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 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 112/2019, datado de 13-02-2019, 
subscrito pelo servidor José Carlos de Jesus Viana e confor-
me artigo 25, inciso III, do Decreto 54.609, de 27-07-2009, 
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 apurar 
os fatos irregulares ocorridos nesta Unidade Prisional no 
dia 13-02-2019, por volta das 13h, ocasião em que durante 
revista de rotina junto a cela 06 do raio VI logrou-se êxito 
na localização de 1 celular escondido no fundo falso de uma 
embalagem de água sanitária, ante o que o sentenciado 
Francisco David Alves ad Silva, mt. 508.622, assumiu a 
autoria do fato. Ficam designados os servidores Adriano dos 
Santos - RG 24.144.391-X, Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe V Bacharel em Direito e Marcelo de Araujo Costa 
– RG 35.361.086-0, Agente de Segurança Penitenciária de 
Classe III, como Autoridade Apuradora e Secretário, respecti-
vamente. 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. (133/2019)

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
FRANCO DA ROCHA

 Despacho do Diretor, de 18-2-2019
Considerando os termos constantes no Comunicado 

de Evento 068 e 069/2019, ora subscrito por Agentes Peni-
tenciário 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, 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. (17/2019)

 Despacho do Diretor, de 18-2-2019
Considerando os termos constantes nos Comunicados 

de Eventos 070/2019, datado de 16-02-2019, subscrito 
pela servidora Renata Aparecida Zanolli de Castro – RG 
18.842.225-0, informando que foram apreendidas substân-
cias supostamente entorpecentes em posse da visitante Ana 
Paula de Jesus da Silva – RG 35.482.122-2, companheira 
do reeducando Jair Brito de Souza – Matrícula 607.658-2. 
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 complementar 942, 
de 06-06-2003, a realização de Apuração preliminar, para 
averiguar possível falha funcional quanto aos fatos supracita-
dos. 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. (18/2019)

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

 Despacho do Coordenador Regional, de 18-2-2019
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 do Centro de Detenção Provisória de São José dos 
Campos, 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$ 228.000,00.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Apostila do Diretor, de 15-2-2019
Expedindo, conforme 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 Executivo”, e verificando-se o docu-
mento recebido em data de 15-02-2019, onde a contratada 
deu a devida anuência para redução de valores, contudo 
solicitando a troca da marca previamente acordada durante 
o certame licitatório, Maxxiágua, e verificando-se que a nova 
marca ofertada, Delfonte, contém todos os laudos, qualidade 
e atestados pertinentes, não havendo portanto prejuízo à 
administração, expede a presente Apostila para ajustar com 
redução, o atual valor da água mineral, natural sem gás, gar-
rafão plástico de 20 litros, de R$ 6,59 para R$ 6,46, vigorando 
a partir de 15-02-2019, sobre o Contrato 02/19, firmado entre 
o Estado de São Paulo, Secretaria da Administração Peni-
tenciária, Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
do Vale do Paraíba e Litoral, por meio do Departamento de 
Administração e a empresa Entreserras Eireli - ME, inscrita no 
CNPJ sob 30.060.607/0001-28, que tem por objeto a aquisi-
ção de água mineral, natural sem gás, garrafão plástico de 20 
litros, com vasilhame em sistema de comodato, com entrega 
parcelada, para a sede da Coordenadoria de Unidades Prisio-
nais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, onde passará a 
vigorar com o valor unitário de R$ 6,46. O valor do Termo de 
Contrato 02/19, fica ajustado e atualizado no montante de 
R$ 6.201,60.Ajuste (Negociação para Redução de Valores), 
Processo 284/2018-CVL, Termo de Contrato 02/19.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida 

