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 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "DR. 
JOSÉ EDUARDO MARIZ DE OLIVEIRA" DE 
CARAGUATATUBA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-9-2019
À luz do quando exposto no Parecer Conclusivo – Relatório 

Final, consubstanciando análise da conduta irregular do fornece-
dor Dafmaq Comercial Ltda ME, CNPJ 14.636.329/0001-58, qua-
lificado nos autos do Processo Sancionatório 581/19CDPC, dos 
termos contratuais violados e demais circunstâncias concretas, 
conclui-se como recomendável a aplicação da seguinte sanção: 
Multa aplicada pelos dias de atraso. Adoto como fundamentos 
e razão de decidir o parecer conclusivo do servidor responsável 
pela condução do processo sancionatório. Para atingir o valor 
da multa, foi realizado o seguinte cálculo: R$ 389,30 x 0,25% 
= R$ 0,97 x 29 = R$ 28,13 (saldo não realizado) (ao dia) (valor 
da multa diária) (dias de atraso) (Valor da Multa). Sendo assim, 
autorizo a aplicação de multa no valor total de R$ 28,13. Assim, 
fica a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso da 
decisão no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebi-
mento desta notificação. Destaca-se ainda que, fica assegurada 
vista dos autos do processo no seguinte endereço: Estrada de 
Pirassununga, 500 - Bairro Porto Novo, Caraguatatuba - SP, 
11660970, conforme Instrução 5.2, a, para aplicação de sanções 
administrativas a licitantes e contratados a que se refere o artigo 
1° da Resolução CC – 52, de 19-07-2005.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-9-2019
À luz do quando exposto no Parecer Conclusivo – Relatório 

Final, consubstanciando análise da conduta irregular do fornece-
dor Dafmaq Comercial Ltda ME, CNPJ 14.636.329/0001-58, qua-
lificado nos autos do Processo Sancionatório 582/19CDPC, dos 
termos contratuais violados e demais circunstâncias concretas, 
conclui-se como recomendável a aplicação da seguinte sanção: 
multa aplicada pelos dias de atraso. Adoto como fundamentos 
e razão de decidir o parecer conclusivo do servidor responsável 
pela condução do processo sancionatório. Para atingir o valor 
da multa, foi realizado o seguinte cálculo: R$ 179,70 x 0,25% 
= R$ 0,44 x 29 = R$ 12,76 (saldo não realizado) (ao dia) (valor 
da multa diária) (dias de atraso) (Valor da Multa). Sendo assim, 
autorizo a aplicação de multa no valor total de R$ 12,76. Assim, 
fica a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso da 
decisão no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebi-
mento desta notificação. Destaca-se ainda que, fica assegurada 
vista dos autos do processo no seguinte endereço: Estrada de 
Pirassununga, 500 - Bairro Porto Novo, Caraguatatuba - SP, 
11660970, conforme Instrução 5.2, a, para aplicação de sanções 
administrativas a licitantes e contratados a que se refere o artigo 
1° da Resolução CC – 52, de 19-07-2005.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-9-2019
À luz do quando exposto no Parecer Conclusivo – Rela-

tório Final, consubstanciando análise da conduta irregular 
do fornecedor Bangues Comercio Representações Ltda, CNPJ 
11.325.676/0001-71, qualificado nos autos do Processo Sancio-
natório 405/19CDPC, dos termos contratuais violados e demais 
circunstâncias concretas, conclui-se como recomendável a apli-
cação da seguinte sanção: multa aplicada pelos dias de atraso. 
Adoto como fundamentos e razão de decidir o parecer conclu-
sivo do servidor responsável pela condução do processo sancio-
natório. Para atingir o valor da multa, foi realizado o seguinte 
cálculo: R$ 3.520,00 x 0,25% = R$ 8,80 x 15 = R$ 132,00 (saldo 
não realizado) (ao dia) (valor da multa diária) (dias de atraso) 
(Valor da Multa). Sendo assim, autorizo a aplicação de multa no 
valor total de R$ 132,00. Assim, fica a empresa notificada para, 
querendo, apresentar recurso da decisão no prazo máximo de 5 
dias úteis, a contar do recebimento desta notificação. Destaca-
-se ainda que, fica assegurada vista dos autos do processo 
no seguinte endereço: Estrada de Pirassununga, 500 - Bairro 
Porto Novo, Caraguatatuba - SP, 11660970, conforme Instrução 
5.2, a, para aplicação de sanções administrativas a licitantes e 
contratados a que se refere o artigo 1° da Resolução CC – 52, 
de 19-07-2005.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-9-2019
À luz do quando exposto no Parecer Conclusivo – Rela-

