, todos das leis 
supracitadas. Conclusos à Autoridade apuradora. (122/2018)

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
JARDINÓPOLIS

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-10-2018
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 435/2018 de 28-09-2018, subscrito por Luis Eduardo 
da Silva, e conforme artigo 40, inciso IX, do Decreto 59.337, de 
03-07-2013, 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 28-09-2018, no setor de portaria, e 
que consistem na apreensão de substância supostamente entor-
pecente análoga a “maconha” em posse do sentenciado Danilo 
Rodrigues de Brito – Matrícula: 465.909. Ficam designados os 
servidores Geriel Genaro RG 19.406.640-X, Supervisor Técnico 
III como autoridade apuradora, e Vitor Henrique Salvador RG 
22.351.259-X, Agente de Segurança Penitenciária classe III, 
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, todos das leis 
supracitadas. Conclusos à Autoridade Apuradora. (187/2018)

 PENITENCIÁRIA NELSON MARCONDES DO 
AMARAL - AVARÉ II

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Portaria PNMA - 176, de 9-10-2018

Dispõe sobre a designação de Servidores para 
exercerem as funções de Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, objetivando a condução do pregão eletrô-
nico 18/2018

Artigo 1º - Designar, como Pregoeira; Marli Tieme Saito 
Banin, R.G 25.699.524-2, Diretora I do Núcleo de Finanças e 
Suprimentos; Ricarte José Custódio Bove, R.G 25.847.243-1, 
Oficial Administrativo; como suplente, para sem prejuízo de 

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

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS

 Comunicado
Revogação Processo 255/2018. Procedida a abertura dos 

envelopes contendo as propostas destinadas ao Processo 
255/2018, que tem por objeto a aquisição de materiais de consu-
mo destinados a esta Unidade Prisional, verificada a habilitação 
e classificação das propostas apresentadas e, manifestada inter-
posição de recursos, encaminho a manifestação decisão proferi-
da pela Comissão Julgadora de Licitações, propondo Revogação 
do item 01 devido deferimento da interposição de recurso.

 Despacho do Diretor, de 9-10-2018
Processo 259/2018 - Homologação / Adjudicação. Fica 

homologado e adjudicado o item 01 em favor da empre-
sa: Plastcosmo Comércio de Artigos Descartáveis Ltda-ME, 
totalizando um valor de R$ 16.335,00 na ordem de compra 
380218000012018OC00338.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA LUIS CESAR 
LACERDA - SÃO VICENTE

 Despacho do Diretor, de 9-10-2018
Diante das instruções dos autos que aprovo referente ao 

Processo 170/18CDPSV – 380189000012018OC00355, que trata 
aquisição de "Material para Escritório e papelaria”, homologo 
a presente licitação e adjudico o item 01 a empresa Flavia Mar-
ques Mayrinck – CNPJ 28.887.169/0001-24, item 03 a empresa 
Mixpel Distribuidora Eireli-ME – CNPJ 23.799.954/0001-01 
e item 04 a empresa Sandra Regina Mique da Silva – CNPJ 
10.016.003/0001-77, perfazendo um total geral gasto de R$ 
1.027,70 – 2018NE00471, 2018NE00472 e 2018NE00473.

 Despacho do Diretor, de 9-10-2018
Diante das instruções dos autos que aprovo referente ao 

Processo 267/18CDPSV – 380189000012018OC00357, que trata 
aquisição de "Peças de Reposição e Acessórios-Pedestal”, homo-
logo a presente licitação e adjudico o item 01 a empresa Hello 
Print Comunicação Visual Ltda ME – CNPJ 25.136.176/0001-04 
perfazendo um total geral gasto de R$ 1.116,00 – 2018NE00474.

