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ra I do Núcleo de Infraestrutura e Conservação e César Ferreira, 
RG: 34.409.089-9, Diretor de Serviço do Núcleo de Portaria 
Turno III.

Artigo 2º - Os resíduos, no caso de picotamento, deverão 
ser enviados ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo – FUSSESP.

Artigo 3º - O Procedimento deverá ser registrado em Ata, 
que acompanha de relatório fotográfico, deverá conter necessa-
riamente os seguintes dados:

I – Modelo do Colete;
II – Identificação do fabricante;
III – Número de Série;
IV – Número Patrimonial;
V – Nível de Proteção.
Parágrafo Único – As Atas deverão ser emitidas em 3 vias 

e encaminhadas imediatamente a Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Central do Estado, ao Núcleo de Infraestru-
tura e Conservação para as providências de baixa patrimonial e 
arquivo do Centro Administrativo desta Penitenciária.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Despachos do Diretor Técnico III
De 7-1-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 946/18, datado de 25-12-2018, subs-
crito por EMO, Agente de Segurança Penitenciária, e conforme 
Decreto 60.575/14, 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 25-12-2018, e que consistem na averi-
guação de falta funcional, quanto a apreensão de aparelhos de 
telefonia celular, sem autoria. Ficam designados os servidores, 
EN, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e ELR, 
Agente de Segurança Penitenciária, classe II, que irá secretariar 
os trabalhos. (PAP 001/19)

Tendo em vista os termos da representação contida no 
Comunicado de Evento 947/18, datado de 26-12-2018, subs-
crito por MJLP, Agente de Segurança Penitenciária, e conforme 
Decreto 60.575/14, 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 26-12-2018, e que consistem na averi-
guação de falta funcional, quanto a apreensão de aparelhos de 
telefonia celular, sem autoria. Ficam designados os servidores, 
EN, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e ELR, 
Agente de Segurança Penitenciária, classe II, que irá secretariar 
os trabalhos. (PAP 002/19)

Tendo em vista os termos da representação contida no 
Comunicado de Evento 073/19, datado de 02-01-2019, subscrito 
por Emerson GRF, Agente de Segurança Penitenciária e conforme 
Decreto 60.575/14, 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 02-01-2019, e que consistem na averigua-
ção de falta funcional, quanto a apreensão de supostas substân-
cias entorpecentes, sem autoria. Ficam designados os servidores, 
EN, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e ELR, 
Agente de Segurança Penitenciária, classe II, que irá secretariar 
os trabalhos. (PAP 003/19)

De 11-1-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 082/19, datado de 08-01-2019, subs-
crito por CF, Diretor de Serviço do Núcleo de Portaria do turno 
III, e conforme Decreto 60.575/14, 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 08-01-2019, 
e que consistem na averiguação de falta funcional, quanto o 
abandono do trabalho externo de sentenciado. Ficam designa-
dos os servidores, EN, Supervisor Técnico III, como Autoridade 
Apuradora, e ELR, Agente de Segurança Penitenciária, classe II, 
que irá secretariar os trabalhos. (PAP 004/19)

Tendo em vista os termos da representação contida no 
Comunicado de Evento 083/19, datado de 08-01-2019, subscrito 
por GRS, Agente de Segurança Penitenciária, e conforme Decreto 
60.575/14, 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 08-01-2019, e que consistem na averiguação 
de falta funcional, quanto o acidente de trânsito envolvendo 
o servidor NPF. Ficam designados os servidores, EN, Supervisor 
Técnico III, como Autoridade Apuradora, e ELR, Agente de Segu-
rança Penitenciária, classe II, que irá secretariar os trabalhos. 
(PAP 005/19)

Tendo em vista os termos da representação contida no 
Comunicado de Evento 084/19, datado de 09-01-2019, subscrito 
por RS, Diretor de Serviço do Núcleo de Portaria do turno I, e con-
forme Decreto 60.575/14, 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 09-01-2019, e que consistem 
na averiguação de falta funcional, quanto o abandono do tra-
balho externo de sentenciado. Ficam designados os servidores, 
EN, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e ELR, 
Agente de Segurança Penitenciária, classe II, que irá secretariar 
os trabalhos. (PAP 006/19)

