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e dos demonstrativos e documentos que o instruem ficarão à 
disposição do interessado, responsável solidário ou de pessoa 
legalmente habilitada, na repartição fiscal de vinculação do 
contribuinte, podendo ser retirados nos dias úteis durante os 
horários de expediente.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e 
enquanto o notificado e seu representante habilitado não se 
credenciarem no ePAT - Processo Administrativo Tributário Ele-
trônico da Secretaria da Fazenda, a prática de atos processuais 
deverá ser efetuada mediante protocolo dos originais das peças 
processuais, provas e documentos em papel, juntamente com 
cópia de cada um deles, na unidade de atendimento ao público 
externo competente da Secretaria da Fazenda, a fim de serem 
digitalizados e inseridos no ePAT, devendo obedecer às prescri-
ções do artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Nos termos do artigo 95, incisos I e II, da Lei 6.374/89, na 
redação dada pela Lei 13.918/09, de 22-12-2009, em caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou de 60% dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado o disposto no 
§8º deste mesmo artigo 95, contados da data em que se consi-
derar esta notificação realizada, condicionando-se este benefício 
ao pagamento integral do débito e implicando renúncia à defesa 
ou aos recursos previstos na legislação. Nessas duas hipóteses 
não haverá incidência de juros de mora nem de atualização 
monetária referentes. Os valores líquidos para pagamento em 
15 ou 30 dias da notificação do presente AIIM encontram-se no 
Demonstrativo do Débito Fiscal - Quadro 2.

Para gerar a GARE de pagamento acesse o link: http://www.
fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em que se con-
siderar esta notificação realizada sem que haja o recolhimento 
do débito fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do 
débito fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será enca-
minhado ao Delegado Regional Tributário para ratificação e o 
débito fiscal poderá ser inscrito na DÍVIDA ATIVA DO ESTADO. 
As infrações nele contidas, por caracterizar, em tese, crime contra 
ordem tributária, serão comunicadas ao Ministério Público, nos 
termos da legislação vigente, por meio de Representação Fiscal 
de Crime Contra Ordem Tributária.

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

DO CREDENCIAMENTO NO ePAT E DA APRESENTAÇÃO DA 
DEFESA POR MEIO DO ePAT

O notificado poderá se credenciar no ePAT, nos termos da 
Portaria CAT 198/2010, para ter acesso à integra do auto de 
infração e ao processo eletrônico a qualquer tempo, logo depois 
que tiver concluído o seu credenciamento.

O credenciamento no ePAT poderá ser efetuado por via 
remota, utilizando-se a rede mundial de computadores, ou 
mediante comparecimento do interessado na unidade com-
petente da Secretaria da Fazenda, em ambos os casos desde 
que possua assinatura eletrônica. Se o notificado já possuir 
assinatura eletrônica poderá se credenciar no ePAT no endereço 
eletrônico do Portal do ePAT - Módulo do Contribuinte: https://
www.fazenda.sp.gov.br/ePAT/portal/

Após ter-se credenciado no ePAT, o notificado poderá 
outorgar procuração eletrônica vinculando representantes legais 
ao AIIM, por meio do Portal acima referenciado, os quais se cre-
denciados no ePAT também terão acesso a íntegra do processo 
eletrônico e deverão enviar a defesa, recurso, petição e praticar 
todos os atos processuais por meio do ePAT.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e será 
enviada por meio eletrônico por meio do Portal do ePAT supra 
referenciado, nos termos dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria CAT 
198/2010, com documentos e peças em formato pdf (portable 
document format), devendo ser assinada eletronicamente com 
a utilização do aplicativo gerenciador de upload disponibilizado 
pela Secretaria da Fazenda nesse mesmo Portal.

Ressalte-se que a apresentação de defesa acarretará o iní-
cio do processo administrativo tributário nos termos do artigo 33 
da Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras proces-
suais desta Lei, especialmente quanto à Comunicação Eletrônica 
dos Atos Processuais (artigo 77 e seguintes da Lei 13.457/2009), 
com a respectiva publicação dos atos administrativos por meio 
de Diário Eletrônico próprio da Secretaria da Fazenda, conforme 
artigo 29 da Portaria CAT 198/2010 e artigo 1º da Resolução 
SF-20/2011.

