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ePAT - Módulo do Contribuinte: https://www.fazenda.sp.gov.
br/ePAT/portal/

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

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

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

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

Contribuinte: ROSANGELA CRISTINA DE AZEVEDO LOURO 
VEÍCULOS - ME

IE 645.571.420.113 - CNPJ: 11.318.139/0001-02
AIIM - ICMS 4.120.890-0, de 05-02-2019
Data de Notificação: Considerar-se-á realizada esta notifi-

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

Posto Fiscal de Vinculação (local para apresentação de 
defesa): PF-TAUBATÉ, TV. ROCHI ANTONIO BONAFÉ, 50 - JARDIM 
SANDRA MARIA - Taubaté - SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-2 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE CAMPINAS

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

 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO 2
Comunicado
Assunto: AIIM ICMS
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 Infra-
ção e Imposição de Multa - AIIM por infração à legislação tribu-
tária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 45.490/2000 e alterações 
posteriores) devendo recolher o débito fiscal exigido no AIIM 
ou apresentar defesa, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM 
e dos demonstrativos e documentos que o instruem ficarão à 
disposição do interessado, responsável solidário ou de pessoa 
legalmente habilitada, na repartição fiscal de vinculação do 
contribuinte, podendo ser retirados nos dias úteis durante os 
horários de expediente.

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

Nos termos do artigo 95, incisos I e II, da Lei 6.374/89, na 
redação dada pela Lei 13.918/09, de 22-12-2009, em caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou de 60% dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado o disposto no 
§8º deste mesmo artigo 95, contados da data em que se consi-
derar esta notificação realizada, condicionando-se este benefício 
ao pagamento integral do débito e implicando renúncia à defesa 
ou aos recursos previstos na legislação.

Nessas duas hipóteses não haverá incidência de juros de 
mora nem de atualização monetária referentes.

Os valores líquidos para pagamento em 15 ou 30 dias da 
notificação do presente AIIM encontram-se no Demonstrativo do 
Débito Fiscal - Quadro 2.

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

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em que se con-
siderar esta notificação realizada sem que haja o recolhimento 
do débito fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do 
débito fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será enca-
minhado ao Delegado Regional Tributário para ratificação e o 
débito fiscal poderá ser inscrito na DÍVIDA ATIVA DO ESTADO.

As infrações nele contidas, por caracterizar, em tese, crime 
contra ordem tributária, serão comunicadas ao Ministério Públi-
co, nos termos da legislação vigente, por meio de Representação 
Fiscal de Crime Contra Ordem Tributária.

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

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

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

O credenciamento no ePAT poderá ser efetuado por via 
remota, utilizando-se a rede mundial de computadores, ou 
mediante comparecimento do interessado na unidade compe-
tente da Secretaria da Fazenda, em ambos os casos desde que 
possua assinatura eletrônica.

Se o notificado já possuir assinatura eletrônica poderá 
se credenciar no ePAT no endereço eletrônico do Portal do 
ePAT - Módulo do Contribuinte: https://www.fazenda.sp.gov.
br/ePAT/portal/

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

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

Ressalte-se que a apresentação de defesa acarretará o 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 administrativos por meio de Diá-
rio Eletrônico próprio da Secretaria da Fazenda, conforme artigo 
29 da Portaria CAT 198/2010 e artigo 1º da Resolução SF-20/2011.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.106.720-0 - FCB-
9475 - 31278-448888/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.407-7 - ELR-
5089 - 1000386-390460/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.730-3 - COK-
9755 - 31278-451621/2018.

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA 
CAPITAL II
 Núcleo de Serviços Especializados - II - IPVA
 Comunicado
O(s) contribuinte(s) a seguir identificado(s) fica(m) notificado(s) 

do lançamento de ofício do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA, pela falta de pagamento do imposto 
devido referente(s) ao(s) veículo(s) e exercício(s) discriminado(s), 
nos termos do artigo 18 da Lei 13.296/08.

No prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data desta 
publicação, o(s) contribuinte(s), sob pena de inscrição do débito 
na Dívida Ativa, deverá(ão) recolher o débito fiscal integralmen-
te ou apresentar contestação, por escrito, ao Chefe da Unidade 
de Julgamento, que deve ser protocolizada no PFC-10-Lapa/
Santana, sito à Rua Nossa Senhora da Lapa 370 - Lapa, São 
Paulo, SP, conforme disposto no artigo 5º do Decreto 54.714/09, 
nos dias úteis e no horário das 09h às 16h30.