De 16-1-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 090/19, datado de 11-01-2019, subscrito 
por RS, Diretor de Serviço do Núcleo de Portaria do turno I, e con-
forme Decreto 60.575/14, 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 11-01-2019, e que consistem 
na averiguação de falta funcional, quanto o abandono do tra-
balho externo de sentenciados. Ficam designados os servidores, 
EN, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e ELR, 
Agente de Segurança Penitenciária, classe II, que irá secretariar 
os trabalhos. (PAP 007/19)

Tendo em vista os termos da representação contida no 
Comunicado de Evento 095/19, datado de 15-01-2019, subscrito 
por RS, Diretor de Serviço do Núcleo de Portaria do turno I, e con-
forme Decreto 60.575/14, 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 15-01-2019, e que consistem 
na averiguação de falta funcional, quanto o abandono do tra-
balho externo de sentenciado. Ficam designados os servidores, 
EN, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e ELR, 
Agente de Segurança Penitenciária, classe II, que irá secretariar 
os trabalhos. (PAP 008/19)

De 28-1-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 099/19, datado de 17-01-2019, subscrito 
por RS, Diretor de Serviço do Núcleo de Portaria do turno I, e con-
forme Decreto 60.575/14, 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 17-01-2019, e que consistem 
na averiguação de falta funcional, quanto o abandono do tra-
balho externo de sentenciado. Ficam designados os servidores, 
EN, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e ELR, 
Agente de Segurança Penitenciária, classe II, que irá secretariar 
os trabalhos. (PAP 009/19)

Tendo em vista os termos da representação contida no 
Comunicado de Evento 100/19, datado de 17-01-2019, subscrito 
por RS, Diretor de Serviço do Núcleo de Portaria do turno I, e con-
forme Decreto 60.575/14, Determino, nos termos do artigo 264 
da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 

 Despacho do Diretor, de 15-2-2019
Ante a manifestação constante do Relatório exarado pela 

Autoridade Apuradora, nos autos da presente Apuração Preli-
minar – Processo 265/2018 e considerando-se a proposta ali 
apresentada, após a ampla e minuciosa verificação dos autos 
especialmente no tocante as declarações e documentos ali jun-
tados acolho o opinado pelos motivos e fatos a seguir expostos: 
durante o feito houve juntada do Comunicado de Sinistro, do 
Boletim de Ocorrência, do Controle de Tráfego, da documenta-
ção do veículo, da Ficha Funcional, dos Termos de Declaração 
dos servidores e fotos, os quais apontam que não houve dolo, 
nem prática de ato ou se quer ilícito por parte do servidor LFS. 
Em relatório a Autoridade Apuradora em sua conclusão, opinou 
pela determinação de arquivamento dos autos. Ante o exposto, 
acolho na íntegra o Relatório ofertado pela Autoridade Apura-
dora e determino o envio dos autos à Coordenadoria Regional 
Noroeste com proposta de Arquivamento para decisão.

 PENITENCIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-2-2019
Tendo em vista fatos narrados no Comunicado de Evento 

044/2019-PRP, subscrito pelo servidor A.S.C, e conforme artigo 
9º, inciso XIV, do Decreto 50.412/2005, 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 apurar fatos ocorridos em 14-02-2019, por volta 
das 08h, quando o AEVP, Sr. N.R.G, informou que o AEVP F.S.B, 
escalado para dar início ao rodízio das torres não respondia 
ao rádio HT, sendo necessário chamá-lo via fone para que o 
procedimento fosse realizado. Após tais fatos decidiu realizar 
uma ronda, quando avistou F.S.B na torre quatro imóvel e com a 
cabeça escorada no vidro. Permaneceu a quatro metros e obser-
vou por cinco minutos, em seguida bateu na porta e o acordou 
percebeu que estava sonolento informou que iria comunicar o 
ocorrido. Em seguida perguntou ao AEVP escalado na torre ao 
lado, se percebeu as atitudes de F.S.B, tendo respondido que já 
fazia algum tempo que o AEVP estava imóvel e que também 
teve problemas para dar sequência no procedimento de rodízio. 
Informou que pela manhã realizou preleção para redobrar a 
atenção e a vigilância nas torres, em razão das transferências 
de presos da cúpula de certa facção criminosa do estado de São 
Paulo ocorrida em 13-02-2019, e mesmo assim F.S.B ignorou o 
estado de alerta negligenciando seu posto de trabalho.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE GUARIBA