Caso o ePAT torne-se indisponível por motivos técnicos, 
impossibilitando ao usuário credenciado o acesso e envio de 
documentos por meio do Portal do ePAT na Internet, a defesa 
poderá ser protocolada em papel, em uma das repartições fis-
cais da Secretaria da Fazenda, obedecendo-se às prescrições do 
artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Contribuinte: MAJELA HOSPITALAR LTDA
IE: 146.178.355.117/ CNPJ/CPF: 02.483.928/0003-61
Endereço: RUA IBITINGA, 609 - ALTO DA MOOCA - SÃO 

PAULO/SP - 03186-020
AIIM - ICMS 4.114.730-3, de 18-09-2018
Data de Notificação: Considerar-se-á realizada esta notifi-

cação no quinto dia útil posterior ao da data desta publicação 
no Diário Oficial do Estado (item 1 do §4º do artigo 9º da Lei 
13.457/2009)

Posto Fiscal de Vinculação (local para apresentação de 
defesa): PFC-10-TATUAPÉ, R. FRANCISCO MARENGO, 1932 - 
TATUAPÉ - São Paulo - SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-1 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE SÃO PAULO

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

 NF 5
Comunicados
AIIM - 4.115.989-5
CONTRIBUINTE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DES-

PORTOS
IE: NÃO INSCRITO; CNPJ: 61.957.981/0001-54
ENDEREÇO - Rua Comendador Nestor Pereira,33- Canindé 

-CEP:03034-070- SÃO PAULO-SP
Nos termos do "caput" do artigo 100 do Decreto 

54.486/2009, fica o autuado NOTIFICADO da lavratura do 
Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM por infração à 
legislação tributária referente à TFSD - Lei 15.266/2013 devendo 
recolher o débito fiscal exigido no AIIM ou apresentar defesa, 
por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Juntamente com esta notificação está sendo entregue ao 
notificado uma cópia do auto de infração e dos demonstrativos 
e demais documentos que o instruem.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e 
enquanto o notificado e seu representante habilitado não se 
credenciarem no ePAT - Processo Administrativo Tributário 
Eletrônico da Secretaria da Fazenda, a prática de atos proces-
suais deverá ser efetuada mediante protocolo dos originais das 
peças processuais, provas e documentos em papel, juntamente 
com cópia de cada um deles, na unidade de atendimento ao 
público externo competente da Secretaria da Fazenda, a fim de 
serem digitalizados e inseridos no ePAT, devendo obedecer às 
prescrições do artigo 21 da Portaria CAT 198/2010. No caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
50% dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação 
da lavratura do Auto de infração, nos termos e condições do 
artigo 24, inciso I, da Lei 10.705/2000, de 28-12-2000, condicio-
nado ao pagamento integral do débito, implicando em renúncia 
à defesa ou reclamação.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em que se con-
siderar esta notificação realizada sem que haja o recolhimento 
do débito fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do 
débito fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será enca-

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS  DA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 18-9-2018
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de dispensa 
de licitação reconhecida pela Diretora Técnica III da Penitenciária 
Feminina de Tupi Paulista, com fulcro no artigo 24, inciso XIII, 
da supracitada Lei Federal, em favor da Fundação “Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel” - Funap, visando ao pagamento de 
despesas com a aquisição de uniformes (calças e bermudas) 
destinados as reeducandas da Unidade Prisional em epígrafe.
(Proc. 529/18-PFT)

 PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS

 Despacho do Diretor, de 18-9-2018
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 17-09-2018, nos 
termos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e 
artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento 
503/2018) - PAP – 198/2018. (198/2018)

 Despacho do Diretor, de 19-9-2018
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 18-09-2018, nos 
termos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e 
artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento 
505/2018) - PAP – 199/2018. (199/2018)

 PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE 
PACAEMBU

 Despacho do Diretor, de 19-9-2018
Dispensa de Licitação 380163000012018OC00138-BEC/

SP – Processo 610/18PPAC
Assunto: Aquisição de Ração para Ovinos para uso desta 

Unidade Prisional, através da BEC/SP – Bolsa Eletrônica de 
Compras.

Considerando o processo 610/18PPAC, destinado a atender 
despesas com aquisição de ração para ovinos para uso nesta 
Unidade Prisional, através da BEC/SP – Bolsa Eletrônica de 
Compras;

Considerando a disponibilidade de recursos BEC/SP confor-
me anexa aos autos;

Considerando as propostas acima do valor referencial para 
os itens, não homologo o referido certame e revogo o objeto da 
presente Licitação.