tório Final, consubstanciando análise da conduta irregular do 
fornecedor Trade Food Distribuidora de Alimentos Ltda ME, 
CNPJ 13.386.520/0001-26, qualificado nos autos do Processo 
Sancionatório 406/19CDPC, dos termos contratuais violados e 
demais circunstâncias concretas, conclui-se como recomendável 
a aplicação da seguinte sanção: multa aplicada pelos dias de 
atraso. Adoto como fundamentos e razão de decidir o parecer 
conclusivo do servidor responsável pela condução do processo 
sancionatório. Para atingir o valor da multa, foi realizado o 
seguinte cálculo: R$ 2.763,00 x 0,25% = R$6,90 x 09 = R$ 
62,10 (saldo não realizado) (ao dia) (valor da multa diária) (dias 
de atraso) (Valor da Multa). Sendo assim, autorizo a aplicação 
de multa no valor total de R$ 62,10. Assim, fica a empresa noti-
ficada para, querendo, apresentar recurso da decisão no prazo 
máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento desta notifica-
ção. Destaca-se ainda que, fica assegurada vista dos autos do 
processo no seguinte endereço: Estrada de Pirassununga, 500 
- Bairro Porto Novo, Caraguatatuba - SP, 11660970, conforme 
Instrução 5.2, a, para aplicação de sanções administrativas a 
licitantes e contratados a que se refere o artigo 1° da Resolução 
CC – 52, de 19-07-2005.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO 
ESTADO

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE BAURU

 Portaria CDPB-197, de 17-9-2019
O Diretor Técnico III do Centro de Detenção Provisória “ASP 

Francisco Carlos Caneschi” de Bauru resolve:
Artigo 1º - Designar, com base nos termos do parágrafo 

único, do artigo 3º, do Decreto 47.297 de 06-11-2002 c.c. 
inciso IV, do artigo 13, da Resolução CC-27 de 25-05-2006, 
como Pregoeiro e Equipe de Apoio para o Pregão “Eletrônico” 
022/19CDPB, para Compra de Gêneros Alimentícios Hortifru-
tigranjeiros – participação exclusiva Processo 082/19CDPB, os 
seguintes funcionários:

Para atuar como Pregoeiro (a): Leandro Benedetti Salvador, 
Oficial Administrativo, e se preciso, em caso de suplência do 
(a) pregoeiro (a): Nádia de Oliveira Garcia, Diretor II do Centro 
Administrativo.

Para atuarem como Equipe de Apoio, os servidores: Ricardo 
Augusto Pereira, Oficial Administrativo e Péricles Fiori de Souza, 
Agente de Segurança Penitenciária.

Como Subscritor, Nádia de Oliveira Garcia, Diretor II do 
Centro Administrativo.

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

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA 
PROFESSOR NOÉ DE AZEVEDO DE BAURU

 Despacho do Diretor Técnico III, de 16-9-2019
À vista dos elementos de instrução dos autos do Processo 

286/19-CPPB, e diante do descumprimento parcial da contrata-
ção formalizada através da nota de empenho 2018NE00270, 
entre este Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Noé 
Azevedo” de Bauru e a empresa JPC Comércio Atacadista de 
Hortifruti Eirelli atual JC Foods X Agronegócios Eireli, CNPJ 
28.981.540/0001-12, adoto como motivação a manifestação do 
Servidor Responsável e Decido:

Aplicar a sanção de Multa no valor de R$ 700,44 que 
representa 15% do saldo financeiro não realizado, que é de R$ 
4.669,58, nos termos do artigo 4º inciso II da Resolução SAP-

chip e sem bateria, encontrado durante procedimento de vistoria 
minuciosa no Pavilhão Habitacional III, desta Unidade Prisional, 
em posse do sentenciado RAS. Para tanto, ficam designados os 
servidores Charles Jesus da Mota, R.G. 33.038.632-3 SSP/SP, 
Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Jeferson 
Monteiro Manso, R.G. 22.755.201-5 SSP/SP, Agente de Seguran-
ça Penitenciária, para secretariar os trabalhos. Os servidores ora 
designados atuarão sem prejuízos 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-se a ressalva do § 2º do mesmo artigo, 
ambos da Lei supramencionada.(Despacho 186/AP-140).

