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I – que o cenário epidemiológico atual indica o início de 
períodos críticos, com possibilidade efetiva de elevação da 
incidência de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti;

II- que o desenvolvimento do ciclo de Aedes está associado 
às condições de saneamento do meio e de salubridade das 
edificações, que podem favorecer acúmulo indevido de água e, 
assim, ambientes propícios à proliferação do mosquito, o que 
requer prioridade das ações de melhoria para prevenir e intervir 
nestes locais de risco;

Resolve:
Artigo 1º – Criar no âmbito da Penitenciária “Rodrigo dos 

Santos Freitas” de Balbinos, equipes de trabalho denominadas 
“Brigada contra o Aedes aegypti”, com o objetivo de eliminar o 
criadouro ou possível criadouro já existente.

Artigo 2º – As equipes de trabalho serão compostas pelos 
seguintes membros: Paulo dos Santos – R.G.: 9.828.776-X, 
Agente de Segurança Penitenciária, Hugo Henrique Fanali Lavar-
ce Odas, RG. 40.172.172-3, Agente de Segurança Penitenciária 
e Jonas Josias Faustini, RG. 15.509.982, Agente de Segurança 
Penitenciária.

Artigo 3º – Compete às equipes:
I - Vistoriar periodicamente, em caráter permanente, o 

imóvel onde se localiza o órgão público, de forma a eliminar 
criadouros do mosquito Aedes aegypti;

II - Identificar áreas que requerem um cuidado constante 
por meio de um mapa de risco da edificação como um todo;

III - Atuar de forma preventiva, indicando as providências 
que devem ser adotadas pelo órgão público para eliminar possí-
veis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti;

IV - Divulgar para o público interno informações educati-
vas sobre medidas para manter o ambiente livre de focos de 
mosquito;

V - Divulgar para o público externo informações educativas 
sobre cuidados com o ambiente doméstico para prevenção das 
Arboviroses.

VI - Adotar as medidas estabelecidas no § 1º do artigo 2º do 
Anexo ao Decreto - 62.130, de 29/7/2016.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e os efeitos retroagem a 02-01-2019.

 Portaria PIBA - 7, de 28-1-2019

Dispõe sobre a designação de servidores para 
compor a Comissão Permanente Julgadora de 
Licitação da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, no exercício de 2019

O Diretor Técnico III da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, considerando a necessidade de constituir 
Comissão Permanente Julgadora de Licitação, de que trata o 
Inciso II, alínea “b”, do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93, resolve:

Artigo 1º - Designar para, sem prejuízos de seus cargos e 
funções, compor a Comissão Permanente Julgadora de Licitação, 
desta Unidade Prisional, para o exercício de 2019, os servidores 
a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro: Kelly Gil 
Sanches, RG. 40.556.826-5, Diretor I do Núcleo de Finanças e 
Suprimentos, Ricardo Lino Borges de Carvalho, RG. 41.543.786-
6, Diretor II do Centro Administrativo, Flavia Roberta Oliveira 
Santos, Rg. 33.808.831-3, Agente de Segurança Penitenciária 
e como suplentes: Graziele Lilian Cavicchioli Barbosa, RG 
26.142.888-3, Agente de Segurança Penitenciária, Jéssica Cris-
tina de Brito Ferreira, Rg. 47.584.492-0, Oficial Administrativo, 
Carlos Alberto Oliveira Mendes, RG. 9.915.705-6, Agente de 
Segurança Penitenciária.

Artigo 2º - Na ausência do Presidente, o primeiro membro 
designado assumirá sua função, e assim sequencialmente.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e os efeitos retroagem a 02-01-2019.

 Portaria PIBA - 8, de 28-1-2019

Dispõe sobre a designação de servidores para 
constituírem a equipe de Trabalho, denominada 
“Controle de Leitura do Consumo de Água”, para 
os fins que especifica

O Diretor Técnico III da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, considerando o constante na Resolução 
SAP - 76, de 23-06-2017, que estabelece a obrigatoriedade da 
leitura constante do consumo de água no âmbito da Secretaria 
da Administração Penitenciária e considerando:

I – A necessidade de bem aplicar o recurso público; - a 
necessidade de se evitar desperdício;

II – A informação de que em algumas unidades somente 
foi possível descobrir eventuais danos na rede hidráulica após 
constatar a existência de vazamentos;

III – A necessidade implantar um efetivo controle do con-
sumo de água;

Resolve:
Artigo 1º – Designar no âmbito da Penitenciária “Rodrigo 

dos Santos Freitas” de Balbinos, equipes de trabalho para leitura 
constante do consumo de água.

