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cadastrado, que permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla 
Defesa” para incluir a sua manifestação. Destaca-se que está 
assegurada, durante o prazo de manifestação, vista dos autos 
do processo no seguinte endereço: Av. Antonio Marques da Silva 
(Prolongamento), S/N, Centro, Presidente Venceslau/SP, CEP 
19400-000. (186/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PENITENCIÁRIA 
VALDECIR FABIANO DE RIOLÂNDIA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Portarias do Diretor Técnico III, de 10-10-2019
Designando:
com fundamento no Inciso IV do artigo 3º, do Decreto 

47.297/02, c/c o inciso IV, do artigo 6º da Resolução CEGP-10/02, 
para sem prejuízo de suas atividades, cargos ou funções os seguin-
tes funcionários/servidores: Pregoeiro – Josué Uehara da Silva 
(Agente de Seg. Penitenciária); Suplente – Arnaldo Haraguti (Diretor 
Administrativo); Membro - Valmir Rogerio Belem (Agente de Seg. 
Penitenciária), como Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio no 
Processo 200/19CDPRL, no Pregão Eletrônico 016/19CDPRL, a ser 
realizado nesta Unidade. Esta portaria entrará em vigor a partir da 
data de sua publicação (84/2019/CDPRL/DG);

com fundamento no Inciso IV do artigo 3º, do Decreto 
47.297/02, c/c o inciso IV, do artigo 6º da Resolução CEGP-
10/02, para sem prejuízo de suas atividades, cargos ou funções 
os seguintes funcionários/servidores: Pregoeiro – Valmir Roge-
rio Belem (Agente de Seg. Penitenciária); Suplente – Arnaldo 
Haraguti(Diretor Administrativo); Membro - Josué Uehara da Silva 
(Agente de Seg. Penitenciária), como Pregoeiro e membros da 
Equipe de Apoio no Processo 201/19CDPRL, no Pregão Eletrônico 
017/19CDPRL, a ser realizado nesta Unidade. Esta portaria entrará 
em vigor a partir da data de sua publicação (85/2019/CDPRL/DG);

com fundamento no Inciso IV do artigo 3º, do Decreto 
47.297/02, c/c o inciso IV, do artigo 6º da Resolução CEGP-10/02, 
para sem prejuízo de suas atividades, cargos ou funções os seguin-
tes funcionários/servidores: Pregoeiro – Arnaldo Haraguti(Diretor 
Administrativo); Suplente – Valmir Rogério Belem (Agente de Seg. 
Penitenciária); Membro - Josué Uehara da Silva (Agente de Seg. 
Penitenciária), como Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio no 
Processo 202/19CDPRL, no Pregão Eletrônico 018/19CDPRL, a ser 
realizado nesta Unidade. Esta portaria entrará em vigor a partir da 
data de sua publicação (86/2019/CDPRL/DG).

 PENITENCIÁRIA "ASP ANÍSIO APARECIDO DE 
OLIVEIRA" DE ANDRADINA

 Extrato de Nota de Empenho
2019NE00643
Aquisição de Artigos de Higiene Pessoal
Processo 230/19ANDR
Contratante: Penitenciária “ASP Anísio Aparecido de Olivei-

ra” de Andradina
Contratado (a): L & A Comércio e Serviços Ltda
CNPJ: 08.214.036/0001-80
Valor: R$ 1.500,00 - Data: 09-10-2019
Crédito Orçamentário: Elemento Econômico: 33903015
PTRES: 380719, Categoria Funcional Programática: 

10302381361420000
Prazo de Vigência: 18-10-2019
 Extratos de Empenhos
Extrato de Nota de Empenho 2019NE00648
Aquisição de Material Consumo, com recursos do FUNPESP
Processo 207/19ANDR
Contratante: Penitenciária “ASP Anísio Aparecido de Olivei-

ra” de Andradina
Contratado (a): Santa Maria Mat. P/ Construção Ltda.
CNPJ: 49.848.880/0001-40
Valor: R$4.852,86 - Data: 10-10-2019
Crédito Orçamentário: Elemento Econômico: 33903052
PTRES: 380716, Categoria Funcional Programática: 

