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ELANE SILVA SOUZA - 35072379 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 30-04-2019 ás 07h20, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

GICELE VIEIRA BATISTA FERREIRA - 20454491 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 30-04-2019 ás 
07h10, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

JULIANA CARVALHO CINTRA - 44263366 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AVENIDA DR. NELSON 
DAVILA, 701, - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS, no dia 29-04-
2019 ás 08h, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

PAULA CORREA DE ABREU - 32373724 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 30-04-2019 ás 07h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

SIMONE FERRAZ GOMES DE JESUS - 27021826 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - 
TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 30-04-2019 ás 07h, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO 
BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

VANIA REGINA SILVA DOS SANTOS - 26534237 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 30-04-2019 ás 
07h10, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

WELLINGTON BRITA RODRIGUES DOS SANTOS - 34021663 
- Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 30-04-2019 
ás 07h10, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

 Comunicado
Despacho do Diretor do Dpme
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Defensoria Publica do Estado
LIDIANE DA FONSECA LUIZ - 308780000 - Fica convocado(a) 

a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) dia(s) 
e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica com-
plementar para fins de de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: OFICIAL DEFENSORIA PUBLICA, do(a) DEFEN-
SORIA PUBLICA DO ESTADO. Dias: 29-04-2019 08h.

Ministerio Publico
THAIS RAMOS DE BARROS CAVALCANTI PEGADO - 

1869070 - Fica convocado(a) a comparecer neste Departamento 
de Perícias Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº 
- Glicério, no(s) dia(s) e horário(s) abaixo, para a realização de 
perícia médica complementar para fins de de ingresso, munido 
de documento de identidade original com foto e exames/ rela-
tórios médicos solicitados. Cargo: OFICIAL DE PROMOTORIA I, 
do(a) MINISTERIO PUBLICO. Dias: 29-04-2019 08h.

Secretaria da Educacao
NARA PRANDI - 25698973 - Fica convocado(a) a compare-

cer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado, sito à Av. 
Prefeito Passos, s/nº - Glicério - São Paulo/SP, no dia 30-04-2019, 
às 12h, para a realização de perícia médica complementar para 
fins de ingresso, munido de documento de identidade original 
com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: DIRE-
TOR DE ESCOLA.

 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS
 Unidade de Julgamento de Guarulhos
 Notificação
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da 

decisão do Chefe da Unidade de Julgamento de Guarulhos que 
negou provimento ao pedido formulado através da contestação, 
relativamente ao lançamento do IPVA, exigido conforme comu-
nicação expedida nos termos do artigo 18 da Lei 13.296/08.

Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desta 
publicação, deverá ser efetuado o pagamento do débito com 
os acréscimos legais, sob pena de inscrição na dívida ativa nos 
termos do artigo 48 da Lei 13.296/08.

Da decisão cabe recurso ao Delegado Tributário de Julga-
mento da Delegacia Tributária de Julgamento de São Paulo, 
uma única vez, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação desta notificação, conforme disposto no artigo 8º do 
Decreto 54.714/09.

Os autos aguardarão o decurso do prazo na Unidade de 
Julgamento de Guarulhos.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA

Aymoré Crédito, Financiamento  07.707.650/0001-10 30.107.720-4 EFR1035
e Investimento S/A
Banco RCI Brasil S/A 62.307.848/0001-15 68.719.219-5 FBL6037
Localiza Rent a Car S/A 16.670.085/0075-91 30.106.365-5 OQT5768
Localiza Rent a Car S/A 16.670.085/0075-91 30.106.370-9 OQF3255
Localiza Rent a Car S/A 16.670.085/0075-91 30.106.376-0 OQR9194
Localiza Rent a Car S/A 16.670.085/0226-39 30.106.438-6 OPF3261
Localiza Rent a Car S/A 16.670.085/0140-24 30.106.753-3 OPF3090

 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

 ESCRITÓRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE PRESIDENTE 
PRUDENTE

