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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 arti-
go 33 da Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras 
processuais desta Lei, especialmente quanto à Comunicação 
Eletrônica dos Atos Processuais (artigo 77 e seguintes da Lei 
13.457/2009), com a respectiva publicação dos atos adminis-
trativos por meio de Diário Eletrônico próprio da Secretaria da 
Fazenda, conforme artigo 29 da Portaria CAT 198/2010 e artigo 
1º da Resolução SF-20/2011.

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

Contribuinte: DANIEL VALE DE SOUZA
IE N.A. - CNPJ/CPF: 220.835.668-31.
AIIM - ITCMD 4.128.795-2, de 18-10-2019
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): PFC-LAPA/SANTANA, RUA NOSSA SENHORA DA LAPA, 
370 - LAPA - São Paulo - SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-1 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE SÃO PAULO

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

 NF 1
Comunicado
Notificação - AIIM ITCMD
Assunto: Nos termos do “caput” do artigo 100 do Decreto 

54.486/2009, fica o autuado NOTIFICADO da lavratura do 
Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM por infração à 
legislação tributária do ITCMD (RITCMD - Decreto 46.655/2002, 
de 1º/04/2002) 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.

No caso de liquidação do débito, a multa poderá ser paga 
com desconto de 50% dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração, nos 
termos e condições do artigo 24, inciso I, da Lei 10.705/2000, 
de 8/12/2000, condicionado ao pagamento integral do débito, 
implicando em renúncia à defesa ou reclamação.

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 arti-
go 33 da Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras 
processuais desta Lei, especialmente quanto à Comunicação 
Eletrônica dos Atos Processuais (artigo 77 e seguintes da Lei 
13.457/2009), com a respectiva publicação dos atos adminis-
trativos por meio de Diário Eletrônico próprio da Secretaria da 
Fazenda, conforme artigo 29 da Portaria CAT 198/2010 e artigo 
1º da Resolução SF-20/2011.

Caso o ePAT torne-se indisponível por motivos técnicos, 
impossibilitando ao usuário credenciado o acesso e envio de 
documentos por meio do Portal do ePAT na Internet, a defesa 

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.

No caso de liquidação do débito, a multa poderá ser paga 
com desconto de 50% dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração, nos 
termos e condições do artigo 24, inciso I, da Lei 10.705/2000, 
de 8/12/2000, condicionado ao pagamento integral do débito, 
implicando em renúncia à defesa ou reclamação.

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 arti-
go 33 da Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras 
processuais desta Lei, especialmente quanto à Comunicação 
Eletrônica dos Atos Processuais (artigo 77 e seguintes da Lei 
13.457/2009), com a respectiva publicação dos atos adminis-
trativos por meio de Diário Eletrônico próprio da Secretaria da 
Fazenda, conforme artigo 29 da Portaria CAT 198/2010 e artigo 
1º da Resolução SF-20/2011.

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

Contribuinte: GEORGE WASHINGTON VALE DE SOUZA
IE: N.A. - CNPJ/CPF: 287.808.208-75
AIIM - ITCMD 4.128.794-0, de 18-10-2019
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): PFC-APA/SANTANA, RUA NOSSA SENHORA DA LAPA, 
370 - LAPA - São Paulo - SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-1 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE SÃO PAULO

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

 NF 1
Comunicado
Assunto: Notificação - AIIM ITCMD
Nos termos do “caput” do artigo 100 do Decreto 

54.486/2009, fica o autuado NOTIFICADO da lavratura do 
Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM por infração à 
legislação tributária do ITCMD (RITCMD - Decreto 46.655/2002, 
de 1º/04/2002) 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.

No caso de liquidação do débito, a multa poderá ser paga 
com desconto de 50% dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração, nos 
termos e condições do artigo 24, inciso I, da Lei 10.705/2000, 
de 8/12/2000, condicionado ao pagamento integral do débito, 
implicando em renúncia à defesa ou reclamação.

