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ITEM 4: CNPJ/CPF LICITANTE PROPOSTA ENQ. CLASSIFICAÇÃO

32563695000106 P Z Castello 1,0500 EPP 1º
Item 5: Item Fracassado.
Item 6: Item Fracassado.

ITEM 7: CNPJ/CPF LICITANTE PROPOSTA ENQ. CLASSIFICAÇÃO

24279522000132 Dinâmica Atacado de Papelaria 21,5900 ME 1º
 Ltda - ME

Item 8: Item Fracassado.
Item 9: Item Fracassado.
Item 10: Item Fracassado.

ITEM 11: CNPJ/CPF LICITANTE PROPOSTA ENQ. CLASSIFICAÇÃO

32563695000106 P Z Castello 5,9500 EPP 1º

ITEM 12: CNPJ/CPF LICITANTE PROPOSTA ENQ. CLASSIFICAÇÃO

23799954000101 Mixpel Distribuidora Eireli - ME 23,7500 ME 1º
Item 13: Item Fracassado.

ITEM 14: CNPJ/CPF LICITANTE PROPOSTA ENQ. CLASSIFICAÇÃO

32563695000106 P Z Castello 1,8200 EPP 1º
Item 15: Item Fracassado.
Item 16: Item Fracassado.
Item 17: Item Fracassado.
Fica aberto o prazo de 02 dias úteis, a contar da publicação 

no D.O, para interposição de recursos em conformidade com o 
artigo 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 8666/93 e suas 
alterações. O licitante que o desejar poderá desistir da inter-
posição de recurso. Para isso acesse o site www.bec.sp.gov.br, 
clicando no número deste convite e na opção recurso, existe um 
link que permitirá a sua desistência.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-10-2019
Convite BEC 380231000012019OC00325, objeto do Proces-

so 302/19-PT que trata da despesa com aquisição de materiais 
de consumo através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. 
Acolho a decisão da Comissão Julgadora Permanente de Lici-
tação, quanto ao resultado final da grade, Homologo o referido 
certame e Adjudico o objeto da presente Licitação da seguinte 
maneira: Item 12 - a favor da empresa Mixpel Distribuidora-
-Eireli-ME, no valor total de R$ 118,75; Item 07 - a favor da 
empresa Dinâmica Atacado de Papelaria Ltda - ME, no valor 
total de R$ 151,13 e Item 07 - a favor da empresa P Z Castello, 
no valor total de R$ 122,85. Total Geral do Convite: R$ 392,73.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI PAULISTA

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

a devida apuração 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 Sinistro 
001/2019 e PAP 14/2019). (14)

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

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 17-10-2019, 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 
255/2019 e PAP 15/2019). (15)

 FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO 
PIMENTEL

 Despacho do Diretor Adjunto de Administração e 
Finanças, de 15-10-2019

À vista do parecer favorável da Assessoria Jurídica Direx fls. 
32 a 34 e folha de informação desta Gerência fls. 30, ambos cons-
tantes dos autos do processo 740/2019, com fulcro no inciso II, do 
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, declaro a Dispensa de Licitação 
para a contratação direta, no valor total de R$2.300,00, em favor 
da empresa M.S Indústria e Comércio de Brindes e Acessórios 
Ltda ME (CNPJ:07.608.475/0001-04), objetivando a confecção de 
brindes promocionais personalizado (pins metálicos) com logotipo 
da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – Funap, para distri-
buição aos funcionários da Fundação.

 Extrato de Empenho
NE:2019NE00985
Data da Emissão da NE: 17-10-2019
Processo Funap 740/2019
Dispositivo Legal: Lei Federal 8.666/93 E LC 101/00
Contratante: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel 

(Funap)
Contratado(a): MS Indústria e Com. De Brindes e Acessórios Ltda
CNPJ 07608475/0001-04
Objeto: Contratação de empresa para confecção de brindes 

promocionais
Valor NE: R$ 2.300,00
Programa de Trabalho: 14122381461460000 F T . 