14421381361390000
Prazo de Vigência: 19-10-2019
Parecer Jurídico: CJ/SAP 660/2019, data: 29-08-2019
Extrato de Nota de Empenho 2019NE00649
Aquisição de Material Consumo, com recursos do FUNPESP
Processo 207/19ANDR
Contratante: Penitenciária “ASP Anísio Aparecido de Olivei-

ra” de Andradina
Contratado (a): Euro MTF Ltda.
CNPJ: 05.133.14.724.961/0001-53
Valor: R$72,00 - Data: 10-10-2019
Crédito Orçamentário: Elemento Econômico: 33903019
PTRES: 380716, Categoria Funcional Programática: 

14421381361390000
Prazo de Vigência: 19-10-2019
Parecer Jurídico: CJ/SAP 660/2019, data: 29-08-2019
Extrato de Nota de Empenho 2019NE00650
Aquisição de Material Consumo, com recursos do FUNPESP
Processo 207/19ANDR
Contratante: Penitenciária “ASP Anísio Aparecido de Olivei-

ra” de Andradina
Contratado (a): Euro MTF Ltda.
CNPJ: 05.133.494/0001-04
Valor: R$3.612,95 - Data: 10-10-2019
Crédito Orçamentário: Elemento Econômico: 33903090
PTRES: 380716, Categoria Funcional Programática: 

14421381361390000
Prazo de Vigência: 19-10-2019
Parecer Jurídico: CJ/SAP 660/2019, data: 29-08-2019

 PENITENCIÁRIA DE ASSIS

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Comunicado
Dando cumprimento ao que dispõe a Portaria CAM 5/83, 

de 29.06.83 da Coordenadoria de Administração de Materiais, 
que trata da Aquisição de Gêneros Alimentícios, comunicamos 
as Empresas abaixo relacionadas que se acham à disposição no 
Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária de Assis as 
seguintes Notas de Empenho:

Processo 162/2019 – Pregão 018/2019 - Gêneros Alimentí-
cios Hortifrutigraneiros:

2019NE00804-Kenia Kazue Akutagawa Tupa-EPP-R$ 
7.633,50

2019NE00805-Comercial Hortifrut. Francisco Dona Ltda-R$ 
16.738,00

2019NE00806-Algari Fatima de Oliveira Braz-ME-R$ 2.210,00
2019NE00808-Comercial Taquarussu Ltda-EPP-R$ 16.167,00
Processo 164/2019 – Pregão 020/2019 - Gêneros Alimen-

tícios estocáveis
2019NE00807-O Sartori Frios-ME-R$ 20.016,00
2019NE00800-Fabrica de Embutidos de Carnes Fino Sabor 

Ltda-R$ 12.800,00
2019NE00801-DB Indústria e Com. Carnes e Derivados 

Ltda-R$ 42.291,00
2019NE00803-Distribuidora Candidomotense de Leite Ltda-

-R$ 19.200,00
2019NE00802-Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda-R$ 

60.330,50
2019NE00799-Belo Alimentos Ltda-R$ 28.652,00
 Extratos de Contratos
Processo 062/2019
Contrato 041/2019
Contratante Penitenciária de Assis
Contratada: Nutricionale Comercio e Alimentos Ltda.
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis
Modalidade Licitação: Pregão Presencial 014/2019
Período de 01-09-2019 a 31-10-2019
Valor R$ 43.174,80.

artigo 86 da Lei Federal 8.666/93. Salienta-se que após análise 
dos autos, foi realizado uma consulta concernente ao histórico 
de outras sanções administrativas eventualmente aplicadas à 
empresa e foi constatada a existência de 12 registros de sanções 
de multas aplicadas à empresa. (fls. 69/70). Assim, observado o 
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, que a 
aplicação da sanção administrativa possui caráter repressiva, 
intimidando o infrator para que não reincida na conduta ilícita, 
e ao mesmo tempo didática, porque serve de estímulo para que 
as demais pessoas ajustem seus comportamentos aos padrões 
definidos pelo direito, Aplico também, a seguinte sanção:

Advertência, conforme dispõe o inciso I do artigo 87 da 
Lei 8.666/93. Por fim, em cumprimento ao Princípio do Con-
traditório e Ampla Defesa, previsto no inciso LV, do artigo 5º, 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, fica 
a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso no 
prazo máximo de 05 dias úteis, a contar do recebimento desta 
notificação, devendo ser, preferencialmente, elaborado eletro-
nicamente, através do acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br 
com o inclusão do código de acesso cadastrado, que permitirá 
selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para incluir a 
sua manifestação. Destaca-se que está assegurada, durante o 
prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte 
endereço: Av. Antonio Marques da Silva (Prolongamento), S/N, 
Centro, Presidente Venceslau/Sp, CEP 19400-000. (185/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.05739.SADM Processo: 406/18-CRO
Face os elementos apresentados no presente processo, 

Aplico à empresa AD INstrumentos Cirurgicos Ltda CNPJ: 
06.276.904/0001-20 a sanção de multa, conforme previsto no 
inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em 
decorrência de atraso na entrega do objeto do certame, sendo 
calculada na seguinte conformidade:

Multa no valor de R$ 71,25, em decorrência de 15 dias de 
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2018NE00170, 
no valor de R$ 1.900,00.

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa corres-
ponde ao montante de R$ 71,25, calculada conforme o inciso II do 
artigo 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o artigo 86 da 
Lei Federal 8.666/93. Salienta-se que após análise dos autos, foi 
realizado uma consulta concernente ao histórico de outras sanções 
administrativas eventualmente aplicadas à empresa e não foi cons-
tatada a existência de 02 registros de sanção de multas aplicadas 
à empresa. (fls. 105). Assim, observado o princípio da razoabilidade 
e proporcionalidade, e ainda, que a aplicação da sanção admi-
nistrativa possui caráter repressiva, intimidando o infrator para 
que não reincida na conduta ilícita, e ao mesmo tempo didática, 
porque serve de estímulo para que as demais pessoas ajustem 
seus comportamentos aos padrões definidos pelo direito, Aplico 
também, a seguinte sanção: Advertência, conforme dispõe o inciso I 
do artigo 87 da Lei 8.666/93. Por fim, em cumprimento ao Princípio 
do Contraditório e Ampla Defesa, previsto no inciso LV, do artigo 
5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, fica 
a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso no prazo 
máximo de 05 dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, 
devendo ser, preferencialmente, elaborado eletronicamente, através 
do acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br com o inclusão do código 
de acesso cadastrado, que permitirá selecionar a opção “Fornecedor 
Ampla Defesa” para incluir a sua manifestação. Destaca-se que 
está assegurada, durante o prazo de manifestação, vista dos autos 
do processo no seguinte endereço: Av. Antonio Marques da Silva 
(Prolongamento), S/N, Centro, Presidente Venceslau/SP, CEP 19400-
000. (184/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.06446.SADM Processo: 453/18-CRO
Face os elementos apresentados no presente processo, 

Aplico à empresa Marcio Fernando de Souza Lopes - ME CNPJ: 
26.743.102/0001-90 a sanção de multa, conforme previsto no 
inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em 
decorrência de atraso na entrega do objeto do certame, sendo 
calculada na seguinte conformidade:

Multa no valor de R$ 226,10, em decorrência de 07 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2018NE00328, no valor de R$ 12.920,00.

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa corres-
ponde ao montante de R$ 226,10, calculada conforme o inciso II 
do artigo 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o artigo 86 
da Lei Federal 8.666/93. Salienta-se que após análise dos autos, 
foi realizado uma consulta concernente ao histórico de outras 
sanções administrativas eventualmente aplicadas à empresa não 
foi constatada a existência de registros de sanções aplicadas à 
empresa. (fls. 37). Assim, observado o princípio da razoabilidade 
e proporcionalidade, e ainda, que a aplicação da sanção admi-
nistrativa possui caráter repressiva, intimidando o infrator para 
que não reincida na conduta ilícita, e ao mesmo tempo didática, 
porque serve de estímulo para que as demais pessoas ajustem 
seus comportamentos aos padrões definidos pelo direito, Aplico 
também, a seguinte sanção: Advertência, conforme dispõe o 
inciso I do artigo 87 da Lei 8.666/93. Por fim, em cumprimento 
ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, previsto no inciso 
LV, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar do recebimen-
to desta notificação, devendo ser, preferencialmente, elaborado 
eletronicamente, através do acesso ao site www.esancoes.sp.gov.
br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que permitirá 
selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para incluir a sua 
manifestação. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo 
de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte ende-
reço: Av. Antonio Marques da Silva (Prolongamento), S/N, Centro, 
Presidente Venceslau/SP, CEP 19400-000. (189/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.05396.SADM Processo: 386/18-CRO
Face os elementos apresentados no presente processo, Apli-

