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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Apostila do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Expedindo, conforme Decreto 57.688 de 27-12-2011, e 

tendo em vista o Decreto 64.066, de 02-01-2019, que “estabele-
ce diretrizes para reavaliação e renegociação de contratos visan-
do a redução das despesas que especifica no âmbito do Poder 
Executivo”, com a devida anuência da contratada, a presente 
Apostila para ajustar com redução, os atuais valores dos veículos 
do tipo perua, de R$ 2.058,00 para R$ 2.053,00 e tipo van de R$ 
2.733,86 para R$ 2.728,00, vigorando retroativamente a partir 
de 01-02-2019, sobre o Contrato 010/2018, firmado entre o 
Estado de São Paulo, Secretaria da Administração Penitenciária, 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do 
Paraíba e Litoral, por meio do Departamento de Administração e 
a empresa Nevada Rent a Car Ltda, que tem por objeto a locação 
de veículos automotores do Grupo S – 2, “Van” e “Perua”, em 
caráter não eventual, sem condutor e com quilometragem livre, 
sendo que o veículo do Grupo S-2, do tipo Van, passará a vigorar 
com o valor unitário de R$ 2.728,00 e do tipo Perua, passará a 
vigorar com o valor unitário de R$ 2.053,00. O valor do Termo 
de Contrato 010/2018, fica ajustado e atualizado no montante 
de R$ 287.589,07. Ajuste(Negociação para Redução de Valores), 
Processo 045/2018-CVL, Termo de Contrato 010/2018.

 Apostila do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Expedindo, conforme Decreto 57.688 de 27-12-2011, e 

tendo em vista o Decreto 64.066, de 02-01-2019, que “estabelece 
diretrizes para reavaliação e renegociação de contratos visando a 
redução das despesas que especifica no âmbito do Poder Execu-
tivo”, com a devida anuência da contratada, a presente Apostila 
para ajustar com redução, o valor atual do veículo do tipo perua, 
de R$ 2.055,00 para R$ 2.050,00, vigorando retroativamente a 
partir de 02-02-2019, sobre o Contrato 003/2018, firmado entre 
o Estado de São Paulo, Secretaria da Administração Penitenciária, 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do 
Paraíba e Litoral, por meio do Departamento de Administração e 
a empresa Nevada Rent a Car Ltda, que tem por objeto a locação 
de veículos automotores do Grupo S-1 e S – 2, em caráter não 
eventual, sem condutor e com quilometragem livre, sendo que 
os 12 veículos do Grupo S-2, do tipo Perua, passarão a vigorar 
com o valor unitário de R$ 2.050,00. O valor do Termo de Con-
trato 003/2018, fica ajustado e atualizado no montante de R$ 
433.066,50. Ajuste(Negociação para Redução de Valores), Proces-
so 180/2017-CVL, Termo de Contrato 003/2018.

 Apostila do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Expedindo, conforme Decreto 57.688 de 27-12-2011, e 

tendo em vista o Decreto 64.066, de 02-01-2019, que “estabele-
ce diretrizes para reavaliação e renegociação de contratos visan-
do a redução das despesas que especifica no âmbito do Poder 
Executivo”, com a devida anuência da contratada, a presente 
Apostila para ajustar com redução, os valores atuais dos veículos 
do tipo perua, de R$ 2.006,46 para R$ 2.000,00 e tipo minivan 
de R$ 2.065,18 para R$ 2.060,00, vigorando a partir de 23-02-
2019, sobre o Contrato 039/2015, firmado entre o Estado de São 
Paulo, Secretaria da Administração Penitenciária, Coordenadoria 
de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, 
por meio do Departamento de Administração e a empresa Neva-
da Rent a Car Ltda, que tem por objeto a locação de veículos 
automotores do Grupo S – 2, em caráter não eventual, sem 
condutor e com quilometragem livre, sendo 3 veículos do tipo 
perua, passando a vigorar com o valor unitário de R$ 2.000,00 e 
3 veículos do tipo minivan passando a vigorar com o valor unitá-
rio de R$ 2.060,00. O valor do Termo de Contrato 039/2015, fica 
atualizado no montante de R$ 539.440,56. Ajuste(Negociação 
para Redução de Valores), Processo 145/2015-CVL, Termo de 
Contrato 039/2015.

