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finalidade de dirigir e julgar os Pregões Eletrônico referente ao 
Processo PAMFSD 265/2019, que trata da compra de gêneros 
alimentícios hortifrutigranjeiros para consumo dos sentenciados 
e funcionários desta Unidade e do Centro de Ressocialização 
de Itapetininga, no período de 01-01-2020 a 31-03-2020 os 
seguintes servidores:

I- Com função de Pregoeiro: Virginia Camillo RG 33.557.409-
9 Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos e como suplen-
te, Edmilson Bezerra da Silva, RG 21.814.277-8 – Diretor II do 
Centro Administrativo;

II- Com função de Equipe de Apoio: Denise Pais Vieira, 
RG 42.948.886-5 – Oficial Administrativo e como suplente 
Daiane Aleixo Rodrigues Vieira, RG. 48.016.244-X – Oficial 
Administrativo.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Portaria PI-300, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária “ASP Maria Filomena 

de Sousa Dias”, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do 
Decreto 50.412 de 27-12-2005 resolve:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atividades, cargos 
ou funções, como Pregoeiro e Equipe de Apoio, com a finalidade 
de dirigir e julgar os Pregões Eletrônicos referentes ao Processo 
PAMFSD 266/2019, que trata da compra de gêneros alimentícios 
perecíveis para consumo dos sentenciados e funcionários desta 
Unidade Prisional e do Centro de Ressocialização de Itapetininga, 
no período de 01-01-2020 a 31-03-2020 os seguintes servidores:

I- Com função de Pregoeiro: Virginia Camillo RG 33.557.409-
9 Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos e como suplen-
te, Edmilson Bezerra da Silva, RG 21.814.277-8 – Diretor II do 
Centro Administrativo;

II- Com função de Equipe de Apoio: Denise Pais Vieira, 
RG 42.948.886-5 – Oficial Administrativo e como suplente 
Daiane Aleixo Rodrigues Vieira, RG. 48.016.244-X – Oficial 
Administrativo.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

 Portaria PI-295, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária ASP Maria Filomena de 

Sousa Dias, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do Decreto 
50.412 de 27-12-2005 resolve:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atividades, 
cargos ou funções, como Pregoeiro e Equipe de Apoio, com a 
finalidade de dirigir e julgar os Pregões Eletrônicos do Processo 
PAMFSD 261/2019, que trata da compra de Gêneros Alimentí-
cios Perecíveis (Pão Congelado) para consumo dos sentenciados 
e funcionários desta Unidade e do Centro de Ressocialização 
de Itapetininga, no período de 01-01-2020 a 31-12-2020 os 
seguintes servidores:

I- Com função de Pregoeiro: Virginia Camillo, RG. 
33.557.409-9 – Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos 
e, como suplente, Edmilson Bezerra da Silva RG 21.814.277-8 – 
Diretor II do Centro Administrativo;

II- Com função de Equipe de Apoio: Denise Pais Vieira, 
RG 42.948.886-5 – Oficial Administrativo e, como suplente, 
Daiane Aleixo Rodrigues Vieira, RG. 48.016.244-X – Oficial 
Administrativo.

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

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE MOGI GUAÇU

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

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 08-10-2019, 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 Sinistro 
001/2019, A.P. 009/2019).

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS  DA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 17-10-2019
Determinando a instauração de Sindicância em face de 

A. C. S. e F. S. T, por infração ao artigo 241, incisos III, XIII e XIV 
c/c artigo 242, inciso III, ambos da Lei 10.261, de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003 (AP nº 
SAP2913371/2019) (Despacho 6497/2019-GC).

 Despacho do Coordenador, de 18-10-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de dispensa 
de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da Penitenciária 
“Zwinglio Ferreira” de Presidente Venceslau, com fulcro no 
artigo 24, inciso XIII, da supracitada Lei Federal, em favor da 
Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” - Funap, visando 
ao pagamento de despesas com a aquisição de uniformes (cami-
setas e calças) destinados aos Agentes de Escolta e Vigilância 
Penitenciária - AEVPs e dos Agentes de Segurança Penitenciária 
- ASPs da Unidade Prisional em epígrafe. (SP Doc 2922164/2019 
-Proc. 305/2019-PZFPV)

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 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, Apli-
co a empresa H.S Calore Simonetti ME CNPJ 06.179.505/0001-
41, 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 cor-
responde 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 registros 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 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, 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 (Prolonga-
mento), S/N, Centro, Presidente Venceslau/SP, CEP 19400-000. 
(216/2019)

(Republicado por ter saído com incorreções.)