no Comunicado de Evento 105/2019, datado de 13-02-
2019, subscrito pelo servidor José Carlos de Jesus Viana e 
conforme artigo 25, inciso III, do Decreto 54.609, de 27-07-
2009, 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 apurar os fatos irregulares ocorridos nesta Unidade 
Prisional no dia 13-02-2019, por volta das 9:20 hs, ocasião 
em que durante revista no pátio do raio VIII logrou-se 
êxito na localização 2 celulares, 1 bateria e 1 cabo USB. 
Ficam designados os servidores Adriano dos Santos - RG 
24.144.391-X, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
V Bacharel em Direito e Marcelo de Araujo Costa – RG 
35.361.086-0, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
III, como Autoridade Apuradora e Secretário, respectivamen-
te. 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. (128/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 103/2019, datado de 13-02-2019, 
subscrito pelo servidor Willian Ribeiro da Silva e conforme 
artigo 25, inciso III, do Decreto 54.609, de 27-07-2009, 
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 apu-
rar os fatos irregulares ocorridos nesta Unidade Prisional 
no dia 13-02-2019, por volta das 13h30, ocasião em que 
durante revista na cela 05 do raio VI foi localizado 1 celular 
debaixo do vaso sanitário, ante o que o sentenciado Fabio 
Anjo dos Santos, mt. 1.090.290, assumiu a autoria do fato. 
Ficam designados os servidores Adriano dos Santos - RG 
24.144.391-X, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
V Bacharel em Direito e Marcelo de Araujo Costa – RG 
35.361.086-0, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
III, como Autoridade Apuradora e Secretário, respectivamen-
te. 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. (129/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 106/2019, datado de 13-02-2019, 
subscrito pelo servidor Luciano Garcia Miatello e conforme 
artigo 25, inciso III, do Decreto 54.609, de 27-07-2009, 
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 apurar 
os fatos irregulares ocorridos nesta Unidade Prisional no 
dia 13-02-2019, por volta das 10h, ocasião em que durante 
revista na cela 03 do raio VIII foi localizado 1 celular com 
bateria junto a cama da cela, ante o que o sentenciado 
Vanderlei Serrana Ferreira Reis, mt. 1.126.577, assumiu a 
autoria do fato. Ficam designados os servidores Adriano dos 
Santos - RG 24.144.391-X, Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe V Bacharel em Direito e Marcelo de Araujo Costa 
– RG 35.361.086-0, Agente de Segurança Penitenciária de 
Classe III, como Autoridade Apuradora e Secretário, respecti-
vamente. 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. (130/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 107/2019, datado de 13-02-2019, 
subscrito pelo servidor Telmo Ryoiti Kubo e conforme artigo 
25, inciso III, do Decreto 54.609, de 27-07-2009, 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 apurar os fatos 
irregulares ocorridos nesta Unidade Prisional no dia 13-02-
2019, por volta das 09h45, ocasião em que durante revista 
na cela 06 do raio VIII foi localizado 1 celular com bateria 
junto a cama da cela, ante o que o sentenciado Ezequiel 
Aparecido Ribeiro Machado, mt. 1.004.115, assumiu a 
autoria do fato. Ficam designados os servidores Adriano 
dos Santos - RG 24.144.391-X, Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe V Bacharel em Direito e Marcelo 
de Araujo Costa – RG 35.361.086-0, Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe III, como Autoridade Apuradora e 
Secretário, respectivamente. Os servidores ora designados 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus car-
gos, 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. (131/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 111/2019, datado de 13-02-2019, 
subscrito pelo servidor Willian Ribeiro da Silva e conforme 
artigo 25, inciso III, do Decreto 54.609, de 27-07-2009, 
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 apurar 
os fatos irregulares ocorridos nesta Unidade Prisional no dia 
13-02-2019, por volta das 09h25, ocasião em que durante 
revista na cela 08 do raio VIII foi localizado 01 fone de ouvido 
na cortina do banheiro, ante o que o sentenciado Anderson 
de Oliveira, mt. 800.115, assumiu a responsabilidade pelo 
objeto. Ficam designados os servidores Adriano dos Santos 
- RG 24.144.391-X, Agente de Segurança Penitenciária de 
Classe V Bacharel em Direito e Marcelo de Araujo Costa – RG 
35.361.086-0, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
III, como Autoridade Apuradora e Secretário, respectiva-
mente. 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.