 Apostila do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Expedindo, conforme Decreto 57.688 de 27-12-2011, e 

tendo em vista o Decreto 64.066, de 02-01-2019, que “esta-
belece diretrizes para reavaliação e renegociação de contratos 
visando a redução das despesas que especifica no âmbito 
do Poder Executivo”, com a devida anuência da contratada, 
a presente Apostila para ajustar com redução, dos atuais R$ 
2.228,37 para R$ 2.220,00, vigorando à partir de 11-02-2019, 
sobre o Contrato 011/2016, firmado entre o Estado de São Paulo, 
Secretaria da Administração Penitenciária, Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, por 
meio do Departamento de Administração e a empresa Nevada 
Rent a Car Ltda, que tem por objeto a locação de veículos auto-
motores do Grupo S – 2, em caráter não eventual, sem condutor 
e com quilometragem livre, sendo 5 veículos do tipo minivans/
monovolumes, passando a vigorar com o valor unitário de R$ 
2.220,00. O valor do Termo de Contrato 011/2016, fica ajustado 
e atualizado no montante de R$ 487.596,70. Ajuste(Negociação 
para Redução de Valores), Processo 247/2015-CVL, Termo de 
Contrato 11/2016.

 PENITENCIÁRIA FEMININA STA. MARIA 
EUFRÁSIA PELLETIER - TREMEMBÉ

 Extratos de Notas de Empenhos
Nota de Empenho 2019ne00050
Processo 016/2019- PFTREM
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação 

2019CT00024
Objeto: Aquisição de outros materiais de consumo por 

preço unitário
Contratado: Comercial Trabijú de Materiais de Construção 

Ltda
CNPJ: 62.533.633/0001-12
Valor do Empenho: R$ 333,39
Data da celebração: 07-02-2019
As despesas decorrentes desta contratação irão onerar a 

Unidade Executora 380108, PTRES 380418, Classificação Fun-
cional Programática 14421381361670000, Fonte de Recursos 
001001001 e Categoria Econômica 33903090, do orçamento do 
presente exercício.

Parecer Decreto 61476 datado de 03-09-2015
Nota de Empenho 2019ne00051
Processo 018/2019- PFTREM
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação 

2019CT00025
Objeto: Serviço de manutenção em camara fria
Contratado: Maria Izabel dos Santos refrigeração ME
CNPJ: 14.346.166/0001-79
Valor do Empenho: R$ 980,00
Data da celebração: 08-02-2019
As despesas decorrentes desta contratação irão onerar a 

Unidade Executora 380108, PTRES 380413, Classificação Fun-
cional Programática 141.223.813.6146.0000, Fonte de Recursos 
001001001 e Categoria Econômica 33903980, do orçamento do 
presente exercício.

Parecer Decreto 61476 datado de 03-09-2015

 PENITENCIÁRIA FEMININA II DE TREMEMBÉ

 Extrato de Contrato
Contratante: Penitenciária Feminina II De Tremembé
Processo 350/18-PF2 – Chamada Pública 03/2018
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimenticios Hortifrutigranjei-

ros Através do PPAIS.
Termo de Contrato 28/2019
Contratada: Joaquim Jose de Souza Neto
CPF: 444425995-72
Vencedor do Item: 01
Valor Total R$ 10.833,90
Data da Assinatura: 01-01-2019
Vigência: 01 de Janeiro a 30-04-2019.
Programa de Trabalho: 14421381361410000
Natureza de Despesa: 33903011

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
FRANCO DA ROCHA

 Despacho do Diretor, de 8-2-2019
Considerando os termos constantes no Comunicado de 