 PENITENCIÁRIA "ASP. MARIA FILOMENA DE 
SOUZA DIAS" DE ITAPETININGA

 Portaria PI-291, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária “ASP Maria Filomena 

de Sousa Dias”, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do 
Decreto 50.412 de 27-12-2005 resolve:

Artigo 1º - Designar, para sem prejuízos de seu cargo e 
função, atuar como Gestor dos Contratos referente ao Proces-
so PAMFSD 165/2019, referente a despesas com compra de 
gêneros alimentícios hortifruti e perecíveis para consumo dos 
sentenciados e funcionários desta Unidade Prisional e do Centro 
de Ressocialização de Itapetininga, no período de 01-10-2019 
a 31-12-2019, através de Chamada Pública, para atendimento 
do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social - PPAIS, 
o servidor Hilton Carlos Verzola, RG 29.296.867-8, Diretor do 
Centro de Trabalho e Educação e, como suplentes os servidores 
Edmilson Bezerra da Silva, RG 21.814.277-8, Diretor do Centro 
Administrativo.

Artigo 2º - O gestor ora designado representará a Peniten-
ciária “ASP Maria Filomena de Sousa Dias” e terá como atribui-
ções, as previstas no Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, bem como as contidas no instrumento contratual;

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação retroagindo seus efeitos a 01-10-2019, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.

Portaria PI-292, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária “ASP Maria Filomena 

de Sousa Dias”, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do 
Decreto 50.412 de 27-12-2005 resolve:

Artigo 1º - Designar, para sem prejuízos de seu cargo e 
função, atuar como Gestor dos Contratos referente ao Processo 
PAMFSD 176/2019, referente a despesas com compra de gêne-
ros alimentícios estocáveis para consumo dos sentenciados e 
funcionários desta Unidade Prisional e do Centro de Ressociali-
zação de Itapetininga, no período de 01-10-2019 a 31-12-2019, 
o servidor Hilton Carlos Verzola, RG 29.296.867-8, Diretor do 
Centro de Trabalho e Educação e, como suplentes os servidores 
Edmilson Bezerra da Silva, RG 21.814.277-8, Diretor do Centro 
Administrativo.

Artigo 2º - O gestor ora designado representará a Peniten-
ciária “ASP Maria Filomena de Sousa Dias” e terá como atribui-
ções, as previstas no Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, bem como as contidas no instrumento contratual;

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os efeitos para o dia 01-10-2019, fican-
do revogadas as disposições em contrário.

Portaria PI-293, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária “ASP Maria Filomena 

de Sousa Dias”, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do 
Decreto 50.412 de 27-12-2005 resolve:

Artigo 1º - Designar, para sem prejuízos de seu cargo e 
função, atuar como Gestor dos Contratos referente ao Proces-
so PAMFSD 177/2019, referente a despesas com compra de 
gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros para consumo dos 
sentenciados e funcionários desta Unidade Prisional e do Centro 
de Ressocialização de Itapetininga, no período de 01-10-2019 a 
31-12-2019, o servidor Hilton Carlos Verzola, RG 29.296.867-8, 
Diretor do Centro de Trabalho e Educação e, como suplentes os 
servidores Edmilson Bezerra da Silva, RG 21.814.277-8, Diretor 
do Centro Administrativo.

Artigo 2º - O gestor ora designado representará a Peniten-
ciária “ASP Maria Filomena de Sousa Dias” e terá como atribui-
ções, as previstas no Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, bem como as contidas no instrumento contratual;

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os efeitos para o dia 01-07-2019, fican-
do revogadas as disposições em contrário.