co à empresa Portal Ltda CNPJ 05.005.873/0001-00 a sanção de 
multa, conforme previsto no inciso II do artigo 87 da Lei Federal 
8.666, de 21-06-1993, em decorrência de atraso na entrega do 
objeto do certame, sendo calculada na seguinte conformidade:

- Multa no valor de R$ 7,04, em decorrência de 14 dias de 
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2017NE01207, 
no valor de R$ 201,05;

- Multa no valor de R$ 4,41, em decorrência de 07 dias de 
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2018NE00147, 
no valor de R$ 252,00;

- Multa no valor de R$ 0,40, em decorrência de 04 dias de 
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2018NE00162, 
no valor de R$ 40,00;

- Multa no valor de R$ 5,08, em decorrência de 05 dias de 
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2018NE00248, 
no valor de R$ 402,10;

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa 
corresponde ao montante de R$ 16,88, calculada conforme o 
inciso II do artigo 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o 
artigo 86 da Lei Federal 8.666/93. Salienta-se que após análise 
dos autos, foi realizado uma consulta concernente ao histórico 
de outras sanções administrativas eventualmente aplicadas à 
empresa e foi constatada a existência de: 226 registros de multa; 
e 68 registros de sanções de Advertência aplicadas à empresa. 
(fls. 225/227). Assim, observado o princípio da razoabilidade e 
proporcionalidade, e ainda, que a aplicação da sanção admi-
nistrativa possui caráter repressiva, intimidando o infrator para 
que não reincida na conduta ilícita, e ao mesmo tempo didática, 
porque serve de estímulo para que as demais pessoas ajustem 
seus comportamentos aos padrões definidos pelo direito, Aplico 
também, a seguinte sanção: * Advertência, conforme dispõe o 
inciso I do artigo 87 da Lei 8.666/93. Por fim, em cumprimento 
ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, previsto no 
inciso LV, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, fica a empresa notificada para, querendo, 
apresentar recurso no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar 
do recebimento desta notificação, devendo ser, preferencial-
mente, elaborado eletronicamente, através do acesso ao site 
www.esancoes.sp.gov.br com o inclusão do código de acesso 

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS  DA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.05966.SADM Processo: 436/18-CRO
Face os elementos apresentados no presente processo, Apli-

co à empresa Maranatha Comércio e Serviços Gerais Ltda ME 
CNPJ 19.799.908/0001-35 a sanção de multa, conforme previsto 
no inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em 
decorrência de Atraso na Entrega do Objeto do Certame, sendo 
calculada na seguinte conformidade:

Multa no valor de R$ 1.570,00, em decorrência de 106 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE01508, no valor de R$ 6.280,00;

Multa no valor de R$ 780,00, em decorrência de 148 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE01519, no valor de R$ 3.120,00;

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa 
corresponde ao montante de R$ 2.350,00, calculada conforme o 
inciso II do artigo 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o 
artigo 86 da Lei Federal 8.666/93.

Salienta-se que após análise dos autos, foi realizado uma 
consulta concernente ao histórico de outras sanções adminis-
trativas eventualmente aplicadas à empresa e foi constatada 
a existência de 5 registros de sanções de multas aplicadas à 
empresa. (fls. 57). Assim, observado o princípio da razoabilidade 
e proporcionalidade, e ainda, que a aplicação da sanção admi-
nistrativa possui caráter repressiva, intimidando o infrator para 
que não reincida na conduta ilícita, e ao mesmo tempo didática, 
porque serve de estímulo para que as demais pessoas ajustem 
seus comportamentos aos padrões definidos pelo direito, Aplico 
também, a seguinte sanção: Advertência, conforme dispõe o 
inciso I do artigo 87 da Lei 8.666/93. Por fim, em cumprimento 
ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, previsto no inciso 
LV, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar do recebimen-
to desta notificação, devendo ser, preferencialmente, elaborado 
eletronicamente, através do acesso ao site www.esancoes.sp.gov.
br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que permitirá 
selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para incluir a sua 
manifestação. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo 
de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte ende-
reço: Av. Antonio Marques da Silva (Prolongamento), S/N, Centro, 
Presidente Venceslau/SP, CEP 19400-000. (193/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.05738.SADM Processo: 405/18-CRO.
Face os elementos apresentados no presente processo, 