28-09-1998), 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 quanto a apreensão de 
um aparelho celular com bateria e carregador improvisado, 
durante revista de rotina na cela 26 do Pavilhão III, tendo 
o reeducando M.R assumido a posse dos objetos, no dia 
13-02-2019. Ficam designados os servidores Rodrigo Cesar 
da Silva, RG: 29.217.946-7, Supervisor Técnico III, como 
Autoridade Apuradora, e, Adriano Luciano, RG: 42.863.316-
X, 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 da 
lei supracitada.

AP 012-19 - Tendo em vista os termos constantes do 
Comunicado de Evento 053/2019 de 13-02-2019, subscrito 
por Marcio Roberto Gimenez e conforme artigo 41, inciso 
VIII do Decreto 50.412 de 27-12-2005 (que reorganizou o 
Decreto 42.371 de 22-10-1997 cc. Decreto 43.485 de 28-09-
1998), 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 apu-
rar os fatos irregulares quanto a apreensão de um aparelho 
celular com bateria, durante revista de rotina na cela 10 do 
Pavilhão III, tendo o reeducando C.C.M assumido a posse 
dos objetos, no dia 13-02-2019. Ficam designados os servi-
dores Rodrigo Cesar da Silva, RG: 29.217.946-7, Supervisor 
Técnico III, como Autoridade Apuradora, e, Adriano Luciano, 
RG: 42.863.316-X, Agente de Segurança Penitenciária, para 
secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atu-
arão 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 da lei supracitada.

AP 013-19 - Tendo em vista os termos constantes do 
Comunicado de Evento 054/2019 de 14-02-2019, subscrito 
por André Luiz Cruz da Silva e conforme artigo 41, inciso 
VIII do Decreto 50.412 de 27-12-2005 (que reorganizou o 
Decreto 42.371 de 22-10-1997 cc. Decreto 43.485 de 28-09-
1998), 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 apu-
rar os fatos irregulares quanto a apreensão de um aparelho 
celular sem chip e sem bateria, durante revista de rotina 
no Pavilhão II, quando o reeducando M.J.C.F foi flagrado 
usando o aparelho, no dia 14-02-2019. Ficam designados os 
servidores Rodrigo Cesar da Silva, RG: 29.217.946-7, Super-
visor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e, Adriano 
Luciano, RG: 42.863.316-X, Agente de Segurança Penitenci-
ária, para secretariar os trabalhos. 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, todos da lei supracitada.

AP 014-19 - Tendo em vista os termos constantes do 
Comunicado de Evento 055/2019 de 14-02-2019, subscrito 
por André Luiz Cruz da Silva e conforme artigo 41, inciso 
VIII do Decreto 50.412 de 27-12-2005 (que reorganizou o 
Decreto 42.371 de 22-10-1997 cc. Decreto 43.485 de 28-09-
1998), 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 quanto a apreensão de um aparelho celular 
danificado e uma bateria, durante revista de rotina no Pavi-
lhão II, quando o reeducando C.A.M.G foi flagrado usando o 
aparelho, no dia 14-02-2019. Ficam designados os servidores 
Rodrigo Cesar da Silva, RG: 29.217.946-7, Supervisor Técnico 
III, como Autoridade Apuradora, e, Adriano Luciano, RG: 
42.863.316-X, Agente de Segurança Penitenciária, 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 § 1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, todos da 
lei supracitada.