Portaria PI-294, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária “ASP Maria Filomena 

de Sousa Dias”, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do 
Decreto 50.412 de 27-12-2005 resolve:

Artigo 1º - Designar, para sem prejuízos de seu cargo e 
função, atuar como Gestor dos Contratos referente ao Processo 
PAMFSD 178/2019, referente a despesas com compra de gêne-
ros alimentícios perecíveis para consumo dos sentenciados e 
funcionários desta Unidade Prisional e do Centro de Ressociali-
zação de Itapetininga, no período de 01-10-2019 a 31-12-2019, 
o servidor Hilton Carlos Verzola, RG 29.296.867-8, Diretor do 
Centro de Trabalho e Educação e, como suplentes os servidores 
Edmilson Bezerra da Silva, RG 21.814.277-8, Diretor do Centro 
Administrativo.

Artigo 2º - O gestor ora designado representará a Peniten-
ciária “ASP Maria Filomena de Sousa Dias” e terá como atribui-
ções, as previstas no Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, bem como as contidas no instrumento contratual;

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Portaria PI-298, de 18-10-2019
O Diretor da Penitenciária “ASP Maria Filomena de Sousa 

Dias”, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do Decreto 
50.412 de 27-12-2005 resolve:

Artigo 1º - Designar, para sem prejuízo de suas atividades, 
cargos ou funções, Comissão de Avaliação e Credenciamen-
to da Chamada Pública 004/2019, os seguintes servidores: 
Edmilson Bezerra da Silva, RG 21.814.277-8, Diretor do Centro 
Administrativo, Virginia Camillo, RG 33.557.409-9, Diretora I 
do Núcleo de Finanças e Suprimentos, Denise Pais Vieira, RG 
42.948.886-5 - Oficial Administrativo e Daiane Aleixo Rodrigues 
Vieira, RG. 48.016.244-X – Oficial Administrativo, para sob a 
presidência do primeiro, consequentemente os demais como 
membros que automaticamente integrarão a Comissão, obe-
decida a ordem de designação na ausência e afastamento do 
presidente - que efetivara a Chamada Pública 004/2019, objeto 
do Processo 263/2019, referente às despesas com compra de 
gêneros alimentícios Hortifrúti e Perecíveis para consumo dos 
sentenciados e funcionários desta Unidade Prisional e do Centro 
de Ressocialização de Itapetininga, no período de 01-01-2020 a 
31-03-2020, para atendimento do Programa Paulista da Agricul-
tura de Interesse Social - PPAIS.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Portaria PI-298, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária “ASP Maria Filomena 

de Sousa Dias”, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do 
Decreto 50.412 de 27-12-2005 resolve:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atividades, cargos 
ou funções, como Pregoeiro e Equipe de Apoio, com a finalidade 
de dirigir e julgar os Pregões Eletrônicos referentes ao Processo 
PAMFSD 264/2019, que trata da compra de gêneros alimentícios 
estocáveis para consumo dos sentenciados e funcionários desta 
Unidade Prisional e do Centro de Ressocialização de Itapetininga, 
no período de 01-01-2020 a 31-03-2020 os seguintes servidores:

I- Com função de Pregoeiro: Virginia Camillo RG 33.557.409-
9 Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos e como suplen-
te, Edmilson Bezerra da Silva, RG 21.814.277-8 – Diretor II do 
Centro Administrativo;

II- Com função de Equipe de Apoio: Denise Pais Vieira, 
RG 42.948.886-5 – Oficial Administrativo e como suplente 
Daiane Aleixo Rodrigues Vieira, RG. 48.016.244-X – Oficial 
Administrativo.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Portaria PI-299, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária ASP Maria Filomena de 

Sousa Dias, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do Decreto 
50.412 de 27-12-2005 resolve:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atividades, 
cargos ou funções, como Pregoeiro e Equipe de Apoio, com a 

EMN, onde após exame de raios-x foi constatada fratura no 
punho, sendo regulado ao Hospital Beneficência Portuguesa em 
Ribeirão Preto para colocação de gesso. Ficam designados os 
servidores Fabio Perusso, RG 27.186.052-2, Agente de Segurança 
Penitenciária classe V, Autoridade Apuradora, e André Luiz Zagato 
de Toledo, RG 32.542.663-6, Agente de Segurança Penitenciária 
de 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. (010/2019)

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 18-10-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei 

Federal 8.666, de 21-06-1993 e suas alterações, 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 dispensa de 
licitação, exarado pelo Diretor Técnico III do Centro de Progressão 
Penitenciária de Hortolândia, com fulcro no inciso XIII do artigo 24 
do já citado diploma legal, objetivando atender despesas com aqui-
sição de uniformes (calças sarja) para uso dos presos custodiados 
da Unidade Prisional supracitada, no valor total de R$ 18.064,00, 
em favor da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap), 
inscrita no CNPJ 49.325.434/0001-50. (Proc. 222/2019-CPPHORT).