004001001 Nat. Despesa: 33903999
Nº Do Parecer Juridico: AJ/FUNAP/491/2019.JCZM
Data da Emissão do Parecer: 15-10-2019
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 

03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 de 
31-03-2016.

 Fazenda e 
Planejamento
 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 Portaria CAT 63, de 18-10-2019

Altera a Portaria CAT 33/19, de 26-06-2019, que 
divulga valores atualizados para base de cálculo 
da substituição tributária de bebidas energéticas e 
hidroeletrolíticas (isotônicas), conforme pesquisas 
elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas - Fipe e pela Fundação de Ciência, 
Tecnologia e Ensino - Fundacte

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista 
o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 
01-03-1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24-07-2007, 
e considerando os dados constantes de pesquisa da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe, trazida aos autos do 
Processo GDOC 23750-490337/2005, pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas, 
e os dados constantes de pesquisa da Fundação de Ciência, 
Tecnologia e Ensino - Fundacte, trazida aos autos do Processo 
GDOC 23750-595879/2014, pela Associação dos Fabricantes de 
Refrigerantes do Brasil, expede a seguinte portaria:

Artigo 1º - Fica acrescentada, com o seguinte valor em reais, 
a coluna “Tonino Lamborghini Energy Drink” à tabela 2.8 do 
artigo 1º da Portaria CAT 33/19, de 26-06-2019:

“

TODAS AS EMBALAGENS TONINO LAMBORGHINI ENERGY DRINK

até 310 ml 5,80
de 311 a 360 ml
de 361 a 660 ml
de 661 a 1200 ml
de 1201 a 1750 ml
de 1751 a 2499 ml
igual ou acima de 2500 ml

” (NR).
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo efeitos desde 01-07-2019.

Primeiro Termo de Reti-Ratificação
Contrato CUSD.2018.28.03.27115208 e 

CCER.2018.28.03.27115208
Processo 08/18PVFGL
Contratante: Penitenciária “Vereador Frederico Geometti” 

de Lavínia
Contratada: Elektro Eletricidade e Serviços S.A
Parte alterada: Demanda
Objeto: Contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.
Assinatura: 23 de julho de 2.019.
Segundo Termo de Reti-Ratificação
Contrato CON/710/5746/2013
Processo 10/13PVFGL
Contratante: Penitenciária “Vereador Frederico Geometti” 

de Lavínia
Contratada: Elektro Eletricidade e Serviços S.A
Parte alterada: Demanda
Objeto: Regular o fornecimento de energia elétrica nesta 

unidade.
Assinatura: 17 de outubro de 2.013.

 PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

 Despacho do Diretor, de 18-10-2019
Vistos e analisados aos autos do processo que versa pela 

inexecução total da nota de empenho 2019NE00420, em 
benefício da empresa Luciene Borges Vaz Comércio e Serviços 
ME, CNPJ: 33.486.054/0001-68, haja vista não ter cumprido ini-
cialmente as obrigações contratuais perante esta Administração, 
porém, no decorrer do processo as mercadorias foram entregues 
através da Nota Fiscal 000.567 em 25-10-2018. Sendo assim, 
mesmo de forma intempestiva, invocando pelo Princípio da 
Razoabilidade e Proporcionalidade, proponho o arquivamento 
do processo administrativo de suspensão temporária.

 PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS

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

a devida apuração 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 
452/2019) - PAP – 090/2019. (90/2019)

 PENITENCIÁRIA TACYAN MENEZES DE LUCENA - 
MARTINÓPOLIS

 Despachos do Diretor Substituto, de 18-10-2019
Determinando:
a realização de Apuração Preliminar, para a devida apuração 

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 0484-2019 – AP 098-2019). (221)

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apuração 
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 0492-2019 – AP 099-2019). (222)