 PENITENCIÁRIA JOSÉ APARECIDO RIBEIRO - 
FRANCO DA ROCHA III

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida 

nos Comunicados de Evento 108 e 109/2019, datados de 
13-02-2019, subscritos pelo servidor Paulo Roberto dos 
Santos e conforme artigo 25, inciso III, do Decreto 54.609, 
de 27-07-2009, Determino, nos termos dos artigos 264 e 
265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Com-
plementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração 
Preliminar para apurar os fatos irregulares ocorridos nesta 
Unidade Prisional no dia 13-02-2019, por volta das 09h40, 
ocasião em que durante revista na cela 05 do raio VIII foram 
localizados no batente da porta 1 celular com bateria, chip 
e carregador e 1 celular com bateria e chips, sendo que os 
sentenciados Evandro Henrique da Silva, MT. 797.132 e 
Welington de Oliveira Gonçalves assumiram a posse dos 
objetos, respectivamente. Ficam designados os servidores 
Adriano dos Santos - RG 24.144.391-X, Agente de Seguran-
ça Penitenciária de Classe V Bacharel em Direito e Marcelo 
de Araujo Costa – RG 35.361.086-0, Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe III, como Autoridade Apuradora e 
Secretário, respectivamente. Os servidores ora designados 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus car-
gos, 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. (126/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida 

nos Comunicados de Evento 104 e 110/2019, datados de 
13-02-2019, subscritos pelos servidores Willian Ribeiro da 
Silva e Jorge Luis de Souza e conforme artigo 25, inciso 
III, do Decreto 54.609, de 27-07-2009, 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 apurar os 
fatos irregulares ocorridos nesta Unidade Prisional no dia 
13-02-2019, por volta das 9:35 hs, ocasião em que durante 
revista na cela 07 do raio VIII foram localizados 01 celular 
com bateria no ralo do banheiro e 01 celular com bateria 
e chip em um cobertor, sendo que os sentenciados Davi 
Fernandes Santana, mt. 790.183 e Everton Renan Olimpio, 
mt. 729.791, assumiram a responsabilidade pelos objetos, 
respectivamente. Ficam designados os servidores Adriano 
dos Santos - RG 24.144.391-X, Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe V Bacharel em Direito e Marcelo 
de Araujo Costa – RG 35.361.086-0, Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe III, como Autoridade Apuradora e 
Secretário, respectivamente. Os servidores ora designados 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus car-
gos, 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. (127/2019)
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30.379.727/0001-92 478,00
Bec Sandalo Equip. E Produtos de Higiene Pess
16Jan2019 10303 16Jan2019 2018Pd00482 

15.571.949/0001-19 578,00
Preg.el Darto Comercial Eireli Me
17Jan2019 11077 17Jan2019 2018Pd00483 

66.754.342/0001-05 2.820,00
Preg.el Vigran Alimentos Eireli - Me
17Jan2019 11078 16Jan2019 2019Pd00003 

25.165.749/0001-10 147,11
Neo Consultoria e Administração de Benefi
17Jan2019 11079 16Jan2019 2019Pd00004 

25.165.749/0001-10 906,72
Neo Consultoria e Administração de Benefi
18Jan2019 11783 18Jan2019 2018Pd00479 

69.037.240/0001-67 823,00
Preg.el Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me
18Jan2019 11784 18Jan2019 2018Pd00480 

69.037.240/0001-67 820,00
Preg.el Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me
18Jan2019 11785 21Jan2019 2018Pd00487 

43.776.517/0001-80 27.215,80
Cia. Saneamento Bas. Do Est. São Paulo Sa
24Jan2019 13496 25Jan2019 2019Pd00005 

61.695.227/0001-93 3.999,58
Eletropaulo Metropolitana Elet de S Paulo
25Jan2019 13997 25Jan2019 2019Pd00001 

69.037.240/0001-67 570,00
Preg.el Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me
31Jan2019 17027 30Jan2019 2019Pd00006 

67.795.682/0001-47 520,00
Amad com e Transporte de Gas Ltda-Epp
31Jan2019 17028 30Jan2019 2019Pd00007 

67.795.682/0001-47 520,00
Amad com e Transporte de Gas Ltda-Epp
31Jan2019 17029 30Jan2019 2019Pd00008 

67.795.682/0001-47 520,00
Amad com e Transporte de Gas Ltda-Epp

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

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria CPPB-133, de 18-2-2019

Dispõe sobre a designação de servidores para com-
por a Comissão de Avaliação e Credenciamento da 
Chamada Pública 1/2019 - CPP