Notificações
Processo SAA 13.454/2018. O Diretor do Escritório de 

Defesa Agropecuária de Presidente Prudente, da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, alicerçado nos Artigos 55, 
§ 4º, 59, 60, 61, 63, 64 e 68, 2º do Decreto 45.781, de 27-04-
2001, que regulamenta a Lei 10.670, de 24-10-2000, Notifica 
ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, CPF/CNPJ 306.759.928-42 
proprietário(a) do RANCHO DOIS CORAÇÕES localizado _ ZONA 
RURAL - NARANDIBA/SP, que lhe foi imposta pelo Diretor do 
Centro de Defesa Sanitária Animal, nos autos do Processo SAA 
13.454/2018, a MULTA de 25 UFESP’s. O notificado tem prazo 
de 15 dias para interposição de RECURSO dirigido ao Diretor do 
Grupo de Defesa Sanitária Animal, que deverá ser protocolado 
na sede da circunscrição correspondente à lavratura do Auto 
de Infração 18301/2018. Outrossim, na hipótese de não inter-
posição ou desistência do recurso cabível, o notificado deverá 
comparecer na sede deste EDA, no prazo de 15 dias, contados 
da data desta publicação, para retirar o DARE correspondente à 
multa imposta e realizar o pagamento da mesma, sob pena de 

médica, munido de documento original com foto, laudo médico 
e exames complementares.

EMERSON RODRIGUES SANTOS - 40942974 - Fica convo-
cado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 15-05-2019 ás 13h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

FELIPE CALORI - 27825596 - Fica convocado a comparecer 
neste Departamento de Perícias Médicas do Estado, sito a AV. 
Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, no dia 13-05-2019 ás 
12h, para realização de perícia médica, munido de documento 
original com foto, laudo médico e exames complementares.

LUCIANA CRISTINA MANGILI PAULA - 23985055 - Fica con-
vocado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 15-05-2019 ás 09h30, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

MARIA AMELIA DE ABREU - 26822782 - Fica convocado 
a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 15-05-2019 ás 13h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

MARIA DA PENHA DA SILVA - 19193484 - Fica convocado 
a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, no 
dia 15-05-2019 ás 09h30, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

MIRELI SANCHES MATHEUS - 19434151 - Fica convocado 
a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 15-05-2019 ás 13h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

MIROSLAVA BUENO SLATINSKY - 17548607 - Fica convo-
cado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 13-05-2019 ás 12h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

RAQUEL APARECIDA FERREIRA RODRIGUES - 284272073 
- Fica convocado a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São 
Paulo, no dia 13-05-2019 ás 12h, para realização de perícia 
médica, munido de documento original com foto, laudo médico 
e exames complementares.

REGINA MARTA DA SILVA CARDOSO LIMA - 11026978 - 
Fica convocado a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São 
Paulo, no dia 15-05-2019 ás 09h30, para realização de perícia 
médica, munido de documento original com foto, laudo médico 
e exames complementares.

RENATA CRISTINA A BADIALLI - 18803426 - Fica convo-
cado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 13-05-2019 ás 13h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

SUELI ALVES GARCIA - 17444065 - Fica convocado a 
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado, 
sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, no dia 
15-05-2019 ás 09h30, para realização de perícia médica, muni-
do de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

VANDERLEI DOS SANTOS SILVA - 16591259 - Fica convo-
cado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, no 
dia 15-05-2019 ás 08h30, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

WAGNER HENRIQUE DA SILVA - 25434394 - Fica convo-
cado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 13-05-2019 ás 12h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

Secretaria da Seguranca Publica
CLEIDYSON OLIVEIRA MOREIRA - 4376372933 - Fica con-

vocado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 29-04-2019 ás 09h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

LINDOMAR PAULO JUSTINIANO DA SILVA - 324688842 - 
Fica convocado a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São 
Paulo, no dia 29-04-2019 ás 09h30, para realização de perícia 
médica, munido de documento original com foto, laudo médico 
e exames complementares.