Os dados foram obtidos nos sistemas de informação da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e/ou em docu-
mentos colhidos pela fiscalização.

Base de cálculo e alíquota nos termos dos artigos 7º, 8º e 9º 
e 1º das Disposições Transitórias da Lei 13.296/08.

As tabelas de valor venal para os veículos usados foram 
publicadas no Diário Oficial do Estado - D.O, conforme:

a) Resolução SF - 82, de 21-11-2012, D.O. 24-11-2012, 
exercício 2013;

b) Resolução SF - 73, de 25-11-2013, D.O. 26-11-2013, 
exercício 2014;

c) Resolução SF - 83, de 19-11-2014, D.O. 20-11-2014, 
exercício 2015;

d) Resolução SF - 81, de 26-11-2015, D.O. 28-11-2015, 
exercício 2016;

e) Resolução SF - 90, de 24-11-2016, D.O. 30-11-2016, 
exercício 2017;

f) Resolução SF - 106, de 29-11-2017, D.O. 30-11-2017, 
exercício 2018.

Os Juros de Mora são calculados na forma da Lei 10.175/98 
e aplicados conforme a Lei 13.296/08.

Acréscimos moratórios calculados nos termos do artigo 27 
da Lei 13.296/08.

Nos casos em que houve pagamento parcial, após o prazo 
legal, o valor do imposto devido foi imputado, conforme § 1º do 
artigo 18 da Lei 13.296/08.

O valor do débito fiscal, a seguir discriminado, é valido 
para pagamento até o último dia útil do mês da data desta 
publicação. Após essa data, o valor será atualizado nos termos 
da legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador.

A não quitação dos débitos relacionados implicará a 
inscrição do nome do contribuinte ou responsável no CADIN 
ESTADUAL, nos termos da Lei 12.799/2008.

NOME CPF/CNPJ RENAVAM PLACA DO VEÍCULO Nº CON-
TROLE EXERCÍCIO IPVA MULTA JUROS

Marcelo Monaco 047.758.248-64 00690301901 CLP-6213 
30.108.170-0 2014 312,04 62,41 236,56

Marcelo Monaco 047.758.248-64 00690301901 CLP-6213 
30.108.170-0 2015 310,48 62,10 190,67

Marcelo Monaco 047.758.248-64 00690301901 CLP-6213 
30.108.170-0 2016 298,76 59,75 137,24

Marcelo Monaco 047.758.248-64 00690301901 CLP-6213 
30.108.170-0 2017 293,00 58,60 88,08

Schahin Engenharia S/A 61.226.890/0001-49 00587821124 
FLR-3160 30.108.168-2 2018 2.581,24 516,25 402,66

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE 
TAUBATÉ - DRT-3
 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO 2
Comunicado
Assunto: AIIM ICMS
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 Infra-
ção e Imposição de Multa - AIIM por infração à legislação tribu-
tária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 45.490/2000 e alterações 
posteriores) devendo recolher o débito fiscal exigido no AIIM 
ou apresentar defesa, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM e dos 
demonstrativos e documentos que o instruem ficarão à disposição do 
interessado, responsável solidário ou de pessoa legalmente habilita-
da, na repartição fiscal de vinculação do contribuinte, podendo ser 
retirados nos dias úteis durante os horários de expediente.

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

Nos termos do artigo 95, incisos I e II, da Lei 6.374/89, na 
redação dada pela Lei 13.918/09, de 22-12-2009, em caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou de 60% dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado o disposto no 
§8º deste mesmo artigo 95, contados da data em que se consi-
derar esta notificação realizada, condicionando-se este benefício 
ao pagamento integral do débito e implicando renúncia à defesa 
ou aos recursos previstos na legislação.

Nessas duas hipóteses não haverá incidência de juros de 
mora nem de atualização monetária referentes.

Os valores líquidos para pagamento em 15 ou 30 dias da 
notificação do presente AIIM encontram-se no Demonstrativo do 
Débito Fiscal - Quadro 2.

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

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em que se con-
siderar esta notificação realizada sem que haja o recolhimento 
do débito fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do 
débito fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será enca-
minhado ao Delegado Regional Tributário para ratificação e o 
débito fiscal poderá ser inscrito na DÍVIDA ATIVA DO ESTADO.