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 

 Fazenda e 
Planejamento
 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, 
COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE 
DADOS E ATENDIMENTO

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS
 Delegacia Regional Tributária da Capital I
 Comunicado
Notificação - Exclusão do Simples Nacional
Foi elaborado o Termo de Exclusão do Regime Simples 

Nacional em virtude de ter tido receita bruta, em 2014, em mais 
de 20% superior ao limite estabelecido pela Lei 123/06, com 
início a partir do mês subsequente em que ocorreu o excesso, 
ou seja, a partir de novembro/2014. Contribuinte: CLAUDINO & 
SIQUEIRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA IE: 142.145.531.117 / 
CNPJ/CPF: 17.661.106/0001-39 Data de Notificação: Considerar-
-se-á realizada esta notificação 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): PFC-10-TATUAPÉ, RUA 
FRANCISCO MARENGO, 1932 - TATUAPÉ - São Paulo - SP, horário 
9:00h às 16h30

 Núcleo de Serviços Especializados - I - ICMS
 Comunicado
Declaração de inatividade do estabelecimento.
O chefe do NSE I/ICMS comunica aos interessados que em 

decorrência de decisão exarada que constatou a não localiza-
ção do contribuinte, formalizada por meio de “Declaração de 
não Localização de Contribuinte” (mod. 2.05-A), determinou 
a alteração da situação cadastral para “NÃO LOCALIZADO”, 
relativamente aos contribuintes abaixo relacionados, efeitos a 
partir das datas indicadas.

Contribuinte: PONTUAL REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
Inscrição Estadual: 141.408.352.114 - CNPJ: 

08.859.611/0001-00
Endereço: RUA ANDRES LAMAS, 213 e 215 - TATUAPÉ- SÃO 

PAULO-SP.
Exp. GDOC: 1000371-546968/2019
Data da inatividade: 10-07-2015
Contribuinte: HDM COM E IMPORT E EXPORT DE MÁQUI-

NAS DE COSTURA LTDA
Inscrição Estadual: 119.422.560.116 - CNPJ: 

08.822.915/0001-94
Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ HIGINO, 15 - LOJA 13 - VILA 

ORATÓRIO- SÃO PAULO-SP.
Exp. GDOC: 1000371-545659/2019
Data da inatividade: 18-06-2019
Contribuinte: MAJELA HOSPITALAR LTDA
Inscrição Estadual: 146.178.355.117 - CNPJ: 

02.483.928/0003-61
Endereço: RUA IBITINGA, 609 - ALTO DA MOOCA- SÃO 

PAULO-SP.
Exp. GDOC: 1000371-543327/2019
Data da inatividade: 21-03-2018
Contribuinte: SOLAR SYSTEM COML DE GAMES E INFOR-

MÁTICA EIRELI
Inscrição Estadual: 119.272.210.117 - CNPJ: 

01.064.808/0001-03
Endereço: AV. ZELINA, 507 - SALA 03 - VILA ZELINA- SÃO 

PAULO-SP.
Exp. GDOC: SFP-EXP-2019/23178-A
Data da inatividade: 05-04-2018
Contribuinte: AZULPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICO E 

MADEIRA EIRELI
Inscrição Estadual: 142.760.617.117 - CNPJ: 

18.803.909/0001-43
Endereço: AV. SAPOPEMBA, 12929 - JD. ADUTORA- SÃO 

PAULO-SP.
Exp. GDOC: SFP-EXP-2019/23217-A
Data da inatividade: 06-05-2016
Contribuinte: CARLA TEIXEIRA DE CARVALHO ME
Inscrição Estadual: 141.572.269.110 - CNPJ: 

19.257.275/0001-33
Endereço: RUA EVA PERICO RACHID, 15 - FUNDOS - VL 

DOUTOR EIRAS- SÃO PAULO-SP.
Exp. GDOC: SFP-EXP-2019/18306-A
Data da inatividade: 20-12-2018
Contribuinte: KOMPORT COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
Inscrição Estadual: 123.870.768.110 - CNPJ: 

33.237.118/0001-97
Endereço: RUA PERIGUARI, 1 - JARDIM SÃO FRANCISCO- 

SÃO PAULO-SP.
Exp. GDOC: 10000371-545655/2019
Data da inatividade: 03-04-2019
Contribuinte: WEDSON DOUGLAS RIBEIRO
Inscrição Estadual: 123.868.959.113 - CNPJ: 

