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UNIDADE ASSISTENTE FISCAL III / ASSESSOR FISCAL I
DEAT 8
DI 0
FAZESP 1
DA 0
DTI 7
TOTAL 16

” (NR).
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA 
CAPITAL I
 Comunicado
Núcleo de Fiscalização – Nf-5
Cientificação. Fica o contribuinte abaixo discriminado cien-

tificado de que, conforme constatado em diligência fiscal não se 
encontra em atividade no local declarado ao Fisco e, de acordo 
com o previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, Inciso 1, da Portaria 
CAT 95/06, a sua situação cadastral passou à condição de SUS-
PENSO PREVENTIVAMENTE a partir de 16-01-2019:

- ZMX COMÉRCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA - 
ME – IE: 142.173.590.110 – CNPJ: 17.712.447/0001-96 – Rua 
Tuiuti, 2568 – SL B 1 AND – Tatuapé – São Paulo/SP – CEP: 
03307-005 – GDOC 26451-28355/2019;

Cientificação. Fica o contribuinte abaixo discriminado cien-
tificado de que, conforme constatado em diligência fiscal não se 
encontra em atividade no local declarado ao Fisco e, de acordo 
com o previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, da Portaria 
CAT 95/06, a sua situação cadastral passou à condição de SUS-
PENSO PREVENTIVAMENTE a partir de 31-01-2019:

- SBP MODA LTDA - ME – IE: 117.050.568.113 – CNPJ: 
07.384.887/0001-08 – Rua Vitoriano dos Anjos, 567 – Jd. Nossa 
Senhora do Carmo – São Paulo/SP – CEP: 08.275-080 – GDOC 
26459-59266/2019;

Cientificação. Fica o contribuinte abaixo discriminado cien-
tificado de que, conforme constatado em diligência fiscal não se 
encontra em atividade no local declarado ao Fisco e, de acordo 
com o previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, Inciso 1, da Portaria 
CAT 95/06, a sua situação cadastral passou à condição de SUS-
PENSO PREVENTIVAMENTE a partir de 11-02-2019:

- SEPSA DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS FERROVIÁRIOS E INDUSTRIAIS LTDA – IE: 145.216.059.118 
– CNPJ: 15.439.897/0001-21 – Rua Serra de Paracaina, 716 
– Sala C – Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03.107-020 – GDOC 
26450-84244/2019.

 Comunicado
Notificação – AIIM ICMS
DRTC-I - SÃO PAULO NF 4
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 infração à legisla-
ção 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 dias. 
Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM 
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 Jul-
gador Tributário e enquanto o notificado e seu representante 
habilitado não se credenciarem no ePAT - Processo Adminis-
trativo Tributário Eletrônico 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 prescrições 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 dias ou de 60% dentro 
do prazo de 30 dias, devendo ser observado o disposto no §8º 
deste mesmo artigo 95, contados da data em que se considerar 
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 dias da data em 
que se considerar 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 encaminhado 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 Represen-
tação 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 competente 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 procu-
ração eletrônica vinculando representantes legais ao AIIM, por 
meio do Portal acima referenciado, os quais se credenciados 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 início do processo administrativo tributário nos termos do 
artigo 33 da Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras 
processuais 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 adminis-
trativos 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 fiscais da Secretaria da Fazenda, obedecendo-se às 

 Extrato de Nota de Empenho
NE: 2019NE00202
Processo Funap 2019PC0114
data de emissão: 21-02-2019
Dispositivo Legal: Lei Federal 8.666/93 e LC 101/00
Contratante: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel 

(Funap)
Contratado(a): M.F. Indústria Paulista de Café Ltda.-EPP 

(CNPJ 58.088.964/0001-13)
Objeto: aquisição de café
Valor NE: R$ 5.940,00
Programa de Trabalho: 14122381461460000 FT. 004001001
Nat. Despesa: 33903010
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 

03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 
de 31-03-2016.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

 Comunicado
DOF 010 /2019
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, justificamos 

e indicamos, a seguir, os pagamentos necessários que deverão 
ser providenciados de imediato, pelo fato de envolver despesas 
inadiáveis e imprescindíveis de adiantamento, custeio e utilidade 
pública. Tais pagamentos, considerada a excepcionalidade de 
cada caso, estão sendo autorizados independentes da ordem 
cronológica de sua inscrição no SIAFEM.