 PENITENCIÁRIA SÍLVIO YOSHIHIKO HINOHARA - 
PRESIDENTE BERNARDES

 Portaria do Diretor Técnico III, de 19-9-2018
Designando, para comporem a Comissão de Inspeção 

das Residências ocupadas pela Diretoria da Penitenciária de 
Presidente Bernardes das Residências 01 e 03, destinadas à 
moradia do Diretor Técnico III e Diretor de Divisão do Centro de 
Segurança e Disciplina da Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hino-
hara” de Presidente Bernardes, os funcionários Antonio Cezar de 
Barros, R.G. 14.635.947, Supervisor Técnico III; Emerson Roberto 
Quirino Muniz, RG. 23.022.436-2, Diretor do Centro de Trabalho 
e Educação e Maria Marcilene Castilho Pelozo, R.G. 16.403.496-
1, Diretora do Núcleo de Infraestrutura e Conservação, os quais 
deverão, periodicamente, realizar vistoria nas supracitadas resi-
dências, sendo que, na ausência dos mesmos, ficam designados 
para substituí-los, respectivamente, os funcionários Raimundo 
de Freitas Gomes, RG. 18.522.731, Agente de Segurança Peni-
tenciária; Marco Antonio da Silva Bueno, RG. 18.534.462-8, 
Agente de Segurança Penitenciário e Rosimeire Aparecida de 
Souza Silva, R.G. 17.693.641-5, Oficial Administrativo; sem 
prejuízo de seus cargos ou funções. Fica revogada, desta forma, 
a Portaria 104/2012-PPB, de 16-07-2012.

 Fazenda
 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA 
CAPITAL I
 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - NF 6
Comunicado
Notificação 2035/18
Regina Britto de Assumpção
At. Dra. Adriane Maluf Souza
Ref. Expediente 51085-340700/2018 - Inventário dos bens 

de Sheila Britto de Assumpção
Notificamos V.Sa. a apresentar neste Posto Fiscal (via 

protocolo ou via e-mail: rpcorreia@fazenda.sp.gov.br), no prazo 
de 30 dias, cópia do despacho judicial, nos termos do art. 17, § 
1º da Lei 10.705/00 alterada pela Lei 10.992/01, autorizando o 
recolhimento do ITCMD “causa mortis” sem juros e multa de 
mora, após 180 dias do óbito. O atendimento à notificação/
comparecimento do interessado/contribuinte a esta Delegacia 
deverá ser agendado através do link: http://senhafacil.com.br/
agendamento/.

O não atendimento no prazo estabelecido implicará a 
adoção de medidas pertinentes previstas na legislação em vigor. 
Exclusivamente para ciência, sem qualquer outro efeito legal, 
cópia desta notificação está sendo remetida por via postal ao 
inventariante, herdeiros e legatários.

 NF 3
Comunicado
Fica o contribuinte abaixo identificado NOTIFICADO que, 

com base na suspeição que apontam possíveis irregularidades 
no comportamento do contribuinte, o que foi constatado em 
diligência ao local de que há simulação do estabelecimento em 
virtude de não terem ocorrido as operações declaradas nos res-
pectivos registros fiscais e em conformidade com o previsto no 
art. 3º, §1º, inciso 3 da Portaria CAT 95/06, a situação cadastral 
passa à condição de SUSPENSO A PARTIR DE 14-09-2018.

Contribuinte: FORINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONE-
XÕES DE AÇO LTDA

Endereço: Rua Murucuia, 153, Lote: 01; Quadra: 16 - Parque 
Santa Madalena - São Paulo/SP - CEP: 03.983-160

IE - 148.177.277.110 - CNPJ: 09.649.548/0001-31
 NF 3
Comunicado
Notificação - AIIM ICMS
Assunto: Nos termos do “caput” do artigo 100 e da parte 

final do §3º do artigo 99, ambos do Decreto 54.486/2009, fica 
o contribuinte abaixo identificado NOTIFICADO da lavratura 
do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM por infra-
ção à legislação tributária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 
45.490/2000 e alterações posteriores) devendo recolher o débito 
fiscal exigido no AIIM ou apresentar defesa, por escrito, no prazo 
de 30 (trinta) dias.