 Despacho do Coordenador, de 18-10-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, tendo em vista a edição da Lei 
Complementar 897 de 09-05-2001, bem como do Decreto 57.688, 
de 27-12-2011, e do reconhecimento de dispensa de licitação, 
exarada pelo Diretor Técnico III do Centro de Detenção Provisória 
“AEVP Renato Gonçalves Rodrigues” de Americana, com fulcro 
no inciso XIII do artigo 24 do já citado diploma legal, objetivando 
atender despesas com aquisição de uniformes para uso dos 
Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, em prol da Unidade 
Prisional supracitada, no valor total estimado de R$ 5.953,30 em 
favor da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap), 
inscrita no CNPJ 49.325.434/0001-50. (Proc. 205/2019)

 Despacho do Coordenador, de 18-10-2019
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da 

Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, tendo em vista a edição da 
Lei Complementar 897 de 09-05-2001, bem como do Decreto 
57.688, de 27-12-2011, e do reconhecimento de dispensa de 
licitação, exarada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária “Odon 
Ramos Maranhão” de Iperó, com fulcro no inciso XIII do artigo 
24 do já citado diploma legal, objetivando atender despesas 
com aquisição de uniformes para uso dos Agentes de Segurança 
Penitenciária (ASP’s), em prol da Unidade Prisional supracitada, 
no valor total estimado de R$ 4.285,68 em favor da Fundação 
“Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap), inscrita no CNPJ 
49.325.434/0001-50. (Proc. 207-2019-PORMI) 

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA NELSON 
FURLAN - PIRACICABA

 Portaria CDPPIR-182, de 18-10-2019
O Diretor do Centro de Detenção Provisória de Piracicaba, 

Dr. Mauricio Arantes Romero Gonçalves, R.G. 25.781.589-2 em 
cumprimento aos artigos 58, inciso III e artigo 67, ambos da Lei 
Federal 8.666/93, e

Considerando as alterações do quadro de servidores desta 
Unidade e o necessário acompanhamento e fiscalização do 
objeto do contrato Processo 018/2019, consistente a Execução 
de Serviços de Telefonia Fixa desta Unidade, resolve:

Artigo 1º - Designar:
I – Como Gestor do serviço de telefonia fixa, o servidor 

Marcio Straub de Abreu, RG 23.560.639-X, para acompanhar 
e fiscalizar os serviços de telefonia fixa, objeto do Processo 
018/2019, deste Detenção Provisório “Nelson Furlan” de Piraci-
caba e na sua ausência ou impedimento ficará como suplente a 
servidora Vanessa Santos Pereira, RG 30.743.470-9.

II – Devendo verificar as faturas mensais, notificando a prestado-
ra do serviço em caso de eventuais irregularidades, glosa ou inade-
quação do serviço em comento, determinando o que for necessário 
à regularização da falha ou defeito observados, bem como promover 
gestões para o pagamento dentro do prazo de vencimento.

III – Ainda, deverá promover gestões para o recebimento 
das faturas por meio eletrônico, visando coibir transtornos oca-
sionados com eventuais extravios.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria CDPPIR-183, de 18-10-2019
O Diretor do Centro de Detenção Provisória de Piracicaba, 

Dr. Mauricio Arantes Romero Gonçalves, R.G. 25.781.589-2 em 
cumprimento aos artigos 58, inciso III e artigo 67, ambos da Lei 
Federal 8.666/93, e

Considerando as alterações do quadro de servidores desta 
Unidade e o necessário acompanhamento e fiscalização do objeto 
de contrato de uso do sistema de distribuição – CUSD 127060/
DPCP do Processo 216/2016, consistente a prestação de serviço 
de fornecimento de Energia Elétrica, desta Unidade, resolve:

Artigo 1º - Designar:
I – Como Gestor de Contrato de Fornecimento de Energia 

Elétrica, o servidor Marcio Straub de Abreu, RG 23.560.639-X, para 
acompanhar e fiscalizar os serviços de energia elétrica, objeto do 
Processo 216/2016, deste Detenção Provisório “Nelson Furlan” de 
Piracicaba e na sua ausência ou impedimento ficará como suplente 
a servidora Vanessa Santos Pereira, RG 30.743.470-9.