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

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 CENTRO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS
 Comunicado
Processo 199/2015-CVL, Termo de Contrato 053/2015
SH Informática Ltda
Assunto: Aditamento Contratual
Considerando o interesse desta Administração em pror-

rogar por mais um período de 15 (quinze) meses o prazo de 
vigência do Termo de Contrato 053/2015, originado do Processo 
199/2015, firmado entre a Coordenadoria de Unidades Prisio-
nais da Região do Vale do Paraíba e Litoral e a empresa SH 
INFORMÁTICA LTDA, solicito de Vossa Senhoria manifestação 
expressa da anuência dessa empresa, bem como remessa dos 
documentos a seguir relacionados, para fins de instrução do 
processo em referência:

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi-
cas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

Cópia do Contrato Social atualizado;
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual;
Certidão de regularidade de debito com a Fazenda Estadual;
Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de 

Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus-
tiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, 
nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 01-05-1943;

Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com 
Efeitos de Negativa relativa a tributos federais e dívida ativa 
da União;

Certidão negativa de falência, concordata, recuperação 
judicial e extrajudicial;

Declaração subscrita por representante legal da empresa, 
elaborada em papel timbrado:

a) Atestando que se encontra em situação regular perante 
o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto 
estadual 42.911, de 06-03-1998;

b) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com 
a Administração;

c) Atende as normas de saúde e segurança do trabalho;
A documentação solicitada poderá ser apresentada por 

cópia autenticada por tabelião de notas, ou cópia não auten-
ticada, na forma do que dispõe a Lei federal 8.666/93, art. 
32, “caput”, apresentando o original, para que o servidor da 
Administração possa fazer o cotejo dos documentos, conforme 
o Decreto 52.658, de 23-01-2008, § 1º do artigo 2º.

Local de entrega dos documentos: Coordenadoria de Unida-
des Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, Centro de 
Finanças e Suprimentos, situada à Av. Amador Bueno da Veiga, 
450, Jardim Santa Clara, Taubaté-SP – CEP12062-400, Tel.: (12) 
3624-6797, ou pelo correio eletrônico claudio.alexandre@sap.
sp.gov.br.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS

 Despacho do Diretor, de 17-9-2019
Processo 129/2019 - Homologação / Adjudicação. Fica 

homologado e adjudicado o item 04 em favor da empresa: 
JCVM Comercial Ltda, no valor de R$ 185,28, os itens 05 e 06 
em favor da empresa: A. Alves Silva e Comércio de Material para 
Contrução Eireli - ME, no valor de R$ 1.219,36; os itens 08 e 
10 em favor da empresa: Casa Fernandes Atacadista Eireli, no 
valor de R$ 992,45 e o item 09 em favor da empresa: Luciene 
Borges Vaz Comércioe Serviços ME, no valor de R$ 170,00; 
totalizando um valor de R$ 2.567,09 na ordem de compra 
380218000012019OC00245.

 Despacho do Diretor, de 17-9-2019
Processo 156/2019 - Homologação / Adjudicação. Fica 