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM 

 PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE ARRUDA 
SAMPAIO - ITIRAPINA II

 Despacho do Diretor, de 19-9-2018
Tendo em vista os fatos constantes na Comunicação de 

Evento 302/2018, datada de 19-09-2018, elaborada pelo servi-
dor M.A.C, e conforme Decreto 50.412/05, determino, nos termo 
do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterado pela Lei 
Complementar 942, de 6 de junho de 2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para apurar eventuais responsabilidades fun-
cionais com relação ao abandono do parque externo da Ala de 
Progressão Penitenciária, pelo sentenciado L.H.A, ocorrido aos 
19-09-2018, enquanto trabalhava no setor de Jardinagem. Ficam 
designados os servidores Ricardo Felipe Guion, RG. 32.390.095-
1, Agente de Segurança Penitenciária de Classe IV, como 
Autoridade Apuradora, e Almir Roberto Riani, R.G 30.127.366-2, 
Agente de Segurança Penitenciária, de Classe VI, 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, todos da lei supracitada. Conclusos à 
Autoridade Apuradora. (49/2018)

 PENITENCIÁRIA DR. ANTÔNIO DE QUEIROZ 
FILHO - ITIRAPINA I

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Comunicado
Convite Eletrônico 380114000012018OC00089. 

Classificação das Propostas da Oferta de Compra 
380114000012018OC00089. Classificação final das propostas 
em ordem crescente de valores:

Item 1: CNPJ/CPF -Licitante -Proposta -Enq. -Classificação
07464831000163 -Wellington Ricardo Simonetti - Me 

-6,1400 -Me -1º
04707044000107 -Mj Hamuche Eventos - Me -6,2000 

-Me -2º
29664616000149 -Tarraco Comercial Eireli -6,3000 -Me -3º
Item 2: CNPJ/CPF -Licitante -Proposta -Enq. -Classificação
16941373000105 -Jaaguar Textil Eireli - Me -13,0000 -Me -1º
Item 3: CNPJ/CPF -Licitante -Proposta -Enq. -Classificação
02477571000147 -Dental Med Sul Artigos Odontologicos 

Ltda -0,3400 -Outros -1º
29840439000104 -Kairos Brasil Comercio de Produtos 

Alimenticios e -0,3500 -ME -2º
01812515000159 -Storage & Logistics Importacao e Expor-

tacao - Eireli -0,4290 -Epp -3º
22247619000138 -Art Flex Mercantil Comercial Ltda 

-0,4450 -Epp -4º
27695599000181 -Pedro Augusto da Cruz - Emporio - Me 

-0,4800 -Me -5º
07620849000107 -Nos@Lig Produtos Odontologicos Ltda 

-0,4800 -Epp -6º
68960921000130 -Comercial Akik Ltda - Me -0,4800 -Epp -7º
Item 4: CNPJ/CPF -Licitante -Proposta -Enq. -Classificação
27164286000105 -Ldc Distribuidora de Materiais Eireli - Me 

-20,8000 -Me -1º
03051567000185 -Biolimp Industrial Ltda -20,9000 -Epp -2º
27390895000174 -Alvipel Papeis Ltda -21,6500 -Epp -3º
Item 5: CNPJ/CPF -Licitante -Proposta -Enq. -Classificação
08103754000189 -Industria e Distribuidora de Produtos de 

Limpeza D. Prado Eireli - Me -1,9500 -Me -1º
Item 6: CNPJ/CPF -Licitante -Proposta -Enq. -Classificação
08103754000189 -Industria e Distribuidora de Produtos de 

Limpeza D. Prado Eireli - Me -0,8300 -Me -1º
Item 7: CNPJ/CPF -Licitante -Proposta -Enq. -Classificação
02403262000122 -Bellimp Comercio de Produtos de Higie-

ne e Limpeza - Eireli -1,4600 -Epp -1º
Item 8: CNPJ/CPF -Licitante -Proposta -Enq. -Classificação
16859246000153 -Mm Comercial de Produtos para Limpe-

za Ltda - Me -41,8000 -Me -1º
05906902000105 -Ana Carolina Ramires Guirado - Me 

-42,0000 -Me -2º
02732641000166 -Varrelar Industria e Comercio Ltda 

-42,9500 -Epp -3º
Item 9: CNPJ/CPF -Licitante -Proposta -Enq. -Classificação
16859246000153 -Mm Comercial de Produtos para Limpe-

za Ltda - Me -3,5000 -Me -1º
05906902000105 -Ana Carolina Ramires Guirado - Me 

-3,6666 -Me -2º
Abre-se o prazo legal de 2 dias úteis para interposição de 

recursos. O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para 
isso, deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de 
Interpor Recurso".