As infrações nele contidas, por caracterizar, em tese, crime 
contra ordem tributária, serão comunicadas ao Ministério Públi-
co, nos termos da legislação vigente, por meio de Representação 
Fiscal de Crime Contra Ordem Tributária.

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

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

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

O credenciamento no ePAT poderá ser efetuado por via remota, 
utilizando-se a rede mundial de computadores, ou mediante compa-
recimento 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 

 Portaria PPB-220, de 22-2-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hino-

hara” de Presidente Bernardes, conforme Resolução SAP-108, de 
20-09-1993, publicada no D.O. de 21-09-1993, do Secretário da 
Administração Penitenciária resolve:

Artigo 1º - Designar para sem prejuízo de suas atribui-
ções e atividades legais, o funcionário Marco Antonio Cezar, 
CPF:- 292.825.738-18, RG:- 30.293.902-7, Agente de Segurança 
Penitenciária, como responsável pelo Setor de Pecúlio da 
Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara” de Presidente Ber-
nardes para desempenhar as atividades com que estabelece o 
Decreto 50.412 de 27-12-2005 – Artigo 19 item II ao X, tendo 
como suplente a funcionária Andressa Marques Trovatto, CPF:- 
307.262.778-94, RG:- 32.879.974-9, Oficial Administrativo.

Artigo 2º - Fica revogada, desta forma, a Portaria 610/2017-
PPB, de 30-08-2017.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA

 Despacho do Diretor, de 22-2-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 18-02-2019, 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 
094/2019 e PAP 012/2019). (44/2019)

 Fazenda e 
Planejamento
 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA 
CAPITAL I
 NF 3
Comunicado
Fica o contribuinte abaixo identificado, NOTIFICADO que 

com base nos elementos colhidos a respeito do comportamento 
do contribuinte, que apresenta indícios relevantes de possíveis 
irregularidades, o que foi referendado pela constatação em dili-
gência, de que não se encontra em atividade no local declarado 
ao fisco, e em acordo com o previsto no art. 3º, §1º, inciso 1 da 
Portaria CAT 95/06, a situação cadastral passa à condição de 
SUSPENSO a partir de 20-02-2019.

Contribuinte: ARCOS ESTRUTURAS METÁLICAS INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA

Endereço: Rua Doutor José Do Amaral, 335 - Sala 01 - Jar-
dim Lisboa - São Paulo/SP - CEP 03.675-010

IE 123.324.578.111 - CNPJ: 54.886.635/0001-67
 NF 3
Comunicado
Fica o contribuinte abaixo identificado, NOTIFICADO que 

com base nos elementos colhidos a respeito do comportamento 
do contribuinte, que apresenta indícios relevantes de possíveis 
irregularidades, o que foi referendado pela constatação em dili-
gência, de que não se encontra em atividade no local declarado 
ao fisco, e em acordo com o previsto no art. 3º, §1º, inciso 1 da 
Portaria CAT 95/06, a situação cadastral passa à condição de 
SUSPENSO A PARTIR DE 19-02-2019.

Contribuinte: JVR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
Endereço: Rua Cesario Galero, 156 - Tatuapé - São Paulo/

SP - CEP: 03.071-000
IE - 116.483.994.119 - CNPJ: 05.319.038/0001-45
 Núcleo de Serviços Especializados - III - 
IPVA
 Comunicado
Fica o interessado, abaixo identificado, notificado da deci-

são do Chefe do Núcleo de Serviços Especializados - III - IPVA 
da DRTC-I, NÃO CONHECE da contestação interposta nos autos 
acerca de lançamento do IPVA por falta de objeto, exigido 
conforme comunicação expedida nos termos do artigo 13-A da 
Lei 6.606/89 ou do artigo 18 da Lei 13.296/08. Tendo em vista 
que a contestação foi intempestiva, e que débito referente ao 
exercício de 2018 foi inscrito na Divida Ativa. Nada mais a ser 
providenciado o expediente será arquivado.

INTERESSADO - CPF/CNPJ - COMUNICADO IPVA Nº - PLACA 
- EXP. GDOC Nº:

Eusebio Manuel Maya Aparicio - 754.927.508-44 - 
67.828.445-3 - EVP-0763 - 31278-736750/2018.