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

 Despacho do Diretor Técnico III, de 3-10-2018
Conforme Decreto 52.766 de 29-02-2008, aplico a empresa 

Secco Prestadora de Serviços Ltda ME, CNPJ: 64.999.550/0001-49, 
com sede Rua Andre Perini, 235 - Assis/SP CEP 19.806-270, a pena 
de suspensão temporária pelo prazo de 02 anos, conforme segue: 
Vistos e analisados os autos do presente procedimento, que versa 
a inexecução total de contrato, representado pelo Processo Con-
vite Eletronico 315/2018CDPC, Nota de Empenho 2018NE00302, 
pela empresa Secco – Prestadora de Serviços Ltda – ME, CNPJ 
64.999.550/0001-49, adoto como motivação as manifestações 
do Servidor Responsável e decido: 1. Considero injustificado a 
conduta da empresa, conforme demonstrado nos autos, devido a 
inexecução total do contrato, gerando muitos transtornos a esta 
Unidade Prisional. 2. Aplicar a Sanção de Suspensão Temporaria 
- 02 Anos, com fundamento legal art. 87. inc III da Lei Federal 
8.666/93. Destaca-se que foi assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: 
Estrada de Pirassununga, 500 - Bairro Porto Novo, Caraguatatu-
ba - SP, 11660970, conforme Instrução 5.2, a, para aplicação de 
sanções administrativas a licitantes e contratados a que se refere 
o artigo 1° da Resolução CC – 52, de 19-07-2005.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-10-2018
Conforme Decreto 52.766 de 29-02-2008, aplico a empresa 

Frigorifico Sany Eireli EPP, CNPJ: 06.674.770/0001-84, com sede 
Rua Jorge Occol, 405 - Sorocaba/SP CEP 18.074-585, a pena 
de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 05 anos, 
conforme segue: Vistos e analisados os autos do presente proce-
dimento, que versa a inexecução total de contrato, representado 
pelo Processo 361/2018CDPC, Nota de Empenho 2018NE00442, 
pela empresa acima, adoto como motivação as manifestações 
do Servidor Responsável e decido: 1. Considero injustificado a 
conduta da empresa, conforme demonstrado nos autos, devido 
a inexecução total do contrato, gerando muitos transtornos a 
esta Unidade Prisional. 2. Aplicar a Sanção de Impedimento de 
Licitar e Contratar com a Administração - Pelo Prazo de 05 Anos, 
com fundamento legal art. 7º da Lei 10.520/02. Destaca-se que 
foi 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 sanções administrativas a 
licitantes e contratados a que se refere o artigo 1° da Resolução 
CC – 52, de 19-07-2005.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-10-2018
Conforme Decreto 52.766 de 29-02-2008, aplico a empresa 

Frigorifico Sany Eireli EPP, CNPJ: 06.674.770/0001-84, com sede 
Rua Jorge Occol, 405 - Sorocaba/SP CEP 18.074-585, a pena de 
impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 05 anos, conforme 
segue: Vistos e analisados os autos do presente procedimento, que 
versa a inexecução total de contrato, representado pelo Processo 
343/2018CDPC, Nota de Empenho 2018NE00424, pela empresa 
acima, adoto como motivação as manifestações do Servidor Res-
ponsável e decido: 1. Considero injustificado a conduta da empresa, 
conforme demonstrado nos autos, devido a inexecução total do 
contrato, gerando muitos transtornos a esta Unidade Prisional. 
2. Aplicar a Sanção de Impedimento de Licitar e Contratar com a 
Administração - Pelo Prazo de 05 Anos, com fundamento legal art. 
7º da Lei 10.520/02. Destaca-se que foi 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 sanções 
administrativas a licitantes e contratados a que se refere o artigo 1° 
da Resolução CC – 52, de 19-07-2005.

 PENITENCIÁRIA DR. GERALDO DE ANDRADE 
VIEIRA - SÃO VICENTE

 Portaria PSV-DG - 86, de 9-10-2018
O Diretor da Penitenciária “Dr. Geraldo de Andrade Vieira” 

de São Vicente/SP, com fundamento no Decreto 52.520 de 
21-12-2007 resolve:

Artigo 1º - Designar os Servidores Marcos Rogério Barbosa, RG 
21.100.383-9 Diretor de núcleo de Infraestrutura e Conservação, 
Jose Ailton Gomes da Silva- Agente de Segurança Penitenciária, R.G 
13.369.361-93 e Josemar da Silva Pereira- Oficial Administrativo, 
R.G 34.647.025.-0– sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão de avaliação de material permanente inservível e material 
de consumo, nos termos da Legislação vigente.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 PENITENCIÁRIA FEMININA II DE TREMEMBÉ

