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cadas à empresa e não foi constatada a existência de: 5 regis-
tros de sanção de multas aplicadas à empresa; 02 registros de 
sanção de advertência. (fls. 46/47). 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 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, pre-
ferencialmente, 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 “Fornece-
dor 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. (192/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-10-2019
Protocolo: 380185.2019.01179.SADM Processo: 067/19-

CRO. Face os elementos apresentados no presente processo, 
Aplico a 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$ 102,16, em decorrência 
de 7 dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2018NE00854, no valor de R$ 5.838,00; Multa no valor de R$ 
87,50, em decorrência de 104 dias de atraso na entrega do obje-
to da Nota de Empenho 2018NE00871, no valor de R$ 350,00. 
Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa correspon-
de ao montante de R$ 189,66, 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 constatada a existência de quaisquer registros de san-
ções aplicadas à empresa (fls. 74). 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 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 5 dias úteis, a 
contar do recebimento desta notificação, devendo ser, preferen-
cialmente, 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. (217/2019)

 CENTRO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS
 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.06003.SADM. Processo: 437/18-

CRO. Face os elementos apresentados no presente processo, 
Aplico a 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$ 5.250,00, em decorrência 
de 198 dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE01008, no valor de R$ 21.000,00. Sendo desta forma, 
a somatória dos valores da Multa corresponde ao montante 
de R$ 5.250,00, 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 cons-
tatada a existência de: 16 registros de Multas; e 01 registro de 
sanção de advertência aplicadas à empresa (fls. 99/101). 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 compor-
tamentos 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 eletro-
nicamente, através do acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br 
com a 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. (182/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.06346.SADM. Processo: 451/18-

CRO. Face os elementos apresentados no presente processo, 
Aplico a 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$ 161,35, em 
decorrência de 7 dias de atraso na entrega do objeto da Nota 
de Empenho 2018NE00404, no valor de R$ 9.220,16. Sendo 
desta forma, a somatória dos valores da Multa corresponde 
ao montante de R$ 161,35, 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 san-
ção de multa aplicada à empresa. (fls. 56). 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 
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 rece-
bimento 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. (194/2019)

pelo descumprimento no prazo de entrega da mercadoria da 
Nota de Empenho 2019NE00379 (tintas).

Insta salientar, que a contratada é conhecedora dos ditames 
que regem a referida licitação, e ao participar, assumiu todas 
as responsabilidades pela execução do ajuste. Dessa forma, a 
mesma deveria ter levado em conta todas as possíveis adversi-
dades do processo de entrega, arcando com as consequências 
do seu não cumprimento.

Diante do exposto e com base nas informações prestadas 
pelo Diretor Técnico II do Centro de Finanças e Suprimentos 
desta, Decido:

I. Não acolher a justificativa apresentada pela empresa, 
visto que não apresentou motivos relevantes que pudessem 
isentá-la de responsabilidade;

II. Aplicar multa diária, sobre os dias de atraso, até a data 
da efetiva entrega, calculada a 0,25% até o 30º dia e 0,5% a 
partir de 31º dia, calculado sobre o valor correspondente ao 
saldo financeiro não realizado, amparada pelo artigo 5º, inciso II 
da Resolução SAP 6, de 10-01-2007 e artigo 86, da Lei 8.666/93 
e suas atualizações na seguinte conformidade:

- R$ 420,00 (valor empenhado) X 0,25% = R$ 1,05 ao dia;
- R$ 1,05 (valor diário da multa) X 05 (dias de atraso) = R$ 

5,25 (valor total da multa).
Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para apresentação de 

recursos, a partir da ciência desta notificação, conforme precei-
tua o inciso I do artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas atualizações, 
estando os autos com vistas franqueadas aos interessados.

 PENITENCIÁRIA MASCULINA DE PIRACICABA

 Comunicado
Chamada Pública 3/2019-PPIR Processo: 485/2019 Objeto: 

Credenciamento e cadastramento de Agricultores Familiares 
para os fins de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar para o atendimento ao Programa Paulista de Agricultura 
de Interesse Social - PPAIS. Foram habilitados os itens desta 
Chamada Pública ao agricultor familiar vencedor, na seguinte 
conformidade: Os itens 01 (abobrinha), 02 (banana nanica), e 
03 (chuchu) tiveram propostas, considerando o limite máximo 
de R$ 30.000,00 para o agricultor em conformidade com o § 2°, 
Artigo 4° da Lei 14.591 de 14-10-2011 alterada pelo Decreto 
63.278/2018, como segue:

Item 01: Abobrinha

CREDENCIADO QUANT.  VALOR VALOR
  KG UNITÁRIO  TOTAL

Miguel Lopes de Oliveira 2.500 R$ 1,97 R$ 4.925,00
Manoel Santos de Oliveira 2.500 R$ 1,97 R$ 4.925,00
Total  5.000 R$ 1,97 R$ 9.850,00