33.233.657/0001-58
Endereço: RUA TAPAIUNA, 155 - SALA 07 - JARDIM SANTA 

MARIA- SÃO PAULO-SP.
Exp. GDOC: 1000374-535481/2019
Data da inatividade: 03-04-2019
Contribuinte: KAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI
Inscrição Estadual: 123.136.140.110 - CNPJ: 

31.819.031/0001-00
Endereço: RUA TIERS, 184 - LOJA 213 - PARI- SÃO PAULO-SP.
Exp. GDOC: 1000374-513072/2019
Data da inatividade: 22-10-2018
Contribuinte: CEBOLA BIJOUX LTDA
Inscrição Estadual: 146.415.905.119 - CNPJ: 

14.176.319/0001-87
Endereço: RUA COMENDADOR ABDO SCHAHIN, 62 - 9º 

ANDAR - SALA 93 - CENTRO- SÃO PAULO-SP.
Exp. GDOC: 1000371-546475/2019
Data da inatividade: 01-06-2017
Contribuinte: WALL CENTER REFRIGERAÇÃO EIRELI
Inscrição Estadual: 143.868.244.116 - CNPJ: 

20.930.515/0001-06
Endereço: RUA ANDRES LAMAS, 215 - TATUAPÉ- SÃO 

PAULO-SP.
Exp. GDOC: 1000371-546970/2019
Data da inatividade: 30-09-2015
 Delegacia Regional Tributária da Capital II
 Núcleo de Serviços Especializados - III - ITCMD
 NF 1
Comunicado
Notificação - AIIM ITCMD
Assunto: Nos termos do “caput” do artigo 100 do Decreto 

54.486/2009, fica o autuado NOTIFICADO da lavratura do 
Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM por infração à 
legislação tributária do ITCMD (RITCMD - Decreto 46.655/2002, 
de 1º/04/2002) 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 

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-10-2019
Protocolo: 380185.2019.00987.SADM Processo: 057/19-

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$ 361,62, em decorrência de 9 dias de 
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2018NE00707, 
no valor de R$ 16.072,00;

Multa no valor de R$ 139,47, em decorrência de 7 dias de 
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2018NE00725, 
no valor de R$ 7.969,50;

Multa no valor de R$ 219,01, em decorrência de 11 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2018NE00728, no valor de R$ 7.964,00;

Multa no valor de R$ 1.512,72, em decorrência de 48 
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2018NE00729, no valor de R$ 9.168,00.

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa 
corresponde ao montante de R$ 2.232,82, calculada confor-
me 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 1 registro de sanções de multa aplicada à 
empresa. (fls. 101). Assim, observado o princípio da razoa-
bilidade 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 Contra-
ditório 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 assegu-
rada, 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. (215/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 8-10-2019
Protocolo: 380185.2019.01180.SADM. Processo: 068/19-

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$ 1.284.00, em decorrência 
de 30 dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 
2018NE00726, no valor de R$ 17.120,00; Multa no valor de 
R$ 437,36, em decorrência de 22 dias de atraso na entrega 
do objeto da Nota de Empenho 2018NE00730, no valor de R$ 
7.952,00. Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa 
corresponde ao montante de R$ 1.721,36, 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 7 regis-
tros de sanções de multas aplicadas à empresa. (fls. 63). 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, apre-
sentar 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 cadas-
trado, 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. (216/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA II DE 
PACAEMBU

 Despacho do Diretor, de 16-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos narrados no dia 15-10-2019, 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 
075/2019 e PAP 009/2019). (13/2019)

 PENITENCIÁRIA DE LUCÉLIA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 13-10-2019, 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 (Comunicação de Evento 
201/2019). (247/2019)

 PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

 Despacho do Diretor, de 17-10-2019
Determinando:
a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-

ção dos fatos ocorridos no dia 15-10-2019, 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 415/2019 e PAP 
080/2019).

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 16-10-2019, 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 416/2019 e PAP 
081/2019).

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

 Despacho do Diretor, de 9-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 08-09-2019, 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 (Comunicados de Evento 
438 e 439/2019). (633/2019)
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