Fica o interessado, abaixo identificado, notificado da deci-
são do Chefe do Núcleo de Serviços Especializados-III-IPVA 
da DRTC-I, INDEFERIU o pedido de contestação formulado no 
expediente. Da decisão, cabe recurso, uma única vez, ao Senhor 
Delegado Regional Tributário da Capital DRTC-I, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados do quinto dia útil posterior a data 
da publicação deste edital. No fluir do prazo, o expediente 
permanecerá neste Posto Fiscal, para vistas, e quaisquer outras 
informações que se fizerem necessárias. Decorrido o prazo acima 
estabelecido, na falta de pagamento ou apresentação de recur-
so, o expediente será encaminhado para cobrança executiva 
pela Divida Ativa do Estado.

INTERESSADO - CPF/CNPJ - COMUNICADO IPVA Nº - PLACA 
- EXP. GDOC Nº:

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.735-2 - EAJ-
8738 - 31278-452258/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.796-0 - FNG-
9103 - 31278-465164/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.106.530-5 - BTD-
4454 - 31278-667753/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.106.533-0 - PFF-
9141 - 31278-667827/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.106.477-5 - DCN-
0590 - 31278-663192/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.438-7 - EPP-
9329 - 1000386-398573/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.437-5 - AVD-
8271 - 1000386-398281/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.288-3 - HKT-
8602 - 1000386-386384/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.301-2 - FRS-
9240 - 1000386-388065/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.434-0 - DSF-
9760 - 1000386-396932/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.436-3 - OLR-
2106 - 1000386-398167/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.106.429-5 - BWX-
6976 - 31278-660518/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.106.558-5 - FKF-
8492 - 31278-669057/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.106.572-0 - GJN-
1622 - 31278-670946/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.106.473-8 - EIU-
1241 - 31278-662644/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.106.475-1 - EJS-
2421 - 31278-662767/2018.

Banco Pan S/A - 59.285.411/0001-13 - 30.104.724-8 - COJ-
8757 - 31278-449196/2018.

portaria e suportaria, relativos à movimentação dos funcionários 
convocados.

Artigo 4º - Será responsabilizada administrativamente a 
autoridade que der causa ao desvio das funções estabelecidas 
nesta Portaria. A autoridade que constatar qualquer tipo de irre-
gularidade por parte dos servidores convocados deverá tomar as 
providências cabíveis.

Artigo 5º - Os servidores aqui listados que prestarem 
informações inverídicas para percebimento de diárias estarão 
sujeitos às sanções legais previstas na Lei 10.261/1968 e no 
Decreto 48.292/2003.

Artigo 6º - Consigne-se cópia nos respectivos prontuários 
funcionais.

Artigo 7º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 Despacho do Coordenador, de 20-2-2019
Respeitados os Princípios do Contraditório, Ampla Defesa 

e da Razoabilidade, delibero pelo não conhecimento do recurso 
interposto pela Empresa Equipolabor Comércio de Equipamen-
tos Médicos, Odontológicos e Laboratoriais Ltda-ME, CNPJ 
10.531.277/0001-02, por ser intempestivo, sendo certo que, 
fosse o caso de conhecê-lo, seria improvido no mérito, manten-
do-se a decisão de fls. 94/95, e assim a pena de advertência e de 
multa no valor total de R$ 1.716,69, pelos atrasos injustificados 
de 36, 21 e 42 dias, respectivamente, aos objetos constantes 
nas seguintes notas de empenho: 2017NE00603, 2017NE00621 
e 2017NE00630, Pregão Eletrônico 008/17-CS, Ata de Registro 
de Preços 005/2017-CS, Processos 223/17-CRO, 225/17-CRO e 
226/17-CRO, nos termos do artigo 5º, inciso II da Resolução SAP 
06/2007, c.c. o artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002 e artigos 86 
e 87 da Lei Federal 8.666/93. (Processo 214/18-CRO)

 Despacho do Coordenador, de 22-2-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de inexi-
gibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da 
Penitenciária “Luis Aparecido Fernandes” de Lavínia, com fulcro 
no “caput” do artigo 25 da supracitada Lei Federal, em favor 
da Empresa Expresso de Prata Ltda, CNPJ 45.007.937/0001-27, 
visando atender despesas com aquisição de passagens terres-
tres para uso da Unidade em epígrafe, no trajeto envolvendo o 
município de Bauru a Marília e vice-versa, durante o exercício de 
2019. (Proc. 019/2019-PLAFL)