homologado e adjudicado o item 01 em favor da empresa: 
Storage & Logistics Importação e Exportação – Eireli, no valor 
de R$ 419,50, os itens 02, 04, 13 em favor da empresa: E.M 
Distribuidora Têxtil Ltda EPP, no valor de R$ 2.714,00; o item 07 
em favor da empresa: Rubens Dantas Neto ME, no valor de R$ 
395,00; os itens 08 e 10 em favor da empresa: Tarraco Comercial 
Eireli, no valor de R$ 1.155,00; o item 11 em favor da empresa: 
Daliuma Comércio de Peças Automotivas Ltda, no valor de R$ 
575,70, o item 12 e 19 em favor da empresa: Mega Omega 
Comércio Atacadista e Varejista de Descartáveis Ltda- ME, no 
valor de R$ 664,90; o item 15 em favor da empresa: Filomena 
Pesce Fiorini, no valor de R$ 1.193,50; o item 16 em favor em 
favor da empresa: Ana Carolina Ramires Guirado – ME, no 
valor de R$ 260,00, o item 17 em favor da empresa: Universo 
Comercial Ltda – ME, no valor de R$ 142,00; o item 18 em favor 
da empresa: MJ Hamuche Eventos – ME, no valor de R$ 789,00; 
totalizando um valor de R$ 8.308,60 na ordem de compra 
380218000012019OC00304.

 Despacho do Diretor, de 17-9-2019
Processo 157/2019 - Homologação / Adjudicação. Fica 

homologado e adjudicado os itens 02, 11, 12, 19, 22, 33, 44 e 
45 em favor da empresa: Mega Omega Comércio Atacadista e 
Varejista de Descartáveis Ltda- ME, no valor de R$ 1.124,84, 
os itens 03, 04, 14, 15, 18, 21, 25, 26, 35, 38 e 40 em favor da 
empresa: Nova Alagoas Suprimentos para Escritório Eireli, no 
valor de R$ 1.278,50; os itens 08, 09 e 17 em favor da empresa: 
Sua Lista Comércio Eletrônico de Material Escolar, no valor de 
R$ 48,30, o item 27 em favor da empresa: Dinâmica Atacado 
e Papelaria Ltda ME, no valor de R$ 21,95; o item 31 em favor 
da empresa: Biolimp Industrial Eireli, no valor de R$ 335,00, o 
item 32 em favor da empresa: DV Comércio e Representação 
Comercial Ltda EPP, no valor de R$ 2.776,00; os itens 42 e 43 
em favor da empresa: Celio Alves de Oliveira Comercial – EPP, 
no valor de R$ 345,00; totalizando um valor de R$ 5.929,59 na 
ordem de compra 380218000012019OC00324.

 Despacho do Diretor, de 17-9-2019
Processo 164/2019 - Homologação / Adjudicação. Fica 

homologado e adjudicado o item 01 em favor da empresa: 
Industria e Distribuidora de Produtos de Limpeza D. Prado Eireli 
- ME, no valor de R$ 312,00, o item 04 em favor da empresa: 
Sirius Distribuidora e Com. De Bens de Consumo Ltda, no valor 
de R$ 40,00; os itens 10, 15, 18, 19 e 20 em favor da empresa: 
Mega Omega Comércio Atacadista e Varejista de Descartáveis 
Ltda- ME, no valor de R$ 608,75, os itens 11 e 12 em favor da 
empresa: Data Equipamentos de Segurança Ltda – ME, no valor 
de R$ 158,40; o item 13 em favor da empresa: RMR Informática 
Comércio Ltda – ME, no valor de R$ 43,00, o item 16 em favor 
da empresa: Alves & Cabral Ltda EPP, no valor de R$ 95,40; 
totalizando um valor de R$ 1.257,15 na ordem de compra 
380218000012019OC00369.

crita pelo Agente de Segurança Penitenciária CAO, RG 23.xxx.
xxx-x, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, Determino, 
nos termos do artigo 264, da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para verificar as possíveis responsabilidades 
funcionais relacionadas aos fatos ocorridos na data mencionada, 
quando informa o comunicante a apreensão de 1 aparelho de 
telefonia celular com bateria, durante procedimento de vistoria 
no pavilhão habitacional II, sem autoria caracterizada. Para 
tanto, ficam designados os servidores Charles Jesus da Mota, 
R.G. 33.038.632-3 SSP/SP, Supervisor Técnico III, como Autori-
dade Apuradora, e Jeferson Monteiro Manso, R.G. 22.755.201-5 
SSP/SP, Agente de Segurança Penitenciária, para secretariar os 
trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízos 
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-se a res-
salva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supramencionada.
(Despacho 170/AP-134).