UGE Nº DA PD VALOR

200143 2019PD00154 871,31
200143 2019PD00155 18.533,26
200143 2019PD00156 871,31
200143 2019PD00157 18.533,26
200143 2019PD00158 871,31
200143 2019PD00159 18.533,26
200143 2019PD00199 62.564,74

TOTAL: 120.778,45

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Comunicado
Decisões Finais Sobre Inspeção de Saúde para Fins de 

Ingresso
NOME-RG-CARGO-Certificado de Sanidade e Capacidade 

Física-CSCF-DECISÃO
Secretaria da Educacao
JOSE CARLOS GUIRELI - RG 11989356 - DIRETOR DE 

ESCOLA - CSCF 598/2019 - Candidato considerado APTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

MARIA DE FATIMA SOARES RIBEIRO - RG 59496354 - 
DIRETOR DE ESCOLA - CSCF 599/2019 - Candidato INAPTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público, 
conforme constatado na avaliação medico pericial. Cabe ao inte-
ressado a interposição de Recurso no prazo de 05 dias a contar 
desta publicação, nos termos do artigo 53, § 2º da Lei 10.261/68.

VERA LUCIA VAZ LOPES FOLONI - RG 11236960 - DIRETOR 
DE ESCOLA - CSCF 601/2019 - Candidato considerado APTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

Secretaria da Saude
SOLANGE MARQUES DE SOUZA - RG 23548300 - TECNICO 

DE ENFERMAGEM - CSCF 597/2019 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

Universidade de Sao Paulo
LEANDRO MACHADO COLLI - RG 435295627 - PROFESSOR 

DOUTOR - CSCF 596/2019 - Candidato considerado APTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA

 Portaria CAF-G - 5, de 21-2-2019
O Coordenador da Coordenadoria da Administração Finan-

ceira, resolve:
Artigo 1º - Os vencimentos, salários e proventos dos servi-

dores ativos e inativos do Poder Executivo, referente ao mês de 
Fevereiro/2019 cujo processamento está afeto ao Departamento 
de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE estarão disponíveis na 
rede bancária obedecendo a seguinte escala:

Dia 06-03-2019 – Celetistas;
Dia 07-03-2019 – Órgãos subordinados ao Gabinete do 

Governador, Secretarias de Estado e Pensões Especiais.
Artigo 2º - O Departamento de Finanças do Estado – DFE 

transferirá os recursos financeiros aos Órgãos do Poder Execu-
tivo, incluídas a Administração Direta, Administração Indireta 
e Empresas, no dia útil imediatamente anterior ao disposto 
no artigo 1º, em conformidade com o disposto no artigo 3º da 
Portaria CAF-G 00027, de 02-10-2017.

Artigo 3º - Os créditos às entidades consignatárias, no 
âmbito do Poder Executivo e Autarquias, serão efetuados no 
dia 07-03-2019.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 Portaria CAT - 13, de 20-2-2019

Altera a Portaria CAT 02, de 14-1-2015, que dis-
põe sobre a distribuição dos cargos e das funções 
"Pró-labore" privativas de Agente Fiscal de Rendas, 
nas unidades da Secretaria da Fazenda

O Coordenador da Administração Tributária, considerando 
as disposições do artigo 1º e do § 1º do artigo 2º da Resolução 
SF 62, de 11-11-2008, observado o artigo 7º do Decreto 60.812, 
de 30-09-2014, expede a seguinte portaria:

Artigo 1º - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o 
anexo VI da Portaria CAT 02, de 14-01-2015:

“ANEXO VI
a que se refere o inciso V do artigo 2º da Portaria CAT 02, 

de 14-01-2015
FUNÇÕES "Pró-labore" a que se referem os itens 1 e 2 

do inciso II do § 1º do artigo 2º da Resolução SF 62, de 11-11-
2008, com as alterações introduzidas pela Resolução SF 59, de 
13-08-2012

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
VALPARAÍSO

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 21-02-2019, 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 (Comunicado de Evento 
028/2019 - AP 005/19) (5/2019).