Artigo 2º – As equipes de trabalho serão compostas pelos 
servidores a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro: 
Ricardo Lino Borges de Carvalho, RG. 41.543.786-6, Diretor II do 
Centro Administrativo; Rafael Cardoso Prado, RG. 40.172.123-1, 
Diretor do Núcleo de Portaria Turno II; Osvaldo Ataide Vieira 
Boni, R.G.: 33.474.199-3, Diretor do Núcleo de Portaria Turno IV; 
Marcos Antonio da Silva, RG. 16.825.672, Agente de Segurança 
Penitenciária, Responsável Setor de Manutenção e como suplen-
tes: Kelly Gil Sanches, RG. 40.556.826-5, Diretor I do Núcleo de 
Finanças e Suprimentos; Flávio Genaro, RG. 17.831.326, Agente 
de Segurança Penitenciária; Aparecido Celer, RG. 33.703.434-
5, Diretor do Núcleo de Portaria Substituto, Turno IV e Odilon 
Gonçalves R.G.: 11.972.020, Agente de Segurança Penitenciária

Artigo 3º – Compete às equipes:
I - Deverão efetuar a leitura dos seus respectivos relógios 

medidores de consumo de água (hidrômetros), para adequado e 
efetivo controle a fim de evitar desperdício;

II - A leitura dos relógios medidores deverão ocorrer obri-
gatoriamente todos os dias, inclusive aos finais de semana, 
feriados e dias santos no período compreendido entre às 17 
e 18 horas;

III - A leitura deverá ser registrada na planilha Controle de 
Leitura do Consumo de Água (Anexo I);

IV - Caso seja constatado consumo desproporcional em 
relação à média diária registrada no estabelecimento penal 
o respectivo gestor deverá adotar prontamente medidas para 
identificar e sanar a causa da elevação de consumo;

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e os efeitos retroagem a 02-01-2019.

 PENITENCIÁRIA DE BERNARDINO DE CAMPOS

 Despacho do Diretor, de 28-1-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 16/19, de 28-01-2019, subscrito por Nádia Karim Alves 
Bueno - RG 29.410.014-6, 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, ocorrido no dia 27 de janeiro do corrente 
ano, que consiste na apreensão de suposta “cocaína” no setor 
de portaria, com a visitante do sentenciado Marcelo da Silva 
matrícula 521.153-7. Ficam designados os servidores Jorge Fer-
nando Barroso de Castro, RG 32.439.3520-0, Supervisor Técnico 
III, como Autoridade Apuradora, e Sueli Aparecida Mendes, RG 
21.999.040, Agente de Segurança Penitenciária, que irá 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 das leis supracitadas. 
Concluso ao apurador. (27/18)

Artigo 1º - Designar para, sem prejuízos de seus cargos 
e funções, comporem a Comissão de Recepção de Materiais/
Serviços, destinados a suprir as necessidades deste Estabeleci-
mento Prisional, observando-se as especificações, exigências e 
condições discriminadas na Nota de Empenho, de acordo com o 
artigo 73, inciso II, letra “b” da Lei 8.666 de 21-06-1993 e suas 
alterações posteriores, os servidores a seguir relacionados, sob 
a presidência do primeiro: Kelly Gil Sanches, RG. 40.556.826-5, 
Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos; Silvia Regina 
Martins Vianna Franco, RG. 16.825.545-5, Diretor I do Núcleo 
de Infraestrutura e Conservação; Marcos Antonio da Silva, RG. 
16.825.672, Agente de Segurança Penitenciária; João Ricardo 
Martins Coelho, RG. 48.870.302-5, Diretor I do Núcleo de 
Trabalho; Carlos Alberto Oliveira Mendes, RG. 9.915.705-6, 
Agente de Segurança Penitenciária, e como suplentes: Ricardo 
Lino Borges de Carvalho, RG. 41.543.786-6, Diretor II do Centro 
Administrativo; Pedro André Alves dos Santos, RG. 21.528.642, 
Agente de Segurança Penitenciária; Odilon Gonçalves, RG. 
11.972.020, Agente de Segurança Penitenciária; Amauri Cassio 
Prudente, RG. 15.248.225-8, Diretor Técnico II do Centro de Tra-
balho e Educação; Paulo dos Santos, RG. 9.828.776- X, Agente 
de Segurança Penitenciária.