 Despacho da Diretora, de 15-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 038/2019, de 06 -02-2019, subscrito pela servidora 
D.S.S, conforme Decreto 63.109, de 26-12-2017, Determino, nos 
termos do artigo 264 da Lei 10.826, de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de 
Apuração Preliminar para averiguação de responsabilidade 
funcional referente a Conduta Irregular Funcional da funcionária 
G.N.B. Ficam designados as servidoras Vivian Haddad Gradin, 
RG: 43.665.963-3, como Autoridade Apuradora e Lorena Lagisck 
Martins, RG: 48.246.191-3, 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, ambos da Lei supracitada. Conclusos à 
Autoridade Apuradora.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 15-2-2019
Ratificando em cumprimento 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 dezembro de 2011, o reconhecimento de inexigi-
bilidade de licitação exarada pelo Diretor Técnico III do Centro 
de Detenção Provisória de Campinas, com fulcro no artigo 25 
“caput” do já citado diploma legal, em favor da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, inscrita 
no CNPJ 43.776.517/0001-80, referente à despesa no exercício 
de 2019, com serviço de coleta de efluentes da Unidade supra-
citada, do Centro de Progressão Penitenciária “Professor Ataliba 
Nogueira” de Campinas e da Penitenciária III de Hortolândia, 
no valor total estimado de R$ 3.120.000,00. (Proc.026/2019-
-CDPCAMP).

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA PROF. 
ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 100/2019, datado de 11-02-2019, e conforme artigo 
1º, inciso III, do Decreto 52.376/2007, 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 a possível responsabilidade funcional, 
relacionados aos fatos ocorridos, nesta unidade prisional em 
13-02-2019. Ficam designados Vinicius Gonçalves de Oliveira, 
Agente de Segurança Penitenciária, RG: 48.123.613-2, como 
Autoridade Apuradora, e Wilson Pereira da Silva, Agente de 
Segurança Penitenciária, RG: 16.125.682-X, que irá secretariar 
os trabalhos. O servidor ora designado atuará 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 § 2º do mesmo artigo, todos das 
leis supracitadas. Conclusos à Autoridade Apuradora. (40/2019)

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
PORTO FELIZ

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria CPPPF - 140, de 15-2-2019

Dispõe sobre a destruição de coletes balísticos 
inservíveis, conforme disposto na resolução SAP-
98 de 04-05-2010, alterada pela resolução SAP-29 
de 13-03-2013

O Diretor Técnico III, do Centro de Progressão Penitenciária 
de Porto Feliz, conforme resolução SAP-98 DE 04-05-2010, 
acrescida pela resolução SAP-29 DE 13-03-2013, que trata da 
destruição de coletes balísticos pertencentes a Órgãos que inte-
gram a Secretaria da Administração Penitenciária, quando na 
condição de inservíveis e necessidade de disciplinar, no âmbito 
desta Unidade a destruição de coletes balísticos inservíveis, nos 
termos do que dispõe as mencionadas Resolução, resolve:

Artigo 1º - Constituir nos termos do artigo 3º da Reso-
lução SAP – 98/2010, acrescido pela resolução SAP 29/2013, 
a Comissão que terá por finalidade destruir pessoalmente 
ou acompanhar a destruição em local adequado, dos coletes 
balísticos que tiverem perdido ou prejudicado sua eficácia na 
forma do seu artigo 1º do mesmo diploma legal, designando 
para compô-la, sob sua presidência, os seguintes servidores 
na condição de membros e suplentes: Edgard de Noronha, RG: 
33.557.497-X, Supervisor Técnico III, Cristiane Basilio Atademos, 
RG: 28.036.483-0, Diretora II do Centro Administrativo – Subs-
tituta e Alexandre Manoel Santiago Junior, RG: 32.808.857-2, 
Diretor de Divisão do Centro de Segurança e Disciplina; como 
suplentes: Thamiris Gonçalves Izidroll, RG: 48.480.887-4, Direto-

do Processo 033/2015-CRN (prestação de serviços de nutrição 
e alimentação para os servidores desta Sede), no valor de R$ 
2.672,98, para no mérito, com base no Parecer CJ/SAP 078/2019 
(fls. 103/109), dar parcial provimento ao recurso, para o fim de 
reduzir do valor da multa aplicada à referida empresa, o percen-
tual de 30%, com base no Artigo 6º da Resolução SAP 25/2011, 
para 10%, em conformidade com a previsão estabelecida na 
Intimação feita à empresa para apresentação de defesa prévia 
(fl. 62), ficando mantido o percentual aplicado com base no 
Artigo 5º da mencionada Resolução.

 Despachos do Coordenador, de 15-2-2019
No processo 10/2019PGMS, sobre pagamento de despesas 

com seguro obrigatório – DPVAT; Ratifico, em atendimento ao 
artigo 26, da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e suas alterações, 
a situação de inexigibilidade de licitação, declarada pelo Diretor 
Técnico III da Penitenciária “Gilmar Monteiro de Souza”, de 
Balbinos, com fulcro no “caput”, do artigo 25, da mesma Lei, em 
favor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, 
para pagamento de despesas com seguro obrigatório – DPVAT, 
do exercício de 2019, dos veículos pertencentes à subfrota, 
daquela Unidade Prisional.

No processo 021/2019–PMAR, sobre pagamento de des-
pesas com passagens terrestres: Ratifico, em atendimento ao 
artigo 26, da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e suas alterações, 
a situação de inexigibilidade de licitação, declarada pelo Diretor 
Técnico III da Penitenciária de Marília, com fulcro no "caput", 
do artigo 25, da mesma Lei, para pagamento de despesas com 
passagens terrestres, destinadas aos sentenciados e funcionários 
daquela Unidade Prisional e do Centro de Ressocialização de 
Marília, no exercício de 2019, em favor da empresa Expresso 
de Prata Ltda.

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA 
PROFESSOR NOÉ DE AZEVEDO DE BAURU

 Extrato de Contrato
Contratante: Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Noé 

Azevedo”, de Bauru
Objeto: Serviço de Batimetria nas 03 lagoas do Centro de 

Detenção Provisória de Bauru utilizadas conjuntamente com 
esta Unidade Prisional.

Contratada: Inovatec Serv. De Eng. Civil e Ambiental Ltda, 
CNPJ 05.436.202/0001-02

Processo: 048/19CPPB - Dispensa de Licitação Tradicional 
- TES

Nota de Empenho: 2019NE00071
Valor: R$ 14.190,00.
Data: 13-02-2019
Prazo de vigência: 21-02-2019
Natureza de Despesa: 33903979
Programa de Trabalho: 14421381361670000

 PENITENCIÁRIA DR. SEBASTIÃO MARTINS 
SILVEIRA - ARARAQUARA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-2-2019
Ante a manifestação constante do Relatório exarado pela 