 Despacho do Diretor Técnico III, de 4-9-2019
Tendo em vista os termos da representação contida na 

Comunicação de Evento 240/2019, datada de 31-8-2019, subs-
crita pelo Agente de Segurança Penitenciária WGPJ, RG 41.xxx.
xxx-x, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, Determino, 
nos termos do artigo 264, da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para verificar as possíveis responsabilidades 
funcionais relacionadas aos fatos ocorridos na data mencionada, 
quando informa o comunicante a apreensão de 1 aparelho de 
telefonia celular com bateria, durante procedimento de vistoria 
nas imediações do ponto de parada de ônibus, sem autoria 
caracterizada. Para tanto, ficam designados os servidores Char-
les Jesus da Mota, R.G. 33.038.632-3 SSP/SP, Supervisor Técnico 
III, como Autoridade Apuradora, e Jeferson Monteiro Manso, 
R.G. 22.755.201-5 SSP/SP, Agente de Segurança Penitenciária, 
para secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados 
atuarão sem prejuízos 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-se a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supramencionada.(Despacho 171/AP-135)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-9-2019
Tendo em vista os termos da representação contida na 

Comunicação de Evento 241/2019, datada de 5-9-2019, subs-
crita pelo Agente de Segurança Penitenciária MRL, RG 26.xxx.
xxx-x, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, Determino, 
nos termos do artigo 264, da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para verificar as possíveis responsabilidades 
funcionais relacionadas aos fatos ocorridos na data mencionada, 
quando informa o comunicante a apreensão de 1 aparelho de 
telefonia celular com bateria, durante procedimento de ronda 
pelas dependências da Ala de Progressão Penitenciária, sem 
autoria caracterizada. Para tanto, ficam designados os servidores 
Charles Jesus da Mota, R.G. 33.038.632-3 SSP/SP, Supervisor 
Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Jeferson Montei-
ro Manso, R.G. 22.755.201-5 SSP/SP, Agente de Segurança 
Penitenciária, para secretariar os trabalhos. Os servidores ora 
designados atuarão sem prejuízos 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-se a ressalva do § 2º do mesmo artigo, 
ambos da Lei supramencionada. (Despacho 172/AP-136).

 Despacho do Diretor Técnico III, de 13-9-2019
Tendo em vista os termos da representação contida na 

Comunicação de Evento 243/2019, datada de 10-9-2019, subs-
crita pelo Agente de Segurança Penitenciária ASK, RG 34.xxx.
xxx-x, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, Determino, 
nos termos do artigo 264, da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para verificar as possíveis responsabilidades 
funcionais relacionadas aos fatos ocorridos na data mencionada, 
quando informa o comunicante a apreensão de 1 celular com 
bateria, encontrado durante procedimento de vistoria no Pavi-
lhão Habitacional II, desta Unidade, em posse do sentenciado 
VFS matricula 1.xxx.xxx-x. Para tanto, ficam designados os 
servidores Charles Jesus da Mota, R.G. 33.038.632-3 SSP/SP, 
Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Jeferson 
Monteiro Manso, R.G. 22.755.201-5 SSP/SP, Agente de Seguran-
ça Penitenciária, para secretariar os trabalhos. Os servidores ora 
designados atuarão sem prejuízos 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-se a ressalva do § 2º do mesmo artigo, 
ambos da Lei supramencionada.(Despacho 182/AP-137).

 Despacho do Diretor Técnico III, de 13-9-2019
Tendo em vista os termos da representação contida na 

Comunicação de Evento 242/2019, datada de 9-9-2019, subs-
crita pelo Agente de Segurança Penitenciária RVR, RG 41.xxx.
xxx-x, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, Determino, 
nos termos do artigo 264, da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para verificar as possíveis responsabilidades 
funcionais relacionadas aos fatos ocorridos na data mencionada, 
quando informa o comunicante a apreensão de 1 celular com 
bateria e chip, encontrado durante procedimento de vistoria 
na Ala de Progressão Penitenciária, desta Unidade, sem autoria 
conhecida. Para tanto, ficam designados os servidores Charles 
Jesus da Mota, R.G. 33.038.632-3 SSP/SP, Supervisor Técnico 
III, como Autoridade Apuradora, e Jeferson Monteiro Manso, 
R.G. 22.755.201-5 SSP/SP, Agente de Segurança Penitenciária, 
para secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados 
atuarão sem prejuízos 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-se a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supramencionada.(Despacho 181/AP-138).