Artigo 2º - Na ausência do Presidente, o primeiro membro 
designado assumirá sua função, e assim sequencialmente.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e os efeitos retroagem a 02-01-2019.

 Portaria PIBA - 3, de 28-1-2019

Dispõe sobre a designação de servidores para com-
por a Comissão de Recepção de Medicamentos, 
Equipamentos e Artigos de uso Médico, 
Odontológico e Hospitalar da Penitenciária 
“Rodrigo dos Santos Freitas” de Balbinos, no 
exercício de 2019

O Diretor Técnico III da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, considerando a necessidade de constituir 
Comissão de Recepção de Medicamentos, Equipamentos e Arti-
gos de uso Médico, Odontológico e Hospitalar, resolve:

Artigo 1º - Designar para, sem prejuízos de seus cargos e 
funções, comporem a Comissão de Recepção de Medicamen-
tos, Equipamentos e Artigos de Uso Médico, Odontológico e 
Hospitalar, destinados a suprir as necessidades deste Estabele-
cimento Prisional, observando-se as especificações, exigências e 
condições discriminadas na Nota de Empenho, de acordo com 
o artigo 73, inciso II, letra “b” da Lei 8.666 de 21-06-1993 e 
suas alterações posteriores, os servidores a seguir relacionados, 
sob a presidência do primeiro: Hilarina Maria Menconça, RG. 
17.807.314-3, Diretor Técnico I Da Saúde; Ricardo Lino Borges 
de Carvalho, RG. 41.543.786-6, Diretor II Do Centro Adminis-
trativo; Kelly Gil Sanches, RG. 40.556.826-5, Diretor I do Núcleo 
de Finanças e Suprimentos; Carlos Alberto Oliveira Mendes, RG. 
9.915.705-6, Agente de Segurança Penitenciária, Graziele Lilian 
Caviccchioli Barbosa, RG. 26.142.888-3, Agente de Segurança 
Penitenciária, e como suplentes: Telma Maria Gimenes Mesqui-
ta, RG. 9.393.268, Diretor Técnico de Saúde II; Hugo Henrique 
Fanali Lavarce Odas, RG. 40.172.172-3, Agente de Segurança 
Penitenciária, Silvana Marangon Marin, RG. 18.035.842-X, 
Agente de Segurança Penitenciária; Ariele de Oliveira Cataneo, 
RG. 40.152.794-3, Agente Técnico de Assistência a Saúde (Assis-
tente Social); Paulo dos Santos, RG. 9.828.776- X, Agente de 
Segurança Penitenciária;

Artigo 2º - Na ausência do Presidente, o primeiro membro 
designado assumirá sua função, e assim sequencialmente.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e os efeitos retroagem a 02-01-2019.

 Portaria PIBA - 4, de 28-1-2019

Dispõe sobre a designação de servidores para 
compor a Comissão de Recepção de Gêneros 
Alimentícios da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, no exercício de 2019

O Diretor Técnico III da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, considerando a necessidade de constituir 
Comissão de Recepção de Gêneros Alimentícios, resolve:

Artigo 1º - Designar para, sem prejuízos de seus cargos 
e funções, comporem a Comissão de Recepção de Gêneros 
Alimentícios, destinados a suprir as necessidades deste Estabe-
lecimento Prisional, observando-se as especificações, exigências 
e condições discriminadas na Nota de Empenho, de acordo com 
o artigo 73, inciso II, letra “b” da Lei 8.666 de 21-06-1993 e 
suas alterações posteriores, os servidores a seguir relacionados, 
sob a presidência do primeiro: João Ricardo Martins Coelho, 
RG. 48.870.302-5, Oficial Administrativo, Kelly Gil Sanches, RG. 
40.556.826-5, Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos; 
Carlos Alberto Oliveira Mendes, RG. 9.915.705-6, Agente de 
Segurança Penitenciária; Pedro Andre Alves dos Santos, RG. 
21.528.642, Agente de Segurança Penitenciária e como suplen-
tes: Amauri Cassio Prudente, RG. 15.248.225-8, Diretor Técnico 
II do Centro de Trabalho e Educação, Ricardo Lino Borges de 
Carvalho, RG. 41.543.786-6, Diretor II do Centro Administrativo; 
Paulo dos Santos, RG. 9.828.776-X, Agente de Segurança Peni-
tenciária e José Marcos Caires, RG. 22.738.328-X, Agente de 
Segurança Penitenciária;

Artigo 2º - Na ausência do Presidente, o primeiro membro 
designado assumirá sua função, e assim sequencialmente;

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e os efeitos retroagem a 02-01-2019.

 Portaria PIBA - 5, de 28-1-2019

Dispõe sobre a designação de servidores para 
compor a Comissão de Vistoria em Próprios do 
Estado, da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, no exercício de 2019

O Diretor Técnico III da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, considerando a necessidade de realização 
de vistoria em próprios do Estado, referente aos imóveis funcio-
nais localizados nas dependências da Penitenciária “Rodrigo dos 
Santos Freitas, de Balbinos, resolve:

Artigo 1º - Designar para, sem prejuízos de seus cargos 
e funções, comporem a Comissão de Vistoria em Próprios do 
Estado, conforme o disposto no Artigo 5º. da Resolução SAP – 
57 de 12-07-1993 e suas alterações posteriores, os servidores 
a seguir relacionados, sob a presidência do primeiro: Silvia 
Regina Martins Vianna Franco, RG. 16.825.545-5, Diretor I do 
Núcleo de Infraestrutura e Conservação; Kelly Gil Sanches, RG. 
40.556.826-5, Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos; 
Marcos Antonio da Silva, RG. 16.825.672, Agente de Segurança 
Penitenciária, e como suplentes: Ricardo Lino Borges de Car-
valho, RG. 41.543.786-6, Diretor II do Centro Administrativo; 
Graziele Lilian Cavicchioli Barbosa, RG. 26.142.888-3, Agente 
de Segurança Penitenciária; Odilon Gonçalves, RG. 11.972.020, 
Agente de Segurança Penitenciária;

Artigo 2º - Na ausência do Presidente, o primeiro membro 
designado assumirá sua função, e assim sequencialmente;

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e os efeitos retroagem a 02-01-2019.

 Portaria PIBA - 6, de 28-1-2019

Dispõe sobre a designação de servidores para 
constituírem a equipe de Trabalho, denominada 
“Brigada contra o Aedes aegypti”, para os fins 
que especifica

O Diretor Técnico III da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, considerando o constante no Decreto - 
62.130 de 29-07-2016 que cria, no âmbito da Administração 
direta, indireta e fundacional, equipes de trabalho denominadas 
“Brigada contra o Aedes aegypti” e considerando,

2019Ne00031 – Vitor Lol8 Comércio de Produtos
2019Ne00034 – Gabriela P. Dos Santos – Me
2019Ne00035 – Jurandi Rodrigues do Nascimento-Me
2019Ne00036 – Roberto Carlos Grillo – Me
2019Ne00038 – Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
2019Ne00039 – Roberto Carlos Grillo – Me
Processo 0178/2.018-NIEC. – Pregão Eletrônico 020/2.018-

NFS e 030/2.018-NFS.