II – Devendo verificar as faturas mensais, notificando a prestado-
ra do serviço em caso de eventuais irregularidades, glosa ou inade-
quação do serviço em comento, determinando o que for necessário 
à regularização da falha ou defeito observados, bem como promover 
gestões para o pagamento dentro do prazo de vencimento.

III – Ainda, deverá promover gestões visando o cadastro 
para o recebimento das faturas por meio eletrônico, visando 
coibir transtornos ocasionados com eventuais extravios.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria CDPPIR-184, de 18-10-2019
O Diretor do Centro de Detenção Provisória de Piracicaba, 

Dr. Mauricio Arantes Romero Gonçalves, R.G. 25.781.589-2 em 
cumprimento aos artigos 58, inciso III e artigo 67, ambos da Lei 
Federal 8.666/93, e

Considerando as alterações do quadro de servidores desta 
Unidade e o necessário acompanhamento e fiscalização do 
objeto de contrato do sistema de distribuição de água e esgoto, 
Processo 022/2017, consistente a prestação de serviços de for-
necimento de água e esgoto desta Unidade, resolve:

Artigo 1º - Designar:
I – Como Gestor do serviço de fornecimento de água e 

esgoto, o servidor Marcio Straub de Abreu, RG 23.560.639-X, 
para acompanhar e fiscalizar os serviços contínuos de forneci-
mento de água e esgoto, objeto do Processo 0022/2017, deste 
Detenção Provisório “Nelson Furlan” de Piracicaba e na sua 
ausência ou impedimento ficará como suplente a servidora 
Vanessa Santos Pereira, RG 30.743.470-9.

II – Devendo verificar as faturas mensais, notificando a prestado-
ra do serviço em caso de eventuais irregularidades, glosa ou inade-
quação do serviço em comento, determinando o que for necessário 
à regularização da falha ou defeito observados, bem como promover 
gestões para o pagamento dentro do prazo de vencimento.

III – Ainda, deverá promover gestões visando o cadastro 
para o recebimento das faturas por meio eletrônico, visando 
coibir transtornos ocasionados com eventuais extravios.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

ponente. Ficam designados os servidores Jose Adriano Soares 
Pinto, RG 29.502.618-2, Supervisor Técnico III, como Autoridade 
Apuradora e Fábio Henrique Ferreira Soares, RG 19.621.886-X, 
Agente de Segurança Penitenciária Classe V, 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, todos das leis supracitadas. Conclusos 
à Autoridade apuradora. 108/2019

 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria CPPAB-564, de 18-10-2019

Dispõe sobre a designação de servidores para com-
por a Comissão de Avaliação e Credenciamento da 
Chamada Pública 3/2019-CPPAB

O Diretor Técnico III do Centro de Progressão Penitenciária 
“Dr. Alberto Brocchieri” de Bauru, da Coordenadoria de Unida-
des Prisionais da Região Noroeste do Estado, conforme Decreto 
Estadual 57.391, de 30-09-2011, resolve:

Artigo 1º - Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo 
de suas atividades normais, compor a Comissão de Avaliação e 
Credenciamento da Chamada Pública 003/2019CPPAB, referente 
ao Processo 218/2019-CPPAB, que visa à aquisição de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, com entrega parcelada, para 
o período de 01-01-2020 a 30-04-2020, através do Programa 
Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS: Silvana 
Aparecida Velozo Lorenzato, RG: 16.652.713-0, Diretora II do 
Centro Administrativo; Marlene Oliveira Santos de Lima, RG: 
17.660.241-0, Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos; 
Cássio Marques Meyer, RG: 12.327.140-X, Oficial Operacional, 
José Adriano Soares Pinto, RG: 29.502.618-2, Supervisor Técnico 
III; Edson Lopes, RG: 21.887.602-6, Diretor I do Núcleo de Tra-
balho e Educação e Gilmar Henrique Fragozo, RG: 26.446.689-5, 
Diretor Técnico II do Centro de Trabalho e Educação, tendo como 
presidente o primeiro, onde na ausência do mesmo o segundo 
assumirá e assim sucessivamente, obedecida automaticamente a 
ordem de designação na ausência de afastamento dos titulares.