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-10-2018
Tendo em vista os termos do Comunicado de Evento 

201/2018, datado de 04-10-2018, subscrito pela servidora 
S.V.A. e conforme artigo 29, inciso III, do Decreto 56.833 de 
14-03-2011, 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 da Apuração Preliminar para apurar eventual 
irregularidade funcional da servidora N.C.O.M, referente ao fato 

referentes a suposta agressão sofrida pelo detento A.N.S, ocor-
rida no dia 15-05-2018. Ficam designados os servidores Denir 
Antonio de Souza, R.G.: 23.123.064-3, Agente de Segurança 
Penitenciária Classe III, para atuar como Apurador Responsável 
e o servidor Danillo Bezerra Silva, R.G.: 36.739.106-5, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe II, para secretariar os 
trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo 
das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de ime-
diato, 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.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SANTO 
ANDRÉ

 Portaria do Diretor Técnico III, de 9-10-2018
Elogiando o servidor Mauricio Luiz de Figueiredo, RG. 

18.465.699-0, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária Nível 
de Vencimentos V, pela dedicação, zelo, eficiência, proatividade e 
excelentes trabalhos desenvolvidos junto a esta Unidade Prisional.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE 
DIADEMA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-10-2018
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 178/2018, 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 realiza-
ção de Apuração Preliminar para apurar os fatos, ocorridos no 
dia 06-10-2018, apreensão de substância ilícita com a visitante 
L.A.H.F. Ficam designados os servidores Guilherme Pimentel de 
Oliveira, RG 41.463.320-9, Agente de Segurança Penitenciária 
como Autoridade Apuradora, Paulo Sergio de Almeida Uzilin, 
RG 48.380.229-3, Agente de Segurança Penitenciária, como 1º 
Secretário e Fabricio Narciso Trindade, RG 48.867.944-8, Agente 
de Segurança Penitenciária como 2º Secretário. 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 supracitada. Conclusos à Autoridade 
Apuradora. (097.2018)

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

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-10-2018
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 198/2018 de 06-10-2018, subscritos por P.A.P.P. e, con-
forme 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 
no dia 06-10-2018 e que consistem no óbito da reeducanda 
Claudia da Costa Santos – matr. 933.426 no Pronto Socorro 
- Butantã. Ficam designadas as servidoras Sandra Gesse de Frei-
tas – RG 19.429.213-7/SP, Agente de Segurança Penitenciária 
classe V, como Autoridade Apuradora e Solange Maria Batista 
dos Santos, RG 17.434.515-X/SP – Agente de Segurança Peni-
tenciária classe VI, 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. (161/18)

 PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-10-2018
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 102/2018 de 09-10-2018, subscrito pela Secretaria da 
Fazenda – CDPe-1-Capital e conforme artigo 9º, inciso XIII do 
Decreto 57.185/2011, 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 fatos irregulares, ocorridos no dia 07-02-2017, pelo 
setor de Núcleo de Pessoal, e que consistem no pagamento em 
duplicidade da conversão de trinta dias de licença-prêmio em 
pecúnia. Ficam designadas as servidoras, Kathiane de Carvalho 
Moreira Ribeiro Silva, RG: 29.605.552-9, Agente de Segurança 
Penitenciária, como Autoridade Apuradora e Vanessa Pereira 
Ynoue, RG: 30.942.113-5, 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 preceituam o § 1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supracitada. (154/2018)

 PENITENCIÁRIA DESEMBARGADOR ADRIANO 
MARREY - GUARULHOS II

 Despachos do Diretor
De 4-10-2018
Tendo em vista os termos constantes dos Comunicados de 

Eventos números 382, 383, 384 e 385/2018, elaborados aos 
1º/10/2018, e conforme Artigo 1º parágrafo único do Decreto 
50.556, de 23-02-2006, 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 visando 
apurar eventual responsabilidade funcional em face dos objetos 
ilícitos encontrados durante revista de rotina realizada nesta 
Unidade na data supracitada. Ficam designados os servidores 
Guilherme Pereira Boim, Agente de Segurança Penitenciária, 
classe II, portador da Cédula de Identidade RG 46.411.396-9, 
como Autoridade Apuradora e a servidora Maria Teles, Agente 
de Segurança Penitenciária, classe VI, portadora da Cédula de 
Identidade RG 5.418.652, que irá secretariar os trabalhos. Os 
servidores ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições 
normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o traba-
lho 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, todos das leis supracitadas. Conclusos à 
Autoridade Apuradora. (356/2018)