 PENITENCIÁRIA 
VALDIC JUNIO ALVES PRIMO DE AVANHANDAVA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Portaria P.AVAN - 27, de 28-1-2019
O Diretor Técnico III, da Penitenciária “Valdic Junio Alves 

Primo” de Avanhandava, conforme Decreto 47.698/2003, resolve:
Artigo 1° – Designar, com fundamento no artigo 3º, inciso 

IV da Lei Federal 10.520/2002 c.c. os Decretos 47.297/2002 e 
49.722/2005, para sem prejuízo de suas atividades, cargos ou 
funções, como Pregoeiro e Equipe de Apoio, os seguintes servi-
dores: Pregoeiro – Ana Paula Hossotani Costa, RG.28.181.644-X, 
Diretor II do Centro Administrativo, e como suplente Luís Henrique 
Lamonato, RG. 24.757.795-9, Diretor I do Núcleo de Finanças e 
Suprimentos – Substituto, subscritor do Edital – Márcia Aparecida 
Ronconi, RG.20.245.648, Diretor Técnico III – Substituta e Equipe 
de apoio – William Toneto Pereira, RG.26.415.859-3, Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe IV, para atuarem no Pregão 
001/2019-P.AVAN, Processo 328/2018-P.AVAN, para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios Estocáveis, destinado ao consumo desta 
Unidade Prisional, no período de 13-02-2019 a 30-04-2019.

Artigo 2° – Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação.

 PENITENCIÁRIA 
ORLANDO BRANDO FILINTO - IARAS

 Despacho do Diretor, de 28-1-2019
Em face da manifestação constante do Relatório exarado 

pela Autoridade Apuradora, nos autos da presente Apuração 
Preliminar – Processo 255/2018, e considerando-se a proposta 
ali apresentada, após sua ampla e minuciosa verificação, espe-
cialmente no tocante as declarações e documentos juntados, 
e, mediante a confirmação de que não houve indício de culpa, 
provas ou responsabilidades contra os servidores de prática de 
ilícito funcional, pois se encontravam no cumprimento de seu 
dever institucional, inexistindo, portanto possíveis indícios de 
irregularidade ou infração aos dispositivos insertos na Lei 10.261, 
de 28-10-1968. Ademais as provas dos autos acenam para a 
inexistência de qualquer imprudência ou negligência no resultado 
da morte por parte do corpo funcional desta Unidade, haja vista 
que durante o período em que o sentenciado LCMS permaneceu 
sob a custódia do Estado, recebeu todos os cuidados necessários e 
possíveis. Importante ainda frisar que houve celeridade e presteza 
no atendimento ao ex-detento, considerando todos os protocolos 
de segurança que devem ser respeitados numa instituição penal. 
Ante o exposto, acolho na íntegra a propositura ofertada pela 
Autoridade Apuradora por entender que inexistem elementos de 
condutas funcionais incompatíveis e opostas aos ditames legais, 
e determino o envio dos autos à Coordenadoria de Unidades Pri-
sionais da Região Noroeste com proposta de Arquivamento para 
decisão. Iaras, 30-11-2018. (AP 255/2018)

 PENITENCIÁRIA DE MARÍLIA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 28-1-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar para 

a devida averiguação dos fatos ocorridos no dia 22-12-2018, 
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 
32/2019)(A.P. 005/2019)

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE RIBEIRÃO PRETO

 Despacho do Diretor, de 25-1-2019
Tendo em vista os termos da representação contida em 

Comunicado de Evento 003/2019 subscrito pela servidora Miriam 
de Souza Gondim, RG: 40.716.339-6, Responsável pelo Núcleo 
Administrativo, e conforme artigo 9º, inciso XI, do Decreto 
52.071 de 17-08-2007; 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 para 
apurar supostas irregularidades administrativas relativas ao não 
pagamento de encargos por atraso na quitação de faturas de 
água e esgoto desta unidade prisional à empresa DAERP – Depar-
tamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto – referente ao ano 
de 2017, nos termos do Relatório de Autoria de Conformidade e 
Gestão 150/2018 – CRCA-V da Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo (Recomendação 02). Ficam designadas as servi-
doras Rosemeire Ribeiro dos Santos Pereira, RG: 17.364.010-2, 
Supervisora Técnica II Substituta, como Autoridade Apuradora e 
Bruna Rodrigues Batista, RG: 43.202.087-1, Agente de Segurança 
Penitenciária Classe III, para secretariar os trabalhos. As servidoras 
ora designadas atuarão sem prejuízo das atribuições normais de 
seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração 
e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do 
artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos 
da Lei supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (2/2019)

 Despacho do Diretor, de 25-1-2019
Tendo em vista os termos da representação contida em 