 PENITENCIÁRIA JAIRO DE ALMEIDA BUENO - 
ITAPETININGA I

 Despacho do Diretor Técnico III, de 19-9-2018
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 339/2018, datado de 12-09-2018, 
subscrito pelo servidor Fábio Brochieri Machado, e, conforme 
Artigo 27, inciso III, alínea “c” do Decreto 50.412, de 27-12-
2005, 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 averiguação das 
circunstâncias em que ingressaram na Ala de Progressão Peni-
tenciária desta Unidade Prisional, os ilícitos apreendidos durante 
procedimento de revista no banheiro coletivo do Alojamento 
"A", e cuja posse não foi determinada na ocasião. Designo o 
servidor, Jair Rodrigo Ferreira de Oliveira Rocha, RG. 43.678.059-
8, Supervisor Técnico III, para conduzir a Apuração Preliminar na 
qualidade de Autoridade Apuradora e Angelita Rodrigues Silva, 
RG. 29.270.509-8, 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, respeitada 
a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. 
Conclusos à Autoridade Apuradora. (406/2018) (PAP 61/2018)

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE VOTORANTIM

 Portaria PFV - 145, de 19-9-2018

Dispõe sobre a designação de servidores para 
exercerem as funções de Pregoeiro, Subscritor 
e Equipe de Apoio para a condução do Pregão 
013/2018

A Diretora Técnica III da Penitenciária Feminina “Oscar 
Garcia Machado” de Votorantim, da Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Central do Estado, com fundamento no 
Decreto 47.297 de 06-11-2002, artigo 3º inciso IV, conforme 
Decreto 62.420 de 17-01-2017, resolve:

Artigo 1º – Designar, sem prejuízo de suas atividades, para 
cargos ou funções, como pregoeiro, membros integrantes da 
equipe de apoio, com a finalidade de dirigir e julgar o Pregão 
Eletrônico 013/2018, Processo PFV356/18, que trata da aqui-
sição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, os seguintes 
servidores:

Como Pregoeiro: Tânia Machado Góes, RG 41.030.556-X, 
Agente de Segurança Penitenciária III;

Como Equipe de Apoio: Silmara Letícia Pereira dos Santos, 
RG. 27.714.105-9, Agente de Segurança Penitenciária I;

Como Subscritor: Adolfo Custódio Pereira, RG 48.533.700-9, 
Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos.

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

 Extrato de Contrato
Objeto: Serviço de manutenção corretiva no disjuntor da 

cabine primária do gerador de energia
Contratante: Penitenciária “Ten. PM. José Alfredo Cintra 

Borin” de Reginópolis – CNPJ 96.291.141/0122-77
Contratado: EE Gouvea Engenharia Eireli - EPP, CNPJ: 

23.786.513/0001-75
Modalidade: Dispensa de Licitação Artigo 24 Inciso II
Processo: 161/2018-PIREG
Contrato: 2018NE00477
Valor: R$ 3.935,00
PTRES: 380618
Programa de Trabalho: 14. 421.3813.6167
Natureza de Despesa: 339039-80
Vigência: 24-09-2018

 PENITENCIÁRIA SARGENTO PM ANTONIO LUIZ 
DE SOUZA - REGINÓPOLIS II

 Diretoria Técnica III
Despachos do Diretor, de 19-9-2018
Tendo em vista os termos da representação contida nos 

Comunicados de Evento nsº 053/2018 e 059/2018, respectiva-
mente dos dias 13-09-2018 e 14-09-2018 e conforme Decreto 
48.905/2004, 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 
responsabilidades funcionais do Corpo Funcional, com relação ao 
ocorrido nas dependências da carceragem desta Unidade Prisional 
que consiste na apreensão de material ilícito e de uso proibido 
(substâncias supostamente entorpecentes). Ficam designados os 
servidores Fabiano Rodrigues Manzato, RG 23.248.812-5 SSP/
SP, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Mario 
Possar Junior, RG 30.917.013-8 SSP/SP, 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. Conclusos à Autoridade Apuradora.