 Despacho do Diretor Técnico III, de 16-9-2019
Tendo em vista os termos da representação contida na 

Comunicação de Evento 245/2019, datada de 12-9-2019, subs-
crita pelo Agente de Segurança Penitenciária ALG, RG 23.xxx.
xxx-x, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, Determino, 
nos termos do artigo 264, da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para verificar as possíveis responsabilidades 
funcionais relacionadas aos fatos ocorridos na data mencionada, 
quando informa o comunicante a apreensão de 1 celular; 2 bate-
ria e 1 chip, encontrados durante procedimento de ronda na Ala 
de Progressão Penitenciária, desta Unidade, em posse do senten-
ciado WCS, matricula 1.0xx.xxx-x. Para tanto, ficam designados 
os servidores Charles Jesus da Mota, R.G. 33.038.632-3 SSP/SP, 
Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Jeferson 
Monteiro Manso, R.G. 22.755.201-5 SSP/SP, Agente de Seguran-
ça Penitenciária, para secretariar os trabalhos. Os servidores ora 
designados atuarão sem prejuízos 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-se a ressalva do § 2º do mesmo artigo, 
ambos da Lei supramencionada.(Despacho 185/AP-139)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-9-2019
Tendo em vista os termos da representação contida na 

Comunicação de Evento 247/2019, datada de 17-9-2019, subs-
crita pelo Agente de Segurança Penitenciária FSS, RG 23.xxx.
xxx-x, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, Determino, 
nos termos do artigo 264, da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para verificar as possíveis responsabilidades 
funcionais relacionadas aos fatos ocorridos na data mencionada, 
quando informa o comunicante a apreensão de 1 celular, com 

Penitenciária, encaminhado pela Diretoria do Centro de Segurança 
e Disciplina, e conforme artigo 9, inciso IV, do Decreto de criação 
da Penitenciária Feminina Sant’ana, Determino, nos termos do 
artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Com-
plementar 942, de 06-06-2003, realização de Apuração Preliminar 
para averiguar eventuais irregularidades funcionais quanto à 
apreensão de 02 invólucros plásticos, contendo substância esver-
deada aparentando maconha, localizada no interior da cela 504, 
durante revista de rotina da ala par, Pavilhão II. Ficam designados 
os servidores Gisele Fidele Correia Rodriguez, R.G.: 34.882.818-4, 
Agente de Segurança Penitenciária Classe I, como Autoridade 
Apuradora, e Leôncio Ranieri Cristovão. R.G.: 15.564.048-3, Agen-
te de Segurança Penitenciária Classe VII, que irá secretariar os 
trabalhos. Os membros 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 da referida Lei supracitada. Conclusos a Autoridade 
Apuradora. (147/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-9-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 222/2019, datado de 12-09-2019, subscrito pela servido-
ra V. G. de O. G, RG. 47.XXX.XXX-X e, conforme artigo 9, inciso 
IV, do Decreto de criação da Penitenciária Feminina Sant’ana, 
Determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-
1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, 
realização de Apuração Preliminar para averiguar eventuais 
responsabilidades funcionais quanto à apreensão de acessórios 
para aparelho de telefonia celular, localizados introduzidos 
no corpo da sentenciada M. T. de A., matrícula, 858.XXX, que 
habita na cela 844, ala par, Pavilhão II, encontrados durante 
revista via Scanner Corporal. Ficam designados os servidores 
Gisele Fidele Correia Rodriguez, RG. 34.882.818-4, Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe I, como Autoridade Apura-
dora, e Leôncio Ranieri Cristovão, RG. 15.564.048-3, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe VII, que irá secretariar os 
trabalhos. Os membros 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, con-
forme preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do 
§ 2º do mesmo artigo da referida Lei supracitada. Conclusos a 
Autoridade Apuradora. (148/2019).