Item 02: Banana Nanica

CREDENCIADO QUANT.  VALOR VALOR 
  KG UNITÁRIO TOTAL

Nair Afonso de Meli Silva 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Maria Vieira dos Santos Nascimento 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Jesus Rodrigues Alves 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
José Ferreira Bie 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Rita de Cássia da Costa 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Joaquim F.filho Sipliano 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Fatima da Silva 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Antonio Zulian 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Maria Cecilia Fogaça da Silva 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Janildo Pereira dos Santos 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Manoel Santos de Miranda 1.000 R$ 2,21 R$ 2.210,00
Total  11.000 R$ 2,21 R$24.310,00

Item 03: Chuchu
Não Houve Agricultores Habilitados
Não houveram desistência de Propostas.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS  DA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.06415.SADM. Processo: 467/18-

CRO. Face os elementos apresentados no presente processo, 
Aplico a 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$ 812,50, em decorrência de 130 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE01367, no valor de R$ 3.250,00;

Multa no valor de R$ 812,50, em decorrência de 129 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE01368, no valor de R$ 3.250,00;

Multa no valor de R$ 812,50, em decorrência de 239 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE01369, no valor de R$ 3.250,00;

Multa no valor de R$ 812,50, em decorrência de 133 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE01370, no valor de R$ 3.250,00;

Multa no valor de R$ 1.625,00, em decorrência de 70 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2017NE01371, no valor de R$ 6.500,00.

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa 
corresponde ao montante de R$ 4.875,00, 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 não foi constatada a existência de 33 registros 
de sanção de multas aplicadas à empresa. (fls. 220). 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 compor-
tamentos 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 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. (187/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Protocolo: 380185.2018.06073.SADM Processo: 440/18-

CRO Face os elementos apresentados no presente processo, 
Aplico a multa, conforme previsto no inciso II do artigo 87 da 
Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em decorrência de inexecução 
parcial do contrato, sendo calculada na seguinte conformidade: 
Multa no valor de R$ 167,81, em decorrência de 8 dias de 
inexecução parcial (01 veículo), do objeto do Termo de Contrato 
012/16-CRO. Sendo desta forma, a somatória dos valores da 
Multa corresponde ao montante de R$ 167,81, calculada confor-
me o inciso III do artigo 4º 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 apli-

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO 
ESTADO

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE 
CERQUEIRA CÉSAR

 Despacho do Diretor, de 17-10-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 209/2019, e conforme artigo 22 – III, do Decreto 58.621 
de 28-11-2012, Determino, nos termos do artigo 264, da Lei 
10.261, de 28-10-1968, (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado de São Paulo), alterada pela Lei Complementar 942, 
de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar com o obje-
tivo de analisar e apurar possíveis irregularidades funcionais. 
Ficam designados os servidores Anderson Ricardo Guido – RG.: 
26.615.024-X – Supervisor Técnico II, como Autoridade Apurado-
ra, e Marcio José Soares – RG 25.296.068-3, Agente de Seguran-
ça 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 apura-
ção 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. 
Cerqueira César, 14-10-2019. (Despacho 007/2019)

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-10-2019
Dispensa BEC – 380258000012019OC00166. Com base nas 

informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, 
Revogo a presente oferta de compra, uma vez que todos os itens 
foram considerados como fracassados e/ou desertos.

 PENITENCIÁRIA SARGENTO PM ANTONIO LUIZ 
DE SOUZA - REGINÓPOLIS II

 Portaria PIIREG-140, de 17-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária “Sargento PM Antonio 

Luiz de Souza” de Reginópolis, conforme artigo 3º, inciso IV, 
parágrafo único do Decreto 47.297, de 06-11-2002 resolve:

Artigo 1º - Designar Francisca de Cássia Matiazzi, R.G.: 
32.102.567-2, Diretora II do Centro Administrativo, para sem 
prejuízo de suas atividades, cargos ou funções, atuar como 
Pregoeiro no Pregão Eletrônico 014/2019-PIIREG, do Processo 
091/2019-PIIREG, que trata da Prestação de Serviços Contínuos 
de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veícu-
los e Outros Serviços, prestados por postos credenciados para o 
período de 30 meses, a partir de 12-11-2019, e como suplente 
a Ana Cristina dos Santos Maffei, R.G.: 43.096.357-9, Diretora I 
do Núcleo de Finanças e Suprimentos.

Artigo 2º - Designar para atuar como membros titulares 
da Equipe de Apoio ao Pregoeiro acima, os Senhores:- Nilson 
Barrocal Ramos, R.G.: 32.598.196-6, Diretor I do Núcleo de Tra-
balho, Victor Augusto dos Santos, RG. 34.285.839-7, Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe III, e, como Suplente:- Fabiano 
Rodrigues Manzato, R.G.: 23.248.812-5, Supervisor Técnico III.