 PENITENCIÁRIA NESTOR CANOA - 
MIRANDÓPOLIS I

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria PNC-766, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III, da Penitenciária “Nestor Canoa” 

resolve:
Artigo 1º - Designar a partir da publicação desta, com 

validade de 1 ano, para comporem sem prejuízos de suas ativi-
dades, cargos ou funções, a Comissão Julgadora Permanente de 
Licitação da Penitenciária “Nestor Canoa” de Mirandópolis/SP, 
de que se trata o artigo 51 da Lei Federal 8.666/93, atualizada 
pelas Leis 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, os seguintes funcio-
nários: Eliane Ballestrim Betoni – RG. 39.026.556-1, Diretor I do 
Núcleo de Finanças e Suprimentos, Maria Sueli Gonzales Rissole 
– RG.22.644.731-5, Oficial Administrativo, Luciane de Aquino 
Gomes Martins – RG. 27.492.121-2, Oficial Administrativo, sob 
a presidência do primeiro e como suplentes: Diretor II do Centro 
Administrativo,– RG. 43.381.494-9 e Ivanilde Maria de Oliveira 
- RG. 16.676.192. (Fica revogada a Portaria 923/2018-PNC).

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

 PENITENCIÁRIA DE FLORÍNEA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria PFlorínea-486, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III desta Penitenciária de Florínea resolve:
Artigo 1º - Designar os funcionários desta Unidade Prisional, 

para sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais, comporem 
a comissão responsável para acompanhamento e fiscalização de 
contratos - Gestor de Contratos, para atuação no Processo 182/2019 - 
Pregão Eletrônico 011/2019, 012/2019, 016/2019 e 018/2019 – Aqui-
sição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, sendo: Titulares – Thiago 
Favoni, RG 32.141.292-8, Diretor Técnico II do Centro de Trabalho e 
Educação; e como suplente: Gustavo Silva Gandolfo, RG. 30.421.807-
8, Agente de Segurança Penitenciária, e Elder Alves Ferrari, RG 
42.502.207-9, Agente de Segurança Penitenciária.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 01-09-2019.

 Portaria PFlorínea-487, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III desta Penitenciária de Florínea resolve:
Artigo 1º - Designar os funcionários desta Unidade Prisio-

nal, para sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais, 
comporem a comissão responsável para acompanhamento e 
fiscalização de contratos - Gestor de Contratos, para atuação 
no Processo 183/2019 - Pregão Eletrônico 013/2019, 014/2019, 
017/2019, 019/2019 e 020/2019 – Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Estocáveis, sendo: Titulares – Thiago Favoni, RG 
32.141.292-8, Diretor Técnico II do Centro de Trabalho e Educa-
ção; e como suplente: Gustavo Silva Gandolfo, RG. 30.421.807-8, 
Agente de Segurança Penitenciária, e Elder Alves Ferrari, RG 
42.502.207-9, Agente de Segurança Penitenciária.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 02-09-2019.

 Portaria PFlorínea-488, de 18-10-2019
O Diretor Técnico III desta Penitenciária de Florínea resolve:
Artigo 1º - Designar os funcionários desta Unidade Prisio-

nal, para sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais, 
comporem a comissão responsável para acompanhamento e 
fiscalização de contratos - Gestor de Contratos, para atuação no 
Processo 184/2019 - Pregão Eletrônico 015/2019 – Aquisição de 
Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, sendo: Titulares – Thia-
go Favoni, RG 32.141.292-8, Diretor Técnico II do Centro de Tra-
balho e Educação; e como suplente: Gustavo Silva Gandolfo, RG. 
30.421.807-8, Agente de Segurança Penitenciária, e Elder Alves 
Ferrari, RG 42.502.207-9, Agente de Segurança Penitenciária.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 23-09-2019.

 PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA

 Comunicado
Convite (OC 380231000012019OC00325). Classificação 

final das propostas em ordem crescente de valores:
Item 1: Item Fracassado.
Item 2: Item Fracassado.
Item 3: Item Fracassado.