MAYRA BORGES PELLEGRINO - 46176601 - Fica convo-
cado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 08-05-2019 ás 14h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

MAYRA BORGES PELLEGRINO - 46176601 - Fica convo-
cado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 08-05-2019 ás 14h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

RAFHAEL ROSA DOS SANTOS - 400762687 - Fica convo-
cado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 29-04-2019 ás 10h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

 Comunicado
Convocações para Pericia de Ingresso
Secretaria da Educacao
ADRIANA APARECIDA DE SANTANA LIMA SILVESTRE - 

19738606 - Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA 
ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 
30-04-2019 ás 07h, para a realização de perícia médica para fins 
de ingresso, munido de documento de identidade original com 
foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFES-
SOR EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ANGELA NASCIMENTO QUINTILIANO DOS SANTOS - 
27906617 - Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA 
ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 
30-04-2019 ás 07h, para a realização de perícia médica para fins 
de ingresso, munido de documento de identidade original com 
foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFES-
SOR EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

CACILDA JUVENCIO DA SILVA - 20263706 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 30-04-2019 ás 
07h20, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

DEBORA MARIA DE CAMARGO - 19112431 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICE-
RIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 29-04-2019 ás 08h10, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO 
BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte ende-
reço: Rod. Comte Joao Ribeiro de Barros(Sp294)Km 667,8, Tupi 
Paulista - SP, 17930000.

 Intimação
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 

Penit. De Tupi Paulista, vem comunicar Jeferson Luiz dos Santos 
Gonçalves - CNPJ: 29.501.933/0001-44, já qualificada no con-
trato número 114/19-PT e edital 025/18-PT, acerca da apuração 
dos seguintes fatos:

2. Dos 6.000 quilos de Salsicha e dos 14.000 quilos de Coxa 
e Sobrecoxa de Frango existem entregas que foram realizadas 
com atraso e outras que não foram realizadas, segue (com 
valores das multas previstas):

Cronograma de Fevereiro – Frango - para entrega de
700 quilos para o dia 04-02-2019 foram entregues no dia 

20-02-2019 com 16 dias de atraso (R$147,84);
1000 quilos para o dia 11-02-2019 foram entregues no dia 

20-02-2019 com 09 dias de atraso (R$ 118,80);
1000 quilos para o dia 18-02-2019 foram entregues no dia 

21-03-2019 com 31 dias de atraso (R$ 422,40) e
1000 quilos para o dia 25-02-2019 foram entregues no dia 

21-03-2019 com 24 dias de atraso (R$ 316,80).
Cronograma de Março – FRANGO – para entrega de
1000 quilos para o dia 06-03-2019 foram entregues no dia 

02-04-2019 com 27 dias de atraso (R$ 356,40).
1000 quilos para o dia 11-03-2019 foram entregues no dia 

10-04-2019 com 30 dias de atraso (R$ 396,00). (nesta data foi 
entregue 1.500 Kg).

1000 quilos para o dia 18-03-2019 foram entregues 500 
quilos no dia 10-04-2019 com 23 dias de atraso (R$ 303,60), 
calculando a multa nos 1000 quilos;

1000 quilos para o dia 18-03-2019 foram entregues 500 
quilos no dia 15-04-2019 calculando o valor da multa a partir 
da entrega parcial no dia 10-04-2019 com 05 dias de atraso 
(R$ 33,00);

1000 quilos para o dia 25-03-2019 foram entregues no dia 
15-04-2019 com 21 dias de atraso (R$ 277,20).

Ainda encontram em atraso as entregas dos dias 01 (R$ 
198,00), 08 (R$ 105,60), 15 (R$ 13,20) de Abril.

Existem entregas agendadas para o dia 22 e 29 de Abril.
Cronograma de Fevereiro – Salsicha – para entrega de
1000 quilos para o dia 11-02-2019 foram entregues no dia 

14-02-2019 com 03 dias de atraso (R$ 37,50);
1000 