Comunicado de Evento 004/2019 subscrito pela servidora Miriam 
de Souza Gondim, RG: 40.716.339-6, Responsável pelo Núcleo 
Administrativo, e conforme artigo 9º, inciso XI, do Decreto 
52.071 de 17-08-2007; 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 para apurar 
responsabilidade funcional referente ao não pagamento dos 
débitos inscritos em dívida ativa pelo DAERP – Departamento 
de Água e Esgoto de Ribeirão Preto – em nome desta unidade 
prisional, nos termos do Relatório de Autoria de Conformidade e 
Gestão 150/2018 – CRCA-V da Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo (Recomendação 03). Ficam designadas as servi-
doras Rosemeire Ribeiro dos Santos Pereira, RG: 17.364.010-2, 
Supervisora Técnica II Substituta, como Autoridade Apuradora e 
Bruna Rodrigues Batista, RG: 43.202.087-1, Agente de Segurança 
Penitenciária Classe III, para secretariar os trabalhos. As servidoras 
ora designadas atuarão sem prejuízo das atribuições normais de 
seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração 
e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do 
artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos 
da Lei supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (3/2019)

 PENITENCIÁRIA 
RODRIGO DOS SANTOS FREITAS - BALBINOS I

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos

 Portaria PIBA - 2, de 28-1-2019

Dispõe sobre a designação de servidores para 
compor a Comissão de Recepção de Materiais/
Serviços da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, no exercício de 2019

O Diretor Técnico III da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, considerando a necessidade de constituir 
Comissão de Recepção de Materiais/Serviços, resolve:

irregulares, ocorridos no dia 17-01-2019, nos alojamentos habi-
tacionais, que consistem na apreensão de aparelhos celulares, 
acessórios e substância supostamente entorpecente análoga a 
“maconha” e “cocaína” de autoria desconhecida. Ficam desig-
nados os servidores Geriel Genaro RG 19.406.640-X, Supervisor 
Técnico III como autoridade apuradora, e Luiz André Pereira 
RG 45.751.814-5, Agente de Segurança Penitenciária classe II, 
que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-
-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, todos das leis 
supracitadas. Conclusos à Autoridade Apuradora. (015/2019)

Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 
Evento 52/2019 de 17-01-2019, subscrito por Murilo Egydio 
Amorim Barbosa, e conforme artigo 40, inciso IX, do Decreto 
59.337, de 03-07-2013, 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 17-01-2019, no alo-
jamento habitacional, que consistem na apreensão de aparelho 
de telefonia celular e acessório do sentenciado Edielcio Eduardo 
Lemes – Matrícula: 1.040.110. Ficam designados os servidores 
Geriel Genaro RG 19.406.640-X, Supervisor Técnico III como 
autoridade apuradora, e Luiz André Pereira RG 45.751.814-5, 
Agente de Segurança Penitenciária classe II, 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. Conclusos 
à Autoridade Apuradora. (016/2019)

De 28-1-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 56/2019 de 18-01-2019, subscrito por Paulo José da 
Cruz Neves, e conforme artigo 40, inciso IX, do Decreto 59.337, 
de 03-07-2013, 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 18-01-2019, na portaria, 
que consistem na apreensão de aparelho de telefonia celular 
em posse do sentenciado Luiz Roberto da Silva – Matrícula: 
296.116. Ficam designados os servidores Geriel Genaro RG 
19.406.640-X, Supervisor Técnico III como autoridade apurado-
ra, e Vitor Henrique Salvador RG 22.351.259-X, Agente de Segu-
rança Penitenciária classe III, 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, todos das leis supracitadas. Conclusos à Autoridade 
Apuradora. (017/2019)

Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 
Evento 57/2019 de 18-01-2019, subscrito por Fernando Alberto 
Bitencourt de Souza, e conforme artigo 40, inciso IX, do Decreto 
59.337, de 03-07-2013, 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 18-01-2019, na por-
taria, que consistem na apreensão de substância supostamente 
entorpecente análoga a “maconha” em posse do sentenciado 
Mathias da Silva Oliveira – matrícula 1.138.917. Ficam desig-
nados os servidores Geriel Genaro RG 19.406.640-X, Supervisor 
Técnico III como autoridade apuradora, e Vitor Henrique Salva-
dor RG 22.351.259-X, Agente de Segurança Penitenciária classe 
III, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-
-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, todos das leis 
supracitadas. Conclusos à Autoridade Apuradora. (018/2019)

Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 
Evento 058/2019 de 18-01-2019, subscrito por Rodrigo Pereira 
dos Reis, e conforme artigo 40, inciso IX, do Decreto 59.337, de 
03-07-2013, 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 17-01-2019, na sala da Diretoria de 
Núcleo de Segurança e Disciplina, que consistem em possível 
falta funcional de não atendimento a Convocação Funcional 
por parte dos servidores R. M. J. S. e J. F. O. Ficam designados os 
servidores Geriel Genaro RG 19.406.640-X, Supervisor Técnico 
III como autoridade apuradora, e Ricardo Lorite de Lima RG 
24.758.873-8, Agente de Segurança Penitenciária classe IV, 
que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-
-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, todos das leis 
supracitadas. Conclusos à Autoridade Apuradora. (019/2019)

 PENITENCIÁRIA 
DR. SEBASTIÃO MARTINS SILVEIRA - ARARAQUARA

 Comunicados
Dando cumprimento ao que se dispõe a Portaria CAM 5/83, 

comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se 
encontram à disposição na Diretoria do Núcleo de Finanças e 
Suprimentos desta Unidade, destinados a aquisição de gêneros 
alimentícios hortifrutigranjeiros, as seguintes Notas de Empenho:

2019Ne00001 – M&E Com. De Hortifrut. E Aliment., Ltda – Me
2019Ne00002 – Comercial Taquarussu Ltda – Epp
2019Ne00003 – Algari Fatima de Oliveira Braz – Me
2019Ne00004 – Marcos Giuliano Petelinlar
2019Ne00005 – Gisele Regina Rodrigues Knitell – Me
2019Ne00006 – Clara e Gema Comércio de Ovos Ltda – Me
Processo 0224/2.018-NIEC. – Pregão Eletrônico 017/2.018-NFS.
Dando cumprimento ao que se dispõe a Portaria CAM 

5/83, comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que 
se encontram à disposição na Diretoria do Núcleo de Finanças 
e Suprimentos desta Unidade, destinados a aquisição de leite, 
laticínios e seus derivados, as seguintes Notas de Empenho:

2019Ne00007 – Claudenice de Oliveira Ramires – Me
2019Ne00008 – Alessandra Cristina Bonfante Congelados – Me
2019Ne00009 – Comercial Bariani Eirelli – Me
Processo 0226/2.018-NIEC. – Pregão Eletrônico 019/2.018-NFS.
Dando cumprimento ao que se dispõe a Portaria CAM 5/83, 

comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se 
encontram à disposição na Diretoria do Núcleo de Finanças e Supri-
mentos desta Unidade, destinados a aquisição de carnes e aves 
processados e semi processados, as seguintes Notas de Empenho:

2019Ne00011 – Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
2019Ne00012 – Comercial Bariani Eirelli – Me
2019Ne00013 – Db Indústria e Comércio Carnes e Deri-

vados Ltda
2019Ne00014 – Distrib. De Carnes e Derivados São Carlos Eirelli
2019Ne00015 – Frigorifico Rey Charques Ltda – Epp
2019Ne00016 – Thiago Marques
2019Ne00017 – Alessandra Cristina Bonfante Congelados – Me
2019Ne00018 – Alessandra Cristina Bonfante Congelados – Me
Processo 0225/2.018-NIEC. – Pregão Eletrônico 018/2.018-NFS.
Dando cumprimento ao que se dispõe a Portaria CAM 5/83, 

comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se 
encontram à disposição na Diretoria do Núcleo de Finanças e 
Suprimentos desta Unidade, destinados a aquisição de gêneros 
alimentícios estocáveis, as seguintes Notas de Empenho:

2019Ne00026 – Matheus Sagrado Bogaz - Me
2019Ne00027 – Pilar Ómércio de Cereais
2019Ne00028 – Nutramil Logistica Comércio de Alimentos
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