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

 PENITENCIÁRIA DR. SEBASTIÃO MARTINS 
SILVEIRA - ARARAQUARA

 Despacho do Diretor, de 14-10-2019
Tendo em vista os fatos narrados no Comunicado de Evento 

0125/2019, datado de 11-10-2019, que versa em breve síntese 
sobre imbróglio envolvendo o servidor D. G, RG 00.000.000-0, nes-
tes termos conforme Decreto 50.412, de 27-12-2005, 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 relatados. Ficam designados 
os servidores Marcio Roberto Rodrigues, RG 33.216.281-3 e 
Otacio Manoel da Trindade Filho, RG 21.645.317-3, como Autori-
dade Apuradora e Secretário, respectivamente. 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. (Despacho 013/2019)

 PENITENCIÁRIA VALDIC JUNIO ALVES PRIMO DE 
AVANHANDAVA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-10-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de Even-

to 137/2019, de 12-10-2019, subscrito por Jair de Oliveira Rocha, 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 possivelmente irregular, ocorrido no dia 12-10-2019, no setor 
de portaria e consiste na apreensão de possível substância entor-
pecente. Ficam designados os servidores Fabio Renato da Silva, RG 
21.960.788-6, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e 
Larissa Aparecida Lopes Vidal, RG 47.354.991-8, Diretora do Centro 
Integrado de Movimentações e Informações Carcerárias, 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. Concluso à 
Autoridade Apuradora. (224/2019)

 PENITENCIÁRIA DR. PAULO LUCIANO DE 
CAMPOS - AVARÉ I

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para a 

devida apuração dos fatos ocorridos em virtude do Comunicado 
de Evento 080/19, de 10-10-2019, 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 (AP 020/19-PPLC).

 PENITENCIÁRIA NELSON MARCONDES DO 
AMARAL - AVARÉ II

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-10-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no Comu-

nicado de Evento 094/2019, datado de 10-10-2019, subscrito 
por Jorge Paulo, Agente de Segurança Penitenciária, e conforme 
Decreto 42.371 de 21-10-1997, alterado pelo Decreto 49.642 de 
01 de junho de 2.005, 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 
possíveis irregularidades ocorridas nesta Unidade Prisional, que 
consiste acidente de trabalho ocorrido no Pavilhão III, na reforma/
automação, onde o sentenciado M.A.A, ao manusear uma barra 
de ferro, veio a desequilibrar-se ocasionando um corte em sua 
mão esquerda. Ficam designados os servidores César Cristiano 
Lopes, RG 28.401.578-7, Supervisor Técnico III Substituto, como 
Autoridade Apuradora e Vanessa Lorena Felcher Silveira, RG 
22.212.412-X, 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 ressal-
va do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada (11/2019)

 PENITENCIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-10-2019
Tendo em vista fatos narrados no Comunicado de Evento 

197/2019-PRP, subscrito pelo Agente de Segurança Penitenciária 
DHA, e conforme artigo 9º, inciso XIV, do Decreto 50.412/2005, 
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 Apuração Preliminar para apurar o possível aci-
dente de trabalho envolvendo o servidor DHA, onde na data de 
16/10/19, por volta das 17h10, DHA, conduzia sua motocicleta CG 
Fan 125cc, placas EHD 7112, deixando sua residência na cidade 
de Serrana em direção à unidade prisional para assumir o plantão 
de trabalho. Por volta das 17h20, próximo ao KM 47 da Rodovia 
Abrão Assed, saiu da rodovia e passou a trafegar na rotatória de 
acesso à via marginal já próximo à penitenciária, quando efetuou 
uma curva o pneu escorregou em pedriscos que estavam espa-
lhados pelo asfalto, vindo a moto a derrapar e cair ao solo. Em 
seguida o agente conseguiu se levantar e com algumas dores no 
punho esquerdo ligou a moto e chegou à unidade, porém, após 
alguns minutos a dor aumentou e a região dolorida inchou. Com 
a ciência do diretor de plantão, OLS, o servidor foi conduzido à 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Serrana, pelo agente 
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