Tendo em vista os termos da representação contida no Comu-
nicado de Evento 058/2018, datado de 13 de setembro de 2.018, 
conforme decreto 48.905/2004, determino, nos termos do artigo 
264, da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Comple-
mentar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar 
para apurar os fatos irregulares, ocorridos no dia 13 de Setembro 
de 2.018, nesta Unidade Prisional e que consiste no não atendi-
mento do servidor C.T.R. à prévia convocação. Ficam designados 
os servidores Fabiano Rodrigues Manzato, RG 23.248.812-5 SSP/
SP, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Mario 
Possar Junior, RG 30.917.013-8 SSP/SP, 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. Conclusos a Autoridade Apuradora.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE GUARIBA

 Retificação do D.O. de 24-8-2018
Retifico o que consta nos despachos publicados à página 15, 

no Poder Executivo – Seção I, 1ª coluna, Despacho da Diretora
Onde se lê:
... Comunicado de Evento 064/2018 ... da funcionária 

S.R.M.A.V.S.
Leia-se:
... Comunicado de Evento 068/2018 ... da funcionária 

S.R.M.A.V.S.
Onde se lê:
... Comunicado de Evento 064/2018 ... da funcionária D.A.F.
Leia-se:
... Comunicado de Evento 066/2018 ... da funcionária D.A.F.
Onde se lê:
... Comunicado de Evento 064/2018 ... do funcionário R.F.S.
Leia-se:
... Comunicado de Evento 067/2018 ... do funcionário R.F.S.
Onde se lê:
... Comunicado de Evento 064/2018 ... da funcionária A.P.P.
Leia-se:
... Comunicado de Evento 065/2018 ... da funcionária A.P.P.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 19-9-2018
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, tendo em vista a edição da Lei 
Complementar 897 de 09-05-2001, bem como do Decreto 57.688, 
de 27-12-2011, o reconhecimento da situação de inexigibilidade 
de licitação exarada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária 
Feminina de Mogi Guaçu, com fulcro no artigo 25, “caput”, do já 
citado diploma legal, visando atender despesas com a utilização 
de recursos hídricos da Unidade supracitada, no exercício de 
2018, no valor total de R$ 4.137,97 em favor da Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, inscrita 
no CNPJ 96.480.850/0001-03.(PROC.050/2018-PF MOGI GUAÇU).

 Despacho do Coordenador, de 19-9-2018
Ratificando, em atendimento ao disposto ao artigo 26 da 

Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, tendo em vista a edição da Lei 
Complementar 897 de 09-05-2001, bem como do Decreto 57.688, 
de 27-12-2011, o reconhecimento de inexigibilidade de licitação 
exarada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária “Dr. Danilo Pinhei-
ro” de Sorocaba, com fulcro no “caput” do artigo 25 do já citado 
diploma legal, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios 
Hortifrutigranjeiros (abobrinha, banana nanica, beterraba, cenoura, 
mandioca e repolho verde), no valor total de R$ 18.835,00, por meio 
do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS) 
– Chamada Pública 003/2018, para consumo de funcionários e 
sentenciados da Unidade supracitada, no período de 01-10-2018 
a 30-12-2018, em favor de 2 agricultores familiares, além da 
Cooperativa de Produção e Prestação de Serviços dos Assentados 
e Pequenos Agricultores de Porto Feliz e Região – COOPAP e da 
Cooperativa de Produtores Agrícolas e Artesanato da Fazenda 
Ipanema – COOPRAFI.(PROC.157/2018-PI SOR).

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA PROF. 
ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria CPPCAMP - 843, de 19-9-2018
O Diretor Técnico III do Centro de Progressão Penitenciária 

“Prof. Ataliba Nogueira” de Campinas resolve:
Artigo 1º - Designar para Pregoeiro e respectiva Equipe de 

Apoio, nos termos da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, artigo 
3º inciso IV, sem prejuízo de seus cargos e funções, para os 
Pregões Eletrônicos 021/2018 e 022/2018, Processo 155/2018 
– CPPCAMP, os funcionários a seguir: como pregoeiro Luana 
Yasmin Pereira Pires, RG 46.640.651-4 – Diretor II do Centro 
Administrativo, como suplente Luciana Barbosa do Nascimento, 
RG 25.741.916-0 – Oficial Administrativo e como membros da 
Equipe de Apoio Josiane de Amorim Casteletti, RG 40.541.505-9 
– Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos e Marcio Ramos 
da Silva, RG 18.833.920-6, Agente de Segurança Penitenciária.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
Publicação.
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