 PENITENCIÁRIA "ASP ANÍSIO APARECIDO DE 
OLIVEIRA" DE ANDRADINA

 Comunicado
Classificação das Propostas Referentes ao Convite (OC 

380150000012019OC00002). Convite 002/19ANDRA, Con-
vite BEC 380150000012019OC00002, objeto do Processo 
053/19ANDR, que trata da despesa com aquisição de Material 
Médico, Hospitalar e Odontológico, para uso desta Unidade 
Prisional, através da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC.

Classificação final das propostas em ordem crescente de valores:

ITEM CNPJ LICITANTE PROPOSTA ENQ. CLASSIFIC.

1 05847630000110 Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda 12,9500 Outros 1°
1 52202744000192 Nacional Comercial Hospitalar Ltda 13,7760 Outros 2°
1 09260071000106 Cirúrgica Kd Ltda 13,9000 Outros 3°
1 47869078000453 Dipromed Comércio e Importação Ltda 14,3500 Outros 4°
2 05847630000110 Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda 12,9500 Outros 1°
2 52202744000192 Nacional Comercial Hospitalar Ltda 13,7760 Outros 2°
2 09260071000106 Cirúrgica Kd Ltda 13,9000 Outros 3°
 47869078000453 Dipromed Comércio e Importação Ltda 14,3500 Outros 4°

Ficam os autos com vistas franqueadas aos interessados. 
Abre-se o prazo de 2 dias úteis para interposição de recursos, 
em conformidade com o artigo 109, alínea "b", da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. O licitante que o desejar poderá 
desistir da interposição de recurso. Para isso acesse o site www.
bec.sp.gov.br, clicando no número deste convite e na opção 
recurso, existe um link que permitirá a sua desistência.

 Comunicado
Classificação das Propostas Referentes ao Convite (OC 

380150000012019OC00003). Aos vinte dias do mês de fevereiro de 
2019, às treze horas e trinta e dois minutos, a Comissão Julgadora 
Permanente de Licitação, reuniu-se na sala da Diretoria do Núcleo 
de Finanças e Suprimentos da Penitenciária “ASP Anísio Aparecido 
de Oliveira” de Andradina, sita na Rodovia Municipal Salvador 
Loverdi, S/N°, bairro Pereira Jordão, Andradina/SP, para proceder a 
abertura do envelope proposta, referente ao convite 003/19ANDRA, 
Convite BEC 380150000012019OC00003, objeto do Processo 
054/19ANDR, que trata da despesa com aquisição de Alimentos 
para Animais (ração canina), para uso desta Unidade Prisional, 
através da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC.

Classificação final das propostas em ordem crescente de 
valores:

ITEM CNPJ LICITANTE PROPOSTA ENQ. CLASSIF.

1 09483617000181 Licitavet Comercial Ltda 5,4000 Epp 1º
1 58450446000106 Teresa Gagliardi Hara 6,0900 Epp 2°

Ficam os autos com vistas franqueadas aos interessados. 
Abre-se o prazo de 2 dias úteis para interposição de recursos, 
em conformidade com o artigo 109, alínea "b", da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. O licitante que o desejar poderá 
desistir da interposição de recurso. Para isso acesse o site www.
bec.sp.gov.br, clicando no número deste convite e na opção 
recurso, existe um link que permitirá a sua desistência.

 PENITENCIÁRIA ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO 
DE MIRANDÓPOLIS

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 21-02-2019, 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 (Comunicado de Evento 
100/2019) (Despacho 018/2019).

 PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE 
PACAEMBU

 Despacho do Diretor, de 20-2-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para a 

devida apuração dos fatos ocorridos em 20-02-2019, 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 (Comunicado de Evento 076/2019). (5)

 PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE SANTANA - 
RIOLÂNDIA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Despacho do Diretor Técnico III, de 21-2-2019
Após analisar os autos do processo sancionatório 043/19-PRIO, 

que versa sobre o descumprimento da convocação para celebração 
de contrato, por parte da empresa Gradiff Magdiel Comércio de 
Cereais Ltda, CNPJ 11.643.695/0001-46, incidindo à mesma as 
penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002, 
artigo 15º, parágrafo único da Resolução CEGP-10/2002 e artigo 
14º do Decreto Estadual 49.722/2005; aplico à referida empresa, 
conforme preceitua o item 12.2 do respectivo documento editalício, 
em consonância com o artigo 2º, inciso II da Resolução SAP 6, de 
10-01-2017 e o artigo 87, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, sanção de multa no valor total de total de R$ 6.517,80, 
referente ao não atendimento à convocação para celebração do 
contrato 010/19-PRIO, em conformidade com o disposto no artigo 
2º, inciso II da Resolução SAP 06/2007. Fica aberto o prazo de 5 dias 
úteis para interposição de recursos, nos termos do artigo 109, inciso 
I, alínea “f”, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 14-02-2019, 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 (Comunicado de Evento 
086/2019). (71/2019)

 FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO 
PIMENTEL

 Extrato de Nota de Empenho
NE: 2019NE00185
Processo Funap 2018PC1153
data de emissão: 19-02-2019
Dispositivo Legal: Lei Federal 8.666/93 e LC 101/00
Contratante: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap)
Contratado(a): Maxim Qualitta Comércio Ltda (CNPJ 

05.075.962/0001-23)
Objeto: Aquisição de Etiqueta Adesiva
Valor NE: R$ 638,75
Programa de Trabalho: 14122381461460000 FT. 004001001
Nat. Despesa: 33903041
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 

03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 
de 31-03-2016.

dência, ocorrido no setor de Inclusão desta Unidade Prisional, 
tendo como remetente a Sra. A.P.S, RG. 4x.2xx.8xx-x, ao senten-
ciado T.S.C, matrícula 8xx.3xx. Ficam designados os servidores: 
Renato Vilela Epifani, RG 32.597.822-0, Supervisor Técnico III, 
como Autoridade Apuradora e Marcio Aparecido Ribeiro, RG 
33.076.132-8, para secretariar os trabalhos. Os servidores ora 
designados atuarão sem prejuízo das suas atribuições normais 
de seus respectivos cargos, devendo iniciar, de imediato, os tra-
balhos de apuração e concluí-los no prazo de 30 dias, conforme 
preceitua o artigo 265, § 1º, respeitando a ressalva do § 2º do 
mesmo artigo da Lei supracitada. Faça-se conclusos à Autorida-
de Apuradora. (AP 010/2019).

 PENITENCIÁRIA DE BERNARDINO DE CAMPOS

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Ante a manifestação constante do Relatório apresentado 

pela Autoridade Apuradora, nos autos da presente Apuração 
Preliminar, e considerando-se a proposta dele constante, após 
a ampla e minuciosa verificação dos autos, especialmente no 
tocante às declarações e documentos ali juntados, acolho o 
opinado pelos motivos e fatos a seguir expostos: Conforme 
restou apurado, no dia 27 de janeiro do corrente ano, na sala de 
revista feminina do setor de Portaria desta Unidade Prisional, a 
servidora Nádia Karim Alves Bueno, juntamente com a servidora 
Mariane Gaspar da Silva Giraldi, ao submeterem a visitante N. 
F. P. S, à revista por meios mecânicos "scanner corporal", detec-
taram uma imagem suspeita e ao questionarem a visitante em 
tela, a mesma afirmou estar portando um volume introduzido na 
região anal e que prontamente e de livre e espontânea vontade, 
em local apropriado, retirou um invólucro de seu ânus que, após 
aberto, foi constatado tratar-se de um pó branco aparentemente 
"cocaína", pesando 91,6 gramas. Foram colhidos vários termos 
de declarações, sendo que o sentenciado averiguado declarou 
que não solicitou para que sua amásia trouxesse nenhum tipo 
de ilícito e que desconhece a participação de qualquer servidor, 
e a visitante em questão declarou que seu companheiro tinha 
conhecimento da droga, e que outro sentenciado ofereceu ao 
seu companheiro a quantia de 350 reais para que ela trouxesse 
30 gramas de maconha e que quando pegou o invólucro não 
sabia que era cocaína. Conclui-se desta maneira que não houve 
falha funcional, mas sim um bom trabalho de revista. Ante o 
exposto, acolho na íntegra o Relatório ofertado pela Autoridade 
Apuradora e determino o envio dos autos ao Coordenador da 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do 
Estado, com proposta, s.m.j. de Arquivamento.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 20-2-2019
Face ao pronunciamento do Servidor Responsável pelo pro-