De 8-10-2018
Tendo em vista os termos constantes dos Comunicados 

de Eventos números 393 e 394/2018, elaborados aos 04-10-
2018, e conforme Artigo 1º parágrafo único do Decreto 50.556, 
de 23-02-2006, 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 visando 
apurar eventual responsabilidade funcional em face dos objetos 
ilícitos encontrados durante revista de rotina realizada nesta 
Unidade na data supracitada. Ficam designados os servidores 
Guilherme Pereira Boim, Agente de Segurança Penitenciária, 
classe II, portador da Cédula de Identidade RG 46.411.396-9, 
como Autoridade Apuradora e a servidora Maria Teles, Agente 
de Segurança Penitenciária, classe VI, portadora da Cédula de 
Identidade RG 5.418.652, que irá secretariar os trabalhos. Os 
servidores ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições 
normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o traba-
lho 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, todos das leis supracitadas. Conclusos à 
Autoridade Apuradora. (357/2018)

 CORPO DE BOMBEIROS

 COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Comando de Bombeiros do Interior
 20º Grupamento de Bombeiros - Araçatuba
 Comunicado
O Comandante do 20º Grupamento de Bombeiros, nos 

termos do parágrafo 3°, do artigo 10, do Decreto Estadual 
56.819/11 que institui o Regulamento de Segurança contra 
Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo, e do item 2.2 da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros 
IT-07/2018, comunica a cassação do Certificado de licença do 
Corpo de Bombeiros–CLCB 394675, do Projeto Técnico Simplifi-
cado 151851/3506508/2018, referente ao imóvel localizado na 
Rua Belmonte 616, Bairro Centro, Cidade de Birigui-SP, devido as 
seguintes irregularidades constatadas nas medidas de seguran-
ça contra incêndio: a área da licença é diferente da constatada 
no local, pois o estabelecimento comercial cuja licença foi emi-
tida não atende ao isolamento de risco em relação à edificação 
vizinha, conforme preconiza o item acima.

 CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR

 Despacho do Dirigente, de 9-10-2018
Após análise jurídica, estando os autos do Processo Sanciona-

tório COPOM-001/80/2018 formalmente em ordem, decido, após 
o devido processo legal, aplicar à empresa DR Aço Comercio e Ser-
viço Eirelli EPP, inscrita no CNPJ sob número 22.919.411/0001-18, 
as penalidades que seguem, face à inexecução total do contrato 
referente à Nota de Empenho 2017NE00353, tendo por objeto o 
fornecimento de 5 secadores de mão. Multa contratual no valor 
de R$ 855,00, conforme inciso II do artigo 87 da Lei 8.666/93, 
combinado com artigo 3.º e inciso II do artigo 7.º da Resolução n.º 
SSP-333/05. Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a administração por 45 dias, nos 
termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos da Chefe de Gabinete, de 9-10-2018
Proc.SAP/GS 065/17 - Deferindo vista, fora do cartório, pelo 

prazo de 10 dias à defensora do interessado Sergio Carlos Pinhei-
ro, RG. 17.605.543-5, permanecendo os autos no Núcleo de Apoio 
Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período compreendi-
do das 09h às 11h e das 13h às 15hhs.(Intime-se.- Advogada: Dra. 
Caroline Henrique de Oliveira– OAB/SP 302.036).

Proc.SAP/GS 320/16 - Deferindo vista, fora do cartório, pelo 
prazo de 10 dias à defensora do interessado Edmilton Sousa 
Araujo, RG. 22.727.054-X, permanecendo os autos no Núcleo de 
Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período com-
preendido das 09h às 11h e das 13h às 15hhs.(Intime-se.- Advo-
gada: Dra. Caroline Henrique de Oliveira– OAB/SP 302.036).