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-9-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 221/2019, datado de 12-09-2019, subscrito pela servido-
ra V. G. de O. G, RG. 47.XXX.XXX-X e, conforme artigo 9, inciso IV, 
do Decreto de criação da Penitenciária Feminina Sant’ana, Deter-
mino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, realização 
de Apuração Preliminar para averiguar eventuais responsabilida-
des funcionais quanto à apreensão de 01 aparelho de telefonia 
celular e acessório, localizados junto ao corpo da sentenciada 
S. O da S, matrícula, 359.XXX, que habita na cela 844, ala par, 
Pavilhão II, encontrados durante revista via Scanner Corporal. 
Ficam designados os servidores Gisele Fidele Correia Rodriguez, 
RG. 34.882.818-4, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
I, como Autoridade Apuradora, e Leôncio Ranieri Cristovão, RG. 
15.564.048-3, Agente de Segurança Penitenciária de Classe VII, 
que irá secretariar os trabalhos. Os membros 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 da referida 
Lei supracitada. Conclusos a Autoridade Apuradora. (149/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-9-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 226/2019, datado de 13-09-2019, subscrito pela servido-
ra M. A. G. B. P. M, RG. 27.XXX.XXX-X e, conforme artigo 9, inciso 
IV, do Decreto de criação da Penitenciária Feminina Sant’ana, 
Determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-
1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, 
realização de Apuração Preliminar para averiguar eventuais res-
ponsabilidades funcionais quanto à apreensão de 02 aparelhos 
de telefonia celular e acessórios, localizados no encanamento do 
cano sanitário, durante revista de rotina na cela 183, ala ímpar, 
Pavilhão I, onde a sentenciada J. C. B. A. B, matrícula: 612.XXX, 
assumiu a propriedade de todos os ilícitos encontrados. Ficam 
designados os servidores Gisele Fidele Correia Rodriguez, RG. 
34.882.818-4, Agente de Segurança Penitenciária de Classe I, 
como Autoridade Apuradora, e Leôncio Ranieri Cristovão, RG. 
15.564.048-3, Agente de Segurança Penitenciária de Classe VII, 
que irá secretariar os trabalhos. Os membros 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 da referida Lei 
supracitada. Conclusos a Autoridade Apuradora. (150/2019).

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

 Despacho do Diretor Técnico III, de 17-9-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 180 de 11-09-2019, subscritos por L. M. k. M, conforme 
artigo 27 do Decreto 57.187 de 02-08-2011, 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 mesmo dia do Comunicado supracitado, nesta unidade e que 
consistem na apreensão de drogas de autoria desconhecida. 
Ficam designadas as servidoras Scheilha Alexandra Polistchuk, 
RG 24.177.187-0/SP – Supervisor Técnico III, 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 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. (140/2019)

 PENITENCIÁRIA MÁRIO DE MOURA E 
ALBUQUERQUE - FRANCO DA ROCHA I

 Despacho do Diretor Técnico III, de 2-9-2019
Tendo em vista os termos da representação contida na 

Comunicação de Evento 238/2019, datada de 29-8-2019, subs-
crita pelo Agente de Segurança Penitenciária LSR, RG 23.Xxx.
xxx-x, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, Determino, 
nos termos do artigo 264, da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para verificar as possíveis responsabilidades 
funcionais relacionadas aos fatos ocorridos na data mencionada, 
quando informa o comunicante a apreensão de 2 invólucros 
contendo substância possivelmente entorpecente, encontrados 
em posse do sentenciado DRF, matrícula 45X.XXX-X. Para tanto, 
ficam designados os servidores Charles Jesus da Mota, R.G. 
33.038.632-3 SSP/SP, Supervisor Técnico III, como Autoridade 
Apuradora, e Jeferson Monteiro Manso, R.G. 22.755.201-5 
SSP/SP, Agente de Segurança Penitenciária, para secretariar os 
trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízos 
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-se a res-
salva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supramencionada.
(Despacho 160/AP-133)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 3-9-2019
Tendo em vista os termos da representação contida na 

Comunicação de Evento 239/2019, datada de 30-8-2019, subs-
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