Aplico à empresa Av Comercio de Materiais em Geral Eireli CNPJ 
17.646.996/0001-00 a sanção de multa, conforme previsto no 
inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em 
decorrência de atraso na entrega do objeto do certame, sendo 
calculada na seguinte conformidade:

Multa no valor de R$ 748,60, em decorrência de 35 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2018NE00148, no valor de R$ 7.880,00;

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa corres-
ponde ao montante de R$ 748,60, calculada conforme o inciso II 
do artigo 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o artigo 86 
da Lei Federal 8.666/93. Salienta-se que após análise dos autos, 
foi realizado uma consulta concernente ao histórico de outras 
sanções administrativas eventualmente aplicadas à empresa e foi 
constatada a existência de 01 registro de multa, e 01 registro de 
sanção de advertência aplicadas à empresa. (fls. 104/105). Assim, 
observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, 
que a aplicação da sanção administrativa possui caráter repressiva, 
intimidando o infrator para que não reincida na conduta ilícita, e 
ao mesmo tempo didática, porque serve de estímulo para que as 
demais pessoas ajustem seus comportamentos aos padrões defi-
nidos pelo direito, Aplico também, a seguinte sanção: Advertência, 
conforme dispõe o inciso I do artigo 87 da Lei 8.666/93. Por fim, em 
cumprimento ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, previsto 
no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, fica a empresa notificada para, querendo, apre-
sentar recurso no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar do recebi-
mento desta notificação, devendo ser, preferencialmente, elaborado 
eletronicamente, através do acesso ao site www.esancoes.sp.gov.
br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que permitirá 
selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para incluir a sua 
manifestação. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: Av. 
Antonio Marques da Silva (Prolongamento), S/N, Centro, Presidente 
Venceslau/SP, CEP 19400-000. (183/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.06061.SADM. Processo: 439/18-

CRO. Face os elementos apresentados no presente proces-
so, Aplico à empresa Vince Industria e Comércio Ltda CNPJ 
05.132.779/0001-12 a sanção de multa, conforme previsto no 
inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em 
decorrência de Atraso na Entrega do Objeto do Certame, sendo 
calculada na seguinte conformidade:

Multa no valor de R$ 4.260,00, em decorrência de 135 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE00963, no valor de R$ 17.040,00;

Multa no valor de R$ 4.260,00, em decorrência de 134 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE00965, no valor de R$ 17.040,00;

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa 
corresponde ao montante de R$ 8.520,00 calculada conforme o 
inciso II do artigo 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o 
artigo 86 da Lei Federal 8.666/93. Salienta-se que após análise 
dos autos, foi realizado uma consulta concernente ao histórico 
de outras sanções administrativas eventualmente aplicadas à 
empresa e foi constatada a existência de 9 registros de sanções 
de multas aplicadas à empresa. (fls. 118). Assim, observado o 
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, que a 
aplicação da sanção administrativa possui caráter repressiva, 
intimidando o infrator para que não reincida na conduta ilícita, 
e ao mesmo tempo didática, porque serve de estímulo para que 
as demais pessoas ajustem seus comportamentos aos padrões 
definidos pelo direito, Aplico também, a seguinte sanção:

Advertência, conforme dispõe o inciso I do artigo 87 da 
Lei 8.666/93. Por fim, em cumprimento ao Princípio do Con-
traditório e Ampla Defesa, previsto no inciso LV, do artigo 5º, 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, fica 
a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso no 
prazo máximo de 05 dias úteis, a contar do recebimento desta 
notificação, devendo ser, preferencialmente, elaborado eletro-
nicamente, através do acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br 
com o inclusão do código de acesso cadastrado, que permitirá 
selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para incluir a 
sua manifestação. Destaca-se que está assegurada, durante o 
prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte 
endereço: Av. Antonio Marques da Silva (prolongamento), S/N, 
Centro, Presidente Venceslau/SP, CEP 19400-000. (181/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.06409.SADM Processo: 452/18-CRO
Face os elementos apresentados no presente processo, 