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 ajus-
tem 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 
(Prolongamento), S/N, Centro, Presidente Venceslau/SP, CEP 19400-
000. (192/2019)

(Republicado por ter saído com incorreções.)
 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 empresa Bolt Brasil Parafusos e Ferramentas Ltda CNPJ 
30.259.676/0001-65, 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 objeto da Nota de Empenho 
2018NE00871, no valor de R$ 350,00.

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa 
corresponde 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 sanções 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 05 dias 
úteis, a contar do recebimento desta notificação, devendo ser, prefe-
rencialmente, 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. (217/2019)

(Republicado por ter saído com incorreções.)
 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 empresa F.C.F Componentes e Artefatos de E.P.I Eireli 
ME CNPJ 05.829.102/0001-38, 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 corres-
ponde 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 san-
ções administrativas eventualmente aplicadas à empresa e não foi 
constatada a existência de 33 registros de sanção de multas apli-
cadas à empresa. (fls. 220). Assim, observado o princípio da razo-
abilidade 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 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. (187/2019)

(Republicado por ter saído com incorreções.)

 PENITENCIÁRIA "ASP ANÍSIO APARECIDO DE 
OLIVEIRA" DE ANDRADINA

 Despacho do Diretor Técnico III Substituto, de 18-10-
2019

Convite 27/19ANDRA, Convite BEC 
380150000012019OC00193, objeto do Processo 229/19ANDR. 
Assunto: Aquisição de Material Médico, Hospitalar e Odontológico, 
para uso desta Unidade Prisional. Acolho a decisão da Comissão 
Julgadora Permanente de Licitação, quanto ao resultado final da 
grade, tornando todos os itens do convite em epígrafe fracassados.

 PENITENCIÁRIA VEREADOR FREDERICO 
GEOMETTI - LAVÍNIA I

 Extrato de Contrato
Processo 08/18PVFGL
Contratante: Penitenciária Vereador Frederico Geometti de Lavínia
Contratada: Elektro Eletricidade e Serviços S.A
Contrato: CUSD.2018.28.03.27115208 e 

CCER.2018.28.03.27115208
Objeto: Contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.
Valor: R$ 420.000,00
Data de assinatura: 16-04-2018.
Período de vigência: 60 meses.

 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 empresa Malhas Sol Indústria e Comércio Ltda EPP 
CNPJ 02.543.500/0001-03, multa conforme previsto no inciso II 
do artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em decorrên-
cia 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 corres-
ponde ao montante de R$ 2.232,82, 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 1 registro de sanções de multa aplica-
da à empresa. (fls. 101). Assim, observado o princípio da razoabi-
lidade 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 ende-
reço: Av. Antonio Marques da Silva (Prolongamento), S/N, Centro, 
Presidente Venceslau/SP, CEP 19400-000. (215/2019)

(Republicado por ter saído com incorreções.)
 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 empresa Aluminios Marana Industria e Comercio Eireli CNPJ 
00.539.972/0001-59, 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 con-
formidade: 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 his-
tórico de outras sanções administrativas eventualmente aplicadas 
à empresa e foi constatada a existência de 01 registro de sanção 
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 recebimento desta 
notificação, devendo ser, preferencialmente, elaborado eletronica-
mente, 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 Mar-
ques da Silva (Prolongamento), S/N, Centro, Presidente Venceslau/
SP, CEP 19400-000. (194/2019)

(Republicado por ter saído com incorreções.)
 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, Apli-
co a empresa Jaaguar Textil Eireli ME CNPJ 16.941.373/0001-05, 
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 corres-
ponde 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 
constatada 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 con-
duta 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 san-
ção: 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 notifi-
cada 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. (182/2019)

(Republicado por ter saído com incorreções.)
 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 
empresa Nevada Rent a Car Ltda CNPJ 58.488.099/0001-00, 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 conforme 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 eventu-
almente aplicadas à empresa e não foi constatada a existência de: 
5 registros de sanção de multas aplicadas à empresa; 02 registros 
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