 Despacho do Coordenador, de 22-2-2019
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 “Luis Aparecido Fernandes” de Lavínia, com 
fulcro no “caput” do artigo 25 da supracitada Lei Federal, em 
favor da Empresa Reunidas Paulista de Transportes Ltda, CNPJ 
44.993.632/0001-79, para aquisição de passagens terrestres 
para os trajetos envolvendo o município sede da Unidade 
interessada e o município de São Paulo e vice-versa, bem como 
do município de Mirandópolis à Americana, Limeira, Birigui, 
Jaboticabal, Campinas, Ribeirão Preto, Penápolis, Rio Claro, São 
José do Rio Preto e Bauru e vice-versa, destinadas ao exercício 
de 2019. (Proc. 017/2019PLAFL)

 Despacho do Coordenador, de 22-2-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de inexi-
gibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da 
Penitenciária “Luis Aparecido Fernandes” de Lavínia, 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, para aquisição de passagens terrestres para os trajetos 
envolvendo os municípios de Araçatuba à Presidente Prudente 
e vice-versa, bem como de Presidente Prudente à Ourinhos e 
Presidente Venceslau e vice-versa, destinadas ao exercício de 
2019. (Proc. 020/2019PLAFL)

 Despacho do Coordenador, de 22-2-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de inexigibi-
lidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da Peniten-
ciária de Florínea, com fulcro no “caput”, do artigo 25 da mesma 
Lei, em favor da Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A, CNPJ 09.248.608/0001-04, visando atender despesas 
com serviço de seguro obrigatório de veículos – DPVAT, referente 
aos veículos oficiais pertencentes a frota da Unidade Prisional 
em epígrafe, no exercício de 2019. (Proc. 032/2019-PFLORÍNEA)

 PENITENCIÁRIA VEREADOR FREDERICO 
GEOMETTI - LAVÍNIA I

 Diretoria Técnica III
Despachos do Diretor, de 22-2-2019
Determinando:
a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-

ção dos fatos ocorridos no dia 17-02-2019, 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 6-6-2003 (Comunicado de Evento 00037/2019) (AP 
009/2019). (9-2019)

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 17-02-2019, 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 6-6-2003 (Comunicado de Evento 00038/2019) (AP 
010/2019). (10-2019)

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 06-02-2019, 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 6-6-2003 (Comunicado de Evento 00039/2019) (AP 
011/2019). (11-2019)

 PENITENCIÁRIA SÍLVIO YOSHIHIKO HINOHARA - 
PRESIDENTE BERNARDES

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Portaria PPB-219, de 22-2-2019

Dispõe sobre a designação do Gestor do Contrato

O Diretor Técnico III da Penitenciária “Sílvio Yoshihiko Hino-
hara” de Presidente Bernardes, conforme Resolução SAP-108, de 
20-09-1993, publicada no D.O. de 21 de Setembro de 1.993, do 
Secretário da Administração Penitenciária resolve:

Artigo 1º - Designar, como Gestor do Contrato 043/16-PPB, 
do Processo 201/15-PPB, do Pregão Eletrônico 019/15-PPB, 
como Titular o Funcionário Emerson Roberto Quirino Muniz, RG: 
23.022.436-2, CPF:- 264.442.348-16, Diretor Técnico do Centro 
de Trabalho e Educação e como Suplente o funcionário Marcos 
Antonio da Silva Bueno, RG: 18.534.462-8, CPF: 066.093.978-
99, Agente de Segurança Penitenciária, sem prejuízos de seus 
cargos e funções do contrato celebrado entre a Penitenci-
ária “Silvio Yoshihiko Hinohara” de Presidente Bernardes e 
a empresa Centrão Comércio de Equipamentos Ltda - ME, 
CNPJ:- 15.179.700/0001-62, objetivando a execução de serviços 
contínuos de operação e manutenção preventiva da estação 
de tratamento de esgoto, com retirada e destinação final de 
resíduos sólidos, líquidos e manutenção geral da área, desta 
unidade prisional, especialmente designado para fiscalização 
e acompanhamento dos serviços, verificando-se o desenvolvi-
mento dos trabalhos, se estão sendo cumpridos os serviços e 
especificações previstas no edital, conforme Termo de Referência 
e no Termo de Contrato de forma satisfatória e documentando 
todas as ocorrências.

Artigo 2º - Fica revogada, desta forma, a Portaria 305/2016-
PPB, de 08-06-2016.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
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