Aplico à empresa Comercial Vidanova de Utilidades Ltda CNPJ 
08.623.941/0001-93 a sanção de multa, conforme previsto no 
inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em 
decorrência de Atraso na Entrega do Objeto do Certame, sendo 
calculada na seguinte conformidade:

Multa no valor de R$ 72,40, em decorrência de 11 dias de 
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2018NE00322, 
no valor de R$ 2.633,00;

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa 
corresponde ao montante de R$ 72,40, calculada conforme o 
inciso II do artigo 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007 c.c. o 

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 13-9-2019
Ante a manifestação exarada através da Informação 

1184/2019/ATCP-SIND, pela Assessoria Técnica desta Coorde-
nadoria, na qual adoto por inteiro, e após ampla e percuciente 
análise dos presentes autos, tende restado configurada, em tese, a 
infração disciplinar, Determino: à instauração processo administra-
tivo disciplinar, em desfavor do servidor P. S. B. A, RG 23.XXX.XXX-
X, Agente de Segurança Penitenciária, do SQC-III-QSAP, lotado em 
Unidade Prisonal vinculada a esta Regional, pela quebra do dever 
funcional previsto no artigo 241, inciso XIII, da lei 10.261/1968, 
c.c. artigo 256, inciso II, do mesmo dispositivo legal, pelo exercício 
irregular atividade remunerada, enquanto em afastamento para 
tratamento de saúde. (Despacho 1226/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CAPELA 
DO ALTO

 Portaria CDPCA/D.G.-308, de 10-10-2019
O Diretor Técnico III, do Centro de Detenção Provisória de 

Capela do Alto, com fundamento no Artigo 3°, Inciso IV, da Lei 
Federal 10.520/02 c.c. os Decretos 47.297/02 e no 49.722/05, onde 
determina a designação de Pregoeiro, Subscritor e Equipe de Apoio 
para promover licitações na modalidade de Pregão Eletrônico resolve:

Artigo 1° - Designar para, sem prejuízo de suas atividades, 
cargos ou funções, como Pregoeiro no processo CDPC224/19 
referente à contratação de “Serviços de Gerenciamento do 
Abastecimento de Combustíveis de Veículos e outros serviços 
prestados por postos credenciados”, por um período de 15 
meses consecutivos, o servidor: Carlos Eduardo Poletti Ferraz 
Meira, RG: 23.584.470-6, Agente de Segurança Penitenciária 
Classe III e como suplente a servidora: Mirian Piovan Batista 
Coelho, RG: 19.223.726-3, Diretor II do Centro Administrativo.

§ 1° - Designar como Equipe de Apoio, o servidor: Thiago da 
Silva Freitas, RG: 26.341.214-3, Agente de Segurança Penitenci-
ária Classe II e a servidora Amy Gomes Kempoviki Soares, RG: 
43.069.634-6, Oficial Administrativo.

§ 2° - Subscritor do Edital, Rosemiro de Jesus Proença, RG: 
32.786.920-3, Diretor Técnico III.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 Portaria CDPCA/D.G.-309, de 10-10-2019
O Diretor Técnico III, do Centro de Detenção Provisória 

de Capela do Alto, com fundamento no Decreto 58.623, de 
29/11/12, resolve:

Artigo 1º - Designar para, sem prejuízo de suas atividades, 
cargos ou funções, constituírem a Comissão de Recepção de 
Materiais do Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto, 
em conformidade com o Artigo 70 da Lei Estadual 6.544 de 
22/11/89, combinado com o Artigo 73, Inciso II, da Lei Federal 
8.666, de 21-06-1993, e suas alterações, os seguintes funcioná-
rios: Alfio Lopes Arruda, RG: 24.704.477-5, Agente de Segurança 
Penitenciária Classe IV; Jose Mario Cerineo, RG: 14.441.235-4, 
Agente de Segurança Penitenciária Classe V; Sinésio Bianchi 
Neto, RG: 25.068.700-8, Agente de Segurança Penitenciária 
Classe II; Thiago da Silva Freitas, RG: 26.341.214-3, Agente 
de Segurança Penitenciária Classe II; Mirian Piovan Batista 
Coelho, RG: 19.223.726, Diretora II do Centro Administrativo; 
Reginaldo Antonio Ferreira, RG: 28.045.350-4, Diretor de Cen-
tro de Segurança e Disciplina; Amy Gomes Kempoviki Soares, 
RG: 43.069.634-6, Oficial Administrativo, sob a presidência do 
primeiro, consequentemente os demais membros que, auto-
maticamente, integrarão a Comissão, obedecida à ordem de 
designação na ausência e afastamento do presidente.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUNDIAÍ

 Portaria do Diretor Técnico III, de 9-10-2019
O Diretor Técnico III,
Considerando a dedicação, o espírito cooperativo e o profis-

sionalismo demonstrado pela Agente de Segurança, classificada 
neste Centro de Detenção Provisória, na execução de suas funções;

Considerando os relevantes serviços prestados, não só 
desenvolvendo suas atividades e demonstrando grande espírito 
de colaboração, dedicação, zelo e senso de responsabilidade, 
assim também colaborando na excelência dos trabalhos, servin-
do de exemplo a seus pares;

Resolve:
Prestar "Voto de Elogio" a Rosi Meire Menegante, RG 

16.876.290, Agente de Segurança Penitenciária de Classe III.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA NELSON 
FURLAN - PIRACICABA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-10-2019
Tendo em vista os termos constantes no comunicado de 

evento 204/2019, de 08-10-2019, subscrito pelo funcionário 
André Luís Toledo, portador do RG 29.606.629-1 e conforme 
artigo 20, inciso III, do Decreto 49.577, de 04-05-2005, Determino, 
nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para apurar os fatos irregulares ocorridos no dia 
07-10-2019, na gaiola e que consiste quanto ao desaparecimento 
de duas chaves de algemas pertencente aos materiais de trabalho 
da gaiola de acesso do pavilhão "C". Ficam designados os servi-
dores Alessandra Giovana Hitomi Dominguez, RG 24.142.550-5, 
Supervisora Técnica II, como Autoridade Apuradora e Renan Lean-
dro dos Santos Siqueira, RG 40.370.299-9, 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 preceitua o § 1º do artigo 
265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, todos das 
leis supracitadas. (Apuração Preliminar 012/2019)

 PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE ARRUDA 
SAMPAIO - ITIRAPINA II

 Despacho do Diretor Técnico III, de 10-10-2019
Com base nos elementos constantes no Processo 109/19PJBAS 

e parecer do Centro Administrativo como servidor responsável e 
decorrido o prazo legal não fora apresentado recurso da decisão 
retro, Aplico a sanção pecuniária na razão de R$ 1.194,67, em 
face a empresa Fabiana da Silva Marquesi, CNPJ 27.249.577/0001-
98, amparada pelo inciso II do artigo 4º da Resolução SAP 6 de 
10-01-2007 e inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
atualizações, pela não entrega de 4.685 quilos de tomate referente 
ao contrato 020/19 PJBAS do Processo 035/19PJBAS.

 PENITENCIÁRIA II DE GUAREÍ

 Despacho do Diretor Técnico III, de 10-10-2019
Tendo em vista comunicado de sinistro 002/2019 datado 

de 09-10-2019, subscrito pelo Diretor I do Núcleo de Infraestru-
tura e Conservação, e conforme artigo 27, inciso III, do Decreto 
51.517, de 29-01-2007, 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 da Apuração Preliminar sob o 
nº 010/2019, para apurar eventual responsabilidade funcional, 
no tocante a colisão do veículo SpaceFox– Volkswagen, placa 
GGT-2666. Ficam designados os servidores Maria Cristina Gomes 
Pinheiro, RG 47.987.552-2, Supervisor Técnico III - substituto, 
como Autoridade Apuradora e João Avanço Fazano Neto, RG 
45.936.275-6, 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 §1 do artigo 265, respeitando-se a res-
salva do §2º do mesmo artigo, ambos da referida Lei supracitada.
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