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

 DIRETORIA TÉCNICA III
Despacho do Diretor Técnico III Substituto, de 16-10-

2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 087/2019, datado de 10 de outubro de 
2.019, conforme Decreto 48.905/2004, 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 10 
de Outubro de 2.019, nesta Unidade Prisional e que consiste 
no não atendimento do servidor L.P.C. à prévia convocação. 
Ficam designados os servidores Fabiano Rodrigues Manzato, RG 
23.248.812-5 SSP/SP, Supervisor Técnico III, como Autoridade 
Apuradora, e Irineu Dyonisio Victor Junior, RG 26.137.932-X 
SSP/SP, 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 ime-
diato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 dias, 
conforme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva 
do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. Conclusos a 
Autoridade Apuradora. (139)

 PENITENCIÁRIA DE TAQUARITUBA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Portaria PTAQ-364, de 17-10-2019
O Diretor Técnico III Substituto da Penitenciária de Taqua-

rituba resolve:
Artigo 1º - Designar, em conformidade com o Decreto 

47.297, de 06-11-2002, artigo 3º, inciso IV, a funcionária Ana 
Paula Sampaio Roncon, RG 48.929.515-0, Diretora II do Centro 
Administrativo, para exercer a atribuição de Pregoeira e a 
funcionária Regiane Cristina Boza, RG 25.550.509-7, Agente 
de Segurança Penitenciária Classe III, para exercer a função de 
Pregoeira Suplente do Pregão Eletrônico PTAQ 019/19, Processo 
PTAQ 223/19, referente a aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis com participação restrita, para os meses de novembro 
e dezembro de 2019, as quais estão devidamente capacitadas 
para exercer a atribuição, bem como, os funcionários Antônio 
Carlos Fogaça de Castilho, 18.443.225, Oficial Operacional e 
Rodrigo Massaruti, RG 24.640.130-8, Agente de Segurança 
Penitenciária Classe IV como membros da Equipe de Apoio e 
Regiane Cristina Boza, RG 25.550.509-7, Agente de Segurança 
Penitenciária Classe III, como Subscritora, de acordo com o arti-
go 5º, inciso III da Resolução SF 23, de 25-07-2005.

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

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 17-10-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto ao artigo 26 da 

Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e suas atualizações, tendo em 
vista a edição da Lei Complementar 897 de 09-05-2001, bem 
como do Decreto 57.688, de 27-12-2011, o reconhecimento de 
inexigibilidade de licitação exarada pela Diretora Técnica III da 
Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu, com fulcro no “caput” 
do artigo 25 do já citado diploma legal, objetivando a aquisição 
de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros (230 quilos de 
acelga, 1.300 quilos de banana nanica, 300 quilos de cenoura 
e 1.000 quilos de tomate), no valor total de R$ 6.112,20, por 
meio do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social 
(PPAIS), para atender às necessidades da Unidade supracitada e 
do Centro de Ressocialização “Prefeito João Misságlia” de Mogi 
Mirim, no período de 18 de outubro a 31-12-2019, em favor de 4 
agricultores familiares. (Proc.186/2019-PFMOGIGUAÇU)

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Despacho da Diretora, de 17-10-2019
À vista dos elementos de instrução dos autos e de acordo 

com as informações da Diretoria Técnica II do Centro de Finanças 
e Suprimentos, diante da apresentação tempestiva de defesa 
prévia pela empresa Ponto Mix Comercial e Serviços Eireli. CNPJ 
29.940.579/0001-54, face a publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, Seção I, página 107, referente a notificação 

go 30, incisos I, II e VI, do Decreto 49.984, de 06-09-2005; 
bem como, em concordância com as disposições contidas na 
Resolução SAP-98, de 4-5-2010 alterada pela Resolução SAP-
130, de 16-06-2010 e considerando, a Resolução SAP-29, de 
13-06-2013, que disciplina, em suma, a inutilização de coletes 
balísticos inservíveis, no âmbito das Unidades Prisionais, resolve:

Artigo 1º - Constituir, nos termos no artigo 3º da Resolução 
SAP-98/2010, acrescido pela Resolução SAP-29/2013, a Comis-
são de Inutilização de Coletes Balísticos Inservíveis, cuja finalida-
de será destruir pessoalmente ou acompanhar a destruição dos 
coletes balísticos que tiverem perdido/prejudicada sua eficácia, 
na forma do artigo 1º da Resolução SAP-98/2010, designando 
para compô-la, sob a sua presidência, os seguintes servidores: 
1º - Leonardo Henrique de Jesus Tolim, RG 44.503.267-4, 
Diretor II do Centro Administrativo Substituto; 2º- Francisco 
Mendes Gomes, RG 30.935.333-6, Diretor de Divisão de Centro 
de Escolta e Vigilância Penitenciária e 3º - Rogério Norões, RG 
36.297.614-4, Agente de Segurança Penitenciária I.