Proc.SAP/GS 686/11 - Deferindo vista, fora do cartório, pelo 
prazo de 10 dias à defensora do interessado Marco Antônio de 
Godoy, RG. 7.328.194-3, permanecendo os autos no Núcleo de 
Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período com-
preendido das 09h às 11h e das 13h às 15hhs.(Intime-se.- Advo-
gada: Dra. Caroline Henrique de Oliveira– OAB/SP 302.036).

Proc.SAP/GS 789/00 - Autorizando o servidor Sergio Car-
doso, RG. 25.311.645-4, Agente de Segurança Penitenciária de 
Classe III, do Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Noé 
Azevedo” de Bauru, a residir no imóvel funcional 20, do Grupo 
IV, da referida Unidade.

Proc.SAP/GS 852/16 - Deferindo vista, fora do cartório, pelo 
prazo de 10 dias à defensora do interessado Antek de Oliveira, 
RG. 27.706.643-8, permanecendo os autos no Núcleo de Apoio 
Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período compreen-
dido das 09h às 11h e das 13h às 15hhs.(Intime-se.- Advogada: 
Dra. Caroline Henrique de Oliveira– OAB/SP 302.036).

 Retificação do D.O. de 29-9-2018
No Despacho do Chefe de Gabinete, de 28/9/18 onde se Lê: 

Wander Aparecido Cruz Di Lourenço, RG. 25.773.453-3, Diretor de 
Divisão, do Centro de Segurança e Disciplina, do Centro de Progres-
sa Penitenciária "Prof.Noé Azevedo" de Bauru, a residir no imóvel 
funcional 8, da referida Unidade. Leia-se corretamente: Wander Apa-
recido Cruz Di Lourenço, RG. 25.773.453-3, Diretor de Divisão, do 
Centro de Segurança e Disciplina, do Centro de Detenção Provisória 
“ASP Francisco Carlos Caneshi” de Bauru, a residir no imóvel 8, do 
Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Noé Azevedo” de Bauru.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

 Despachos do Coordenador Substituto, de 9-10-2018
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Sinistro 084/2018, subscrito pelo servidor W. S, RG 53.XXX.
XXX-X, do Centro de Escolta e Vigilância, da Penitenciária 
Feminina Sant’Ana, datado de 06-10-2018, e conforme Decre-
to 57.688/2011, 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 inves-
tigar suposta irregularidade funcional no acidente de trânsito 
envolvendo o veículo oficial de Placas CFY 2511, conduzido pelo 
servidor W. S, RG 53.XXX.XXX-X, e o veículo oficial de Placas 
DJM 6715, conduzido pelo servidor N.S. Ficam designadas as 
servidoras Adriana Pereira Lopes, RG 19.978.268-4, Analista 
Administrativo, como Autoridade Apuradora, e Edjane José 
Moreira, RG 36.328.803-X, Analista Administrativo, 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.

À vista da manifestação conclusiva do Dirigente da Penitenci-
ária II “Nilton Silva” de Franco da Rocha, às fls. 31, que adoto, com 
razão de decidir e, conforme artigo 308, c/c os artigos 274 e 260, 
IV, da Lei 10.261/68, com as alterações inseridas pela Lei Comple-
mentar 942/03, determino a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar por Abandono de Cargo em face do servidor estatutário 
N. M. P. F, RG: 6.XXX.XXX-X, Agente de Segurança Penitenciária de 
Classe II, do SQC-III-QSAP, considerando ter-se ausentado injustifi-
cada e consecutivamente ao serviço por 60 dias, entre o período 
de 08-02-2018 a 08-04-2018 (Atestado de Frequência juntado às 
fls. 27) e, com tal conduta, o servidor em tela teria infringido o 
dispositivo do inciso IV do artigo 242, c.c § 1º do artigo 256 e artigo 
63, ambos do referido diploma legal, sujeitando-se, pois, à pena de 
demissão, prevista no artigo 251, inciso IV, c.c o inciso I do referido 
artigo 256, da legislação em pauta.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA IV DE 
PINHEIROS

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-10-2018
Tendo em vista os termos constantes da Comunicação de 

Evento 219/2018, de 08-10-2018, subscrito por R.V.S, e con-
forme Decreto 52.812, de 17-03-2008, 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 possíveis responsabilidades funcionais, 
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