Autoridade Apuradora, nos autos da presente Apuração Pre-
liminar e, considerando-se a proposta ali apresentada, após 
ampla e minuciosa verificação dos autos, especialmente no 
tocante as declarações e documentos ali juntados e, diante da 
gravidade dos fatos, acolho o opinado pelos motivos e fatos a 
seguir expostos: No dia 16-01-2019, o servidor M. J. R. S, Oficial 
Operacional - Motorista, se apresentou na sala da Diretoria de 
Infraestrutura e, ao ser designado para realizar uma atividade 
rotineira, saiu da sala e, sem nenhuma prévia comunicação ou 
autorização, deixou as dependências da Unidade Prisional. Ante 
a natureza dos fatos e observando-se as ponderações ofertadas 
pela Autoridade Apuradora, sob a ótica da estrita legalidade e 
com base no contemporâneo princípio da razoabilidade, acolho 
na íntegra o Relatório ofertado pela Autoridade Apuradora e, 
consoante preceituado no Artigo 15, Incisos I e II da Resolução 
SAP 138/2011, determino o envio dos autos à Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado, para conhe-
cimento, deliberação e posterior decisão superior, com proposta 
de instauração de Sindicância Administrativa em desfavor do 
servidor M. J. R. S, Oficial Operacional - Motorista, por infrin-
gência aos Incisos I, II, III e XII do Artigo 241 da Lei 10.261/68.

 PENITENCIÁRIA VALDIC JUNIO ALVES PRIMO DE 
AVANHANDAVA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-2-2019
Tendo em vista os termos constantes da Comunicação de 

evento 23/2019, de 14-02-2019, e conforme Decreto 49.642/05, 
Determino, nos termos do artigo 264, da Lei 10.261, de 28-10-
1968, alterada pela Lei Complementar 952, de 06-06-2003, a 
realização de Apuração Preliminar para apurar o fato possi-
velmente irregular, referente as supostas denúncias realizadas 
pelo S.C.P, feitas através da rede social (facebook) no dia 11 
de fevereiro deste ano, que relatam irregularidades ocorridas 
nesta Unidade Prisional. Ficam designados os servidores Fabio 
Renato da Silva, RG 21.960.788-6, Supervisor Técnico III, como 
Autoridade Apuradora e Jair De Oliveira Rocha, RG 27.792.393-
1, 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 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 das leis supracitadas. Concluso 
ao apurador. (48/2019)

 PENITENCIÁRIA DR. PAULO LUCIANO DE 
CAMPOS - AVARÉ I

 Despacho do Diretor Técnico III Substituto, de 15-2-
2019

Determinando a realização de Apuração Preliminar, para a 
devida apuração dos fatos ocorridos em virtude do Comunicado 
de Evento 011/19, de 10-02-2019, 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 (AP 005/19-PPLC).

 PENITENCIÁRIA ORLANDO BRANDO FILINTO - 
IARAS

 Despacho do Diretor, de 15-2-2019
Tendo em vista os termos das representações contidas 

no Comunicado de Evento 46/2019, datado de 13-02-2019, 
subscrito pelo servidor Benedito Teodoro Gonçalves Aires, e con-
forme Decreto 42.371/97 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, com vistas a averiguar possível responsabilidade 
funcional quanto aos fatos descritos no Comunicado de Evento 
supracitado, que consiste na apreensão de substância suposta-
mente entorpecente dentro de um frasco de sabão em pó com o 
reeducando PJF. Ficam designados os servidores Janice Nazareth 
dos Santos Leal, RG 13.708.589-8, Supervisor Técnico III, como 
Autoridade Apuradora e Rafael Galli Loberto, RG 48.529.512-X, 
Agente de Segurança Penitenciária, ora Membro da Equipe de 
Assistência Técnica, como Secretário. Os servidores ora desig-
nados 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. 
(AP 059/2019) (5/2019)

em conformidade com o artigo 80, §2º, da Lei Estadual 6.544/89, 
e artigo 7º da Resolução SAP 06/2007. Fica aberto o prazo para 
interposição de recurso, que será contado a partir da data con-
signada no aviso de recebimento, conforme previsto no inciso I 
do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93.