Artigo 2º - A destruição de que trata o artigo anterior deverá 
ser feita, exclusivamente, pelo processo de picotamento, confor-
me Resolução SAP-130/2010.

Artigo 3º - Os resíduos do picotamento serão encaminha-
dos ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 
– FUSSESP.

Artigo 4º - O procedimento deverá ser registrado em 
Ata, acompanhado de relatório fotográfico e deverá conter as 
seguintes informações: I- Modelo do Colete; II- Identificação 
do fabricante; III- Número de série; IV- Número patrimonial e 
V- Nível de proteção.

Parágrafo Único – A Ata deverá ser impressa em 03 vias 
e encaminhada à Coordenadoria de Unidades Prisionais da 
Região Metropolitana de São Paulo, ao Centro Administrativo 
desta Unidade para providências de baixa patrimonial e ao 
Centro de Escolta e Vigilância Penitenciária desta Unidade, para 
controle e arquivo.

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-10-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 192 de 17-10-2019, subscritos por R. T. de S. M, conforme 
artigo 27 do Decreto 57.187 de 02-08-2011, determino nos ter-
mos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apura-
ção Preliminar para apurar os fatos irregulares ocorridos no dia 
15-10-2019, nesta unidade e que consistem na apreensão de 
drogas com a detenta Letícia Mirna de Souza – matr. 429.871-
7. Ficam designadas as servidoras Sandra Gesse de Freitas, RG 
19.429.213-7/SP – Agente de Segurança Penitenciária classe 
V, como Autoridade Apuradora e Fernanda da Costa Roda, RG 
46.141.745-5/SP, Agente de Segurança Penitenciária classe I, 
que irá 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. (150/2019)

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
FRANCO DA ROCHA

 Despacho do Diretor, de 17-10-2019
Considerando os termos constantes no Comunicado de 

Evento 530/2019, ora subscrito por Agentes Penitenciário o qual 
informa que durante inspeções de rotina, apreenderam materiais 
ilícitos e de uso proibido no âmbito desta Unidade Prisional na 
posse do reeducando Yan Wesley da Costa Batista – Matrícula 
1.098.997-9. Conforme artigo 25, inciso III, do Decreto 52.376 
de 19-11-2007, Determino, nos termos dos artigos 264 e 265 
da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei complementar 
942, de 06-06-2003, a realização de Apuração preliminar, para 
averiguar possível falha funcional quanto aos fatos supracitados. 
Ficam designados os servidores Ivanildo Pereira da Silva – RG. 
29.877.115-9, Agente de Segurança Penitenciária, como Auto-
ridade Apuradora, e Fernando Augusto Calefi Moreira – RG 
24.166.563-2, também Agente Penitenciário, para 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 §° do artigo 265, respeitando a ressalva 
do §2° do mesmo artigo, todos das leis supracitadas. Conclusos 
à Autoridade Apuradora. (114/2019)

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

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA LUIS CESAR 
LACERDA - SÃO VICENTE

 Despacho do Diretor, de 17-10-2019
Tendo em vista os termos da Comunicação de evento 

181/2019 e conforme artigo 1º, inciso II, do Decreto 49.577/05, 
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 eventual 
responsabilidade funcional no fato descrito na referida Comuni-
cação, que versa sobre suspeita de conduta irregular por parte 
da funcionária M. E. F S, RG:22.xxx.xxx-x. Ficam designados os 
servidores: Marco Antonio de Barros, RG 20.134.544-4, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe VI como Autoridade Apu-
radora e, Cassio Ribeiro de Campos, RG 20.953.510-6, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe VII, para 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, ambos da Lei supracitada. (Despacho 
016/2019/CDPSV)

 PENITENCIÁRIA DR. GERALDO DE ANDRADE 
VIEIRA - SÃO VICENTE

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Comunicado
Convite Eletrônico 009/2019 Processo 165/2019, que versa 

sobre aquisição de materiais de consumo. Classificação das 
Propostas da Oferta de Compra 380118000012019OC00200. 
Classificação final das propostas em ordem crescente de valores:

Item 1: Ventilador de Parede 60 CM - CNPJ/CPF - Licitante - 
Proposta - Enq. - Classificação

19910840000110 Magitech Distribuidor de Eletronicos 
Eireli - 145,0000 - 1º

Abre-se o prazo legal de 2 dias úteis para interposição de 
recursos. O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para 
isso, deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de 
Interpor Recurso".
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