Evento 042/2019, ora subscrito por Agentes Penitenciário o 
qual informa que durante inspeções de rotina, apreenderam 
materiais ilícitos e de uso proibido no âmbito desta Unidade 
Prisional na posse do reeducando Walace Sousa Vergnianini– 
Matrícula 1.104.323. Conforme artigo 25, inciso III, do Decre-
to 52.376 de 19-11-2007, Determino, nos termos dos artigos 
264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei 
complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração 
preliminar, para averiguar possível falha funcional quanto aos 
fatos supracitados. Ficam designados os servidores Ivanildo 
Pereira da Silva – RG. 29.877.115-9, Agente de Seguran-
ça Penitenciária, como Autoridade Apuradora, e Fernando 
Augusto Calefi Moreira – RG 24.166.563-2, também Agente 
Penitenciário, para secretariar os trabalhos. Os servidores ora 
designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de 
seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apu-
ração e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o 
§° do artigo 265, respeitando a ressalva do §2° do mesmo 
artigo, todos das leis supracitadas. Conclusos à Autoridade 
Apuradora. (11/2019)

 Despacho do Diretor, de 8-2-2019
Considerando os termos constantes no Comunicado de 

Evento 045/2019, ora subscrito por Agentes Penitenciário o 
qual informa que durante inspeções de rotina, apreenderam 
materiais ilícitos e de uso proibido no âmbito desta Unidade 
Prisional na posse dos reeducandos Tiago Cardoso Rodrigues 
– Matrícula 737.794-8, Lucas Ferreira da Silva – Matrícula 
1.094.339-7, Sergio Mestre Junior – Matrícula 1.075.314-3 
e André Lopés Araújo – Matrícula 1.094.342-1. Conforme 
artigo 25, inciso III, do Decreto 52.376 de 19-11-2007, Deter-
mino, nos termos dos artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 
28-10-1968, alterada pela Lei complementar 942, de 06-06-
2003, a realização de Apuração preliminar, para averiguar 
possível falha funcional quanto aos fatos supracitados. Ficam 
designados os servidores Ivanildo Pereira da Silva – RG. 
29.877.115-9, Agente de Segurança Penitenciária, como 
Autoridade Apuradora, e Fernando Augusto Calefi Moreira 
– RG 24.166.563-2, também Agente Penitenciário, para 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 §° do artigo 265, 
respeitando a ressalva do §2° do mesmo artigo, todos das leis 
supracitadas. Conclusos à Autoridade Apuradora. (12/2019)

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

 Despacho do Coordenador, de 8-2-2019
Nos termos da Informação ATC II 112/2019, a qual acolho 

“in totum”, e uma vez que a autoria e a materialidade do ilícito 
administrativo encontram-se configuradas, Determino a instau-
ração de sindicância como previsto no Art. 269, e como discipli-
nado nos Arts. 272/273 todos da Lei 10.261/68, em desfavor do 
servidor G. D. F, lotado e com exercício no Centro de Detenção 
Provisória de Suzano, por infringência do disposto no Art. 241, 
VI, da Lei 10.261/68, sujeitando-se o mesmo à sanção prevista 
no Art. 251, Incs. I. II e/ou III, tudo do Estatuto Serventuário; 
assim, em tese, encontra-se o servidor acima nomeado sujeito às 
sanções prevista no Artigo 251, incisos I, II e/ou III, da legislação 
em pauta. Determino, ainda, o encaminhamento dos autos à D. 
Chefia de Gabinete, com proposta de distribuição a uma das 
Unidades Processantes Permanentes da Pasta.

 Despacho do Coordenador, de 8-2-2019
Nos termos da Informação ATC II 106/2019, a qual acolho 

“in totum”, e uma vez que a autoria e a materialidade do 
ilícito administrativo encontram-se configuradas, Determino da 
instauração de Processo Administrativo Disciplinar, conforme 
previsto no Art. 270 e disciplinado pelos Arts. 274 e segs.da Lei 
10.261/68, em face do servidor R. R. D. S, classificado no Centro 
de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, devido, preliminar-
mente, infringência da parte do referido servidor do disposto 
no Art. 44, III, da Lei Complementar 207/1979, c/c 1º, I, da Lei 
Complementar 976/2005, bem como do Art. 241, XIII, da Lei 
10.261/68, tendo-se assim caracterizado do cometimento da 
conduta prevista no Inciso II do Art. 256, do mesmo Diploma 
Legal, a saber, procedimento irregular de natureza grave 
assim, se sujeita o aqui nomeado servidor à sanção prevista 
no “caput” do Art. 256 e no Inciso IV do Art. 251, ambos do 
Estatuto Serventuário, a saber, demissão. Determino, ainda, 
o encaminhamento dos autos à D. Chefia de Gabinete, com 
proposta de distribuição a uma das Unidades Processantes 
Permanentes da Pasta.

 Despacho do Coordenador, de 8-2-2019
Conforme Art. 308, c/c os Arts 274 e 260, IV, todos da 

Lei 10.261/68, alterada pela Lei Complementar 942/03 Deter-
mino a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 
por Abandono de Cargo em desfavor do servidor P. M. V,, 
classificado no Centro de Detenção Provisória “Luís Cesar 
Lacerda” de São Vicente, devido o mesmo apresentar 65 
Faltas Injustificadas Consecutivas, no período entre os dias 
04-08-2018 a 07-10-2018, conforme o Atestado de Frequên-
cia, às Fls. 11, frente/verso, e, com tal conduta o servidor em 
tela infringiu o disposto no Art. 63 c/c o Art. 256, Inc. I, §1º, 
bem como os Arts. 241, I, e 242, IV, todos da Lei 10.261/68, 
sujeitando-se o mesmo, pois, à pena de demissão, prevista no 
Art. 251, IV, c/c o Art. 256, “caput”, do mesmo Diploma Legal. 
Após, encaminhe-se à d. Chefia de Gabinete da Pasta para as 
providências decorrentes, em consonância com o dispositivo 
dos artigos 268 e 271, da Lei 10.261/68, regulamentado pelo 
Decreto 54.050, de 20-02-2009, propondo-se remessa à d. 
Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares da Procurado-
ria Geral do Estado.

 Despachos do Coordenador Regional, de 8-2-2019
Ratificando:
em cumprimento ao que determina o artigo 26 da Lei 

Federal 8.666/93, a situação de inexigibilidade de licitação 
reconhecida pelo ordenador de despesa — Diretor Técnico III 
da Penitenciária II de São Vicente, com fundamento no artigo 
25, “caput”, da referida lei, em favor de Nuctech do Brasil Ltda, 
visando ao pagamento de despesa com serviço de manutenção 
em equipamento de inspeção por emissão de Raios-X da unida-
de prisional, no valor de R$ 3.780,00;

em cumprimento ao que determina o artigo 26 da Lei Fede-
ral 8.666/93, a situação de inexigibilidade de licitação reconheci-
da pelo ordenador de despesa — Diretor Técnico III do Centro de 
Detenção Provisória de São José dos Campos, com fundamento 
no artigo 25, “caput”, da referida lei, em favor da Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, visando 
ao pagamento de despesas – faturas pela prestação de serviços 
de fornecimento de água / saneamento básico para a unidade 
prisional interessada, durante o exercício de 2019, no valor de 
R$ 720.000,00;

em cumprimento ao que determina o artigo 26 da Lei Fede-
ral 8.666/93, a situação de dispensa de licitação reconhecida 
pelo ordenador de despesa — Diretor Técnico III do Centro de 
Detenção Provisória de São José dos Campos, com fundamento 
no artigo 24, v, da referida lei, em favor da Telefonica Brasil S/A, 
visando ao pagamento de despesas – faturas pela prestação de 
serviço telefônico fixo comutado – local e longa distância nacio-
nal, para a unidade prisional interessada, durante o exercício de 
2019, no valor de R$ 12.000,00.

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. (037/19)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 048/2019 de 05-02-2019, subscrito por A.C.G. e, confor-
me 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 mesmo dia do Comunicado supracitado, nesta unidade e que 
consistem na apreensão de drogas de autoria desconhecida. 
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. (038/19)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 049 de 07-02-2019, subscrito por A.C.A.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 no mesmo 
dia do Comunicado supracitado, nesta unidade e que consistem 
na apreensão de celular e os acessórios envolvendo as detentas 
Ana Paula Aparecida Rodrigues – matr. 621.630 e Joyce Kelly Luiz 
– matr. 970.528. 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 Penitenci-
ária 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. (039/19)

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Apostila do Diretor Técnico III, de 7-2-2019
Autorizando, nos termos do Decreto 64.066 de Janeiro de 

2019 e em atendimento ao contido no contrato CPP 047/18, 
Processo CPP 433/18, que trata da Aquisição de gás liquefeito de 
Petróleo a granel, a redução de preço no valor do quilo do gás de 
R$ 8,00 para R$ 7,93 a base de 26.400 kg perfazendo um total 
R$ 209.352,00 pela empresa Gasball Armazenadora e Distribui-
dora Ltda- CNPJ:02.430.968/0001-83 a partir de 01-02-2019.

 Apostila do Diretor Técnico III, de 7-2-2019
Autorizando, nos termos do Decreto 64.066 de Janeiro de 

2019, e em atendimento ao contido no contrato CPP 002/16, 
Processo CPP 017/16 que trata da prestação de serviços de 
gerenciamento de abastecimento de combustíveis em veículos 
e outros serviços prestados, a redução do valor da taxa admi-
nistrativa de R$ -0.50% para R$ -1,50% a base do desconto 
de -1,00% perfazendo um total R$ 51.615,66 concedido pela 
empresa Link Card Administração de Benefícios Ltda-EPP- 
CNPJ:12.039.966/0001-11 a partir de 01-02-2019.

 Apostila do Diretor Técnico III, de 7-2-2019
Autorizando, nos termos do Decreto 64.066 de Janeiro de 

2019, e em atendimento ao contido no contrato CPP 002/17, 
Processo CPP 276/16, que trata da Coleta, transporte e destina-
ção final de resíduos orgânicos, classe II- A (não inertes) e/ou II-B 
(inertes), a redução de preço no valor de R$ 77,142 m³ onde alte-
ra-se para R$ 77,00 m³ a base de 140 m³ perfazendo um total 
R$ 161.700,00 concedido pela empresa 01 A Formiga Coleta e 
Gerenciamento Ambiental Ltda-ME- CNPJ:23.103.227/0001-68 
a partir de 01-02-2019.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Sinistro 001/2019 de 07-02-2019, subscrito pelo Diretor I de 
Infraestrutura e Conservação 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 22-01-2019, na Rua Alferes Magalhães, 
número 68, e que consistem na colisão da viatura conduzida pela 
servidora C.M.O. Ficam designadas as servidoras, Kathiane de Car-
valho 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. (14/2019)

 PENITENCIÁRIA MÁRIO DE MOURA E 
ALBUQUERQUE - FRANCO DA ROCHA I

 Despachos do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Despacho 032/2019. Tendo em vista os termos constantes 

do Comunicado de Evento 061/19 de 06-02-2019, subscrito por 
Ivan Coelho Pereira 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 06-02-2019, no setor 
de inclusão desta Unidade e que consistem na apreensão de 
suposta maconha em sedex destinado ao sentenciado Fabiano de 
Oliveira dos Santos, matrícula 1.108.287-2. 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 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.

Despacho 033/2019. Tendo em vista os termos constantes 
do Comunicado de Evento 062/19 de 06-02-2019, subscrito por 
Andre Luiz Gomes 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 06-02-2019, na Ala de 
Progressão desta Unidade e que consistem na apreensão de 18 
celulares, 06 chips, 34 porções de suposta maconha e 04 porções 
de suposta cocaína, sem autoria conhecida. 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 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.

Centro de Detenção Provisória de Vila Independência, com fulcro 
no Artigo 25, do citado diploma legal, referente ao Contrato 
de Fornecimento de Energia Elétrica, firmado entre o referido 
Centro e a empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de 
São Paulo S.A. - ENEL Distribuição São Paulo.

De 8-2-2019
Processo 015/2019 - Centro de Detenção Provisória de 

Mauá - Ratifico em atendimento ao disposto no Artigo 26 da 
Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, atualizada pelas Leis 8.883, 
de 08-06-1994 e 9.648, de 27-05-1998, e tendo em vista a 
edição da Lei Complementar 897, de 09-05-2001, bem como do 
Decreto 57.688, de 27-12-2011, publicado no Diário Oficial do 
Estado, de 28-12-2011 e Resolução SAP 108, de 20-09-1993, a 
Inexigibilidade de Licitação, declarada pelo Diretor Técnico III do 
Centro de Detenção Provisória de Mauá, com fulcro no Artigo 
25, do citado diploma legal, que atenderá despesas com seguro 
obrigatório, em favor da Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro DPVAT S/A, referente ao exercício de 2019.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE 
DIADEMA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 018/2019, subscrito pelo servidor F.R.L. e conforme 
Decreto 49.984 de 06-09-2005, que criou o Centro de Detenção 
Provisória de Diadema, 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, ocorridos no dia 06-02-2019, apreensão de objetos 
de uso proibido e substancia ilícita, durante procedimento de 
revista. Ficam designados os servidores Paulo Sergio de Almeida 
Uzilin, RG 48.380.229-3, Agente de Segurança Penitenciária 
como Autoridade Apuradora e Gláucia Helena Leite de Siqueira, 
RG: 19.276.898-0, 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. (013.2019)

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

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Tendo em vista os termos constantes dos Comunicados de 

Eventos 042 e 043/2019 de 04-02-2019, subscritos por R.T. S.M. 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 Apura-
ção Preliminar para apurar os fatos irregulares ocorridos no mesmo 
dia dos Comunicados supracitados, nesta unidade e que consistem 
na apreensão de celulares e os acessórios com as detentas Fernan-
da Lima Pereira – matr. 166.850-8 e Monica Regina Brito – matr. 
491.758. 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. (033/19)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 044/2019 de 04-02-2019, subscrito por R.T.S.M. 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 mesmo dia do Comunicado supracitado, nesta unidade e 
que consistem na apreensão de acessórios para celular com 
a detenta Milena Luzia de Farias Ferreira – matr. 1.085.661. 
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. (034/19)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 045/2019 de 04-02-2019, subscrito por R.T.S.M. 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 mesmo dia do Comunicado supracitado, nesta unidade e que 
consistem na apreensão de celulares e os de acessórios com 
a detenta Jéssica Caroline Martins da Silva – matr. 1.096.63. 
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. (035/19)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 046/2019 de 05-02-2019, subscrito por R.T.S.M. 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 mesmo dia do Comunicado supracitado, nesta unidade e 
que consistem na apreensão de drogas com a detenta Liliane 
Sueli Cupertino – matr. 721.345. Ficam designadas as 
servidoras Sandra Gesse de Freitas, RG 19.429.213-7/SP – Agen-
te de Segurança Penitenciária classe V, como Autoridade Apu-
radora 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 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. (036/19)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 047/2019 de 05-02-2019, subscrito por R.T.S.M. e, confor-
me 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 mesmo 
dia do Comunicado supracitado, nesta unidade e que consistem 
na apreensão de drogas com a detenta Aline Lucia Ribeiro – matr. 
761.814. 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 
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