cedimento, do qual acolho, considerando que a Empresa Gradiff 
Magdiel Comércio de Cereais Ltda, CNPJ 11.643.695/0001-46, 
recusou-se a firmar o Contrato 089/2018, e conforme Resolução 
SAP 181/2004, tendo sido obedecidos aos ditames do artigo 14 
do Decreto 49.722, de 24-06-2005, aplico: a sanção administra-
tiva de impedimento de licitar e contratar com a administração, 
pelo período de 3 anos, com fulcro no art. 7º da LF 10.520/2002 
c.c. o artigo 15, da Resolução CEGP-10 de 19-11-2002, sem pre-
juízo de outras sanções cabíveis, em desfavor da Empresa Gradi-
ff Magdiel Comércio de Cereais Ltda, CNPJ 11.643.695/0001-46, 
pela recusa em assinar Contrato atinente ao Processo 218/2018-
PNV. Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para apresentação de 
recurso, nos termos do artigo 109, I, “f” da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações, devendo preferencialmente, ser elaborado 
eletronicamente, através do acesso ao sítio eletrônico: www.
esancoes.sp.gov.br. Os autos do processo encontram-se com 
vista franqueada disponíveis no seguinte endereço: Rodovia 
Jornalista Francisco de Aguirre Proença, km 4,5 – Bairro Nova 
Boa Vista – Campinas/SP.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE VOTORANTIM

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 38/2019, subscrito pelo servidor R.C.P, 
Diretor I do Núcleo de Pessoal, e conforme Decreto 62.420, 
de 17-01-2017, Determino, nos termos do artigo 264 da Lei 
10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 1.196, 
de 27-02-2013, a realização da Apuração Preliminar para apurar 
a perda da Carteira de Identidade Funcional, ocorrida no dia 
19-02-2019. Ficam designadas as servidoras Joseane Maria San-
tos Leite Teixeira, RG 29.432.305-3, Supervisora Técnica III, como 
Autoridade Apuradora, e Natália Forti Navero Fernandes Pereira, 
R.G. 40.969.540-3, Agente de Segurança Penitenciária - Classe I, 
que irá secretariar os trabalhos.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS  DA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 19-2-2019
Determinando a instauração de Processo Administrativo em 

face de E. J, por infração ao artigo 241, inc. VI e XIII c/c artigo 257, 
inciso V, todos da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Com-
plementar 942, de 06-06-2003 (AP 003/2019) (Despacho 1112/2019).

 Despacho do Coordenador, de 20-2-2019
Determinando a instauração de Processo Administrativo 

em face de A. E, por infringência ao disposto no artigo 256, 
inciso I e § 1º c.c o artigo 63, ambos da Lei 10.261, de 28-10-
1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003 (Of. 
01244/2019) (Despacho 1115/2019).

 Despacho do Coordenador, de 21-2-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de inexigi-
bilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da Peni-
tenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira” de Presidente 
Venceslau, com fulcro no “caput” do artigo 25 da supracitada 
Lei Federal, em favor da Empresa de Transportes Andorinha S/A, 
CNPJ 55.334.262/0001-84, visando atender despesas com aqui-
sição de passagens terrestres entre o município de Presidente 
Venceslau – São Paulo e vice-versa, durante o exercício de 2019. 
(Proc. 003/2019-PMHGP)

 Despacho do Coordenador, de 21-2-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 

da Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de 
inexigibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico 
III da Penitenciária “Wellington Rodrigo Segura” de Presidente 
Prudente, com fulcro no “caput” do artigo 25 da supracitada 
Lei Federal, em favor da Empresa de Transportes Andorinha 
S/A, CNPJ 55.334.262/0001-84, visando atender despesas com 
aquisição de passagens terrestres para uso da Unidade Prisional 
e do Centro de Ressocialização de Presidente Prudente, nos 
trajetos envolvendo o município sede das Unidades interessadas 
e o município de São Paulo e vice-versa, durante o exercício de 
2019. (Proc. 003/19-PWRS)

 Despacho do Coordenador, de 21-2-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 

da Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de 
inexigibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III 
da Penitenciária “João Augustinho Panucci” de Marabá Paulista, 
com fulcro no “caput” do artigo 25 da supracitada Lei Federal, 
em favor da Empresa de Transportes Andorinha S/A, CNPJ 
55.334.262/0001-84, visando atender despesas com aquisição 
de passagens terrestres para uso da Unidade Prisional no trajeto 
envolvendo o município de Presidente Venceslau – São Paulo e 
vice-versa, durante o exercício de 2019.(Proc. 005/2019-PMAPA)
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