A Diretora Técnica III, do (a) Centro de Progressão Peniten-
ciária Feminino “Drª Marina Marigo Cardoso de Oliveira” do 
Butantan, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Metropolitana do Estado, conforme Decreto 57.187 de 02-08-
2011, resolve:

Artigo 1º - Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo 
de suas atividades normais, compor a Comissão de Avaliação e 
Credenciamento da Chamada Pública 1/2019-CPP, referente ao 
Processo 104/19-CPP, que visa à aquisição de gêneros alimentí-
cios hortifrutigranjeiros, com entrega parcelada, para o período 
de 01-05-2019 a 31-08-2019, através do Programa Paulista da 
Agricultura de Interesse Social – PPAIS: Sergio Marsal - RG: 
24.510.644-3 - Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos, 
Fernanda Pontes Machado - RG: 49.526.262-6 – Agente de 
Segurança Penitenciária, Classe I, tendo como presidente o 
primeiro, onde na ausência do mesmo o segundo assumirá e 
assim sucessivamente, obedecida automaticamente a ordem de 
designação na ausência de afastamento dos titulares.

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

 PENITENCIÁRIA MÁRIO DE MOURA E 
ALBUQUERQUE - FRANCO DA ROCHA I

 Despachos do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Despacho 39/2019. Tendo em vista os termos constantes 

do Comunicado de Evento 073/19 de 17-02-2019, subscrito por 
Vagner Zube da Silva 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 17-02-20199, no 
alambrado da Ala de Progressão desta Unidade e que consistem 
na apreensão de 01 celular com bateria e 01 chip, 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 precei-
tua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo 
artigo, ambos da Lei supracitada.

Despacho 40/2019. Tendo em vista os termos constantes 
do Comunicado de Evento 074/19 de 17-02-2019, subscrito por 
Elton Roberto da Costa Moreira 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 
17-02-2018, no perímetro desta Unidade e que consistem no 
sobrevôo de um drone com liberação de um pacote contendo 
12 celulares com baterias e 02 chips, no telhado do raio I desta 
Unidade. 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 precei-
tua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo 
artigo, ambos da Lei supracitada.

 PENITENCIÁRIA NILTON SILVA - FRANCO DA 
ROCHA II

 Despachos do Diretor, de 18-2-2019
AP 011-19 - Tendo em vista os termos constantes do 

Comunicado de Evento 051/2019 de 13-02-2019, subscrito 
por Adailton Aparecido Barbosa e conforme artigo 41, inciso 
VIII do Decreto 50.412 de 27-12-2005 (que reorganizou 
o Decreto 42.371 de 22-10-1997 cc. Decreto 43.485 de 

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MOGI DAS CRUZES

 Despacho do Diretor, de 18-2-2019
Ante a tudo que nos autos constam e conforme Decreto 49.577 de 04-05-2005 acolho a decisão da comissão julgadora perma-

nente de licitação, confirmado a legalidade de todos os atos, homologo o convite CDPMC34/2019 registrado sob ordem de compra 
380212000012019OC00001, ato contínuo, adjudico o objeto do certame a favor da empresa, nos seguintes termos:

ITEM CNPJ LICITANTE ENQUADRAMENTO PROPOSTA

01 08103754000189 Ind. E Dist. Produtos de Limpeza D Prado Eireli Me R$ 21,00
02 20595061000156 Potiquimica Com e Dist de Produtos Químicos Ltda Me R$ 3,50
03 01812515000159 Storege e Logistics Importação e Exportação Eireli Epp R$ 0,7040
04 07404108000199 Universo Comercial Ltda Me R$ 9,60
05 16859246000153 Mm Comercial de Produtos para Limpeza Ltda Me R$ 3,64
06 02732641000166 Varrelar Indústria e Comércio Ltda Me R$ 8,75
07 31485773000139 Rodolfo Benedito Moschini Comércio de Espumas Me R$ 54,84
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