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
FRANCO DA ROCHA

 Despacho do Diretor, de 15-2-2019
Considerando os termos constantes no Comunicado de 

Evento 064/2019, 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 de 
autoria desconhecida. Conforme artigo 25, inciso III, do Decreto 
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 complemen-
tar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração preliminar, 
para averiguar possível falha funcional quanto aos fatos supra-
citados. 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 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 §° do artigo 265, respeitando a ressalva 
do §2° do mesmo artigo, todos das leis supracitadas. Conclusos 
à Autoridade Apuradora. (16/2019)

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

 Despachos do Coordenador Regional, de 15-2-2019
Ratificando:
em cumprimento ao que determina o artigo 26 da Lei Fede-

ral 8.666/93, a situação de inexigibilidade de licitação reconhe-
cida pelo ordenador de despesa — Diretor Técnico III do Centro 
de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, com fundamento no 
artigo 25, “caput”, da referida lei, em favor da EDP São Paulo 
Distribuição de Energia S/A, visando ao pagamento de despesas 
– faturas pela prestação de serviços de fornecimento de energia 
elétrica para a unidade prisional interessada, durante o exercício 
de 2019, no valor de R$ 300.000,00.

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 Aerotech do 
Brasil Soluções em Tecnologia Ltda, visando ao pagamento de 
contratação de serviço de manutenção com aquisição de peça 
para manutenção corretiva em aparelho de inspeção de mate-
riais orgânicos e inorgânicos por emissão de raios-X instalado 
em setor de revista da unidade prisional interessada, no valor 
de R$ 30.756,51.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Retificação do D.O. de 15-2-2019
Na publicação na página 13, que se trata de homologação e 

adjudicação, onde se lê: "No valor de totalizando um valor de R$ 
270,00 na ordem de compra 380218000012018OC00391", leia-
-se: totalizando um valor de R$ 2.902,10 na ordem de compra 
380218000012019OC00002.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PRAIA 
GRANDE

 Comunicado
Convite 380226000012019OC00002, que trata de despesas 

com a aquisição de papel sulfite, 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 – DV Comércio e Representação Comercial Ltda EPP 
CNPJ 08.170.178/0001-92. 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.

 PENITENCIÁRIA DR. JOSÉ AUGUSTO CÉSAR 
SALGADO - TREMEMBÉ

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Termo de Alteração de Valor de Contrato
Contrato: 029/2016
Pregão: 05/2016
Processo: PTREM 075/2017
Objeto: Prestação de serviços de impressão e reprografia 

corporativa;
Contratada: Fernando de Paula Taubaté ME, CNPJ: 

03.722.366/0001-62
Alteração de Valor Contratual para conceder a Redução 

à base de 37%, a partir de 03-01-2019, sobre o Contrato 
029/2016, 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 da 
Penitenciária Dr. José Augusto Cesar Salgado de Tremembé e 
a empresa em tela, passando os valores unitários a vigorar na 
seguinte conformidade:

ITEM QUANT. EQUIPAMENTO VALOR CÓPIA/ ALUGUEL MENSAL
 EQUIP.  IMPRESSÃO EQUIPAMENTO

01 01 Multifuncional preto e branco com R$ 0,07 R$ 104,00
  fornecimento de papel 30 ppm, 
  até 5.000 impressões
02 01 Multifuncional preto e branco com R$ 0,07 R$ 104,00
  fornecimento de papel 30 ppm, 
  até 10.000 impressões
03 01 Multifuncional colorido com R$ 0,51 R$ 168,00
  fornecimento de papel 30 ppm
04 05 Impressora preto e branco com R$ 0,07 R$ 55,00
  fornecimento de papel 30 ppm
05 Software de instalação R$ 251,00

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 15-2-2019
No processo 095/2018-CRN/S - protocolo e-sanções 

380184.2018.04186.SADM: Acolhendo a manifestação da Assis-
tência Técnica deste Gabinete, através da Informação Técnica 
069/2019 (fl. 111), conheço o recurso interposto, tempestiva-
mente, pela empresa Alimentare Nutrição e Serviços Eireli, CNPJ 
09.649.306/0001-48, contra a aplicação da multa, imposta pelo 
Diretor Técnico III do Departamento de Administração, desta 
Coordenadoria, referente ao Contrato 025/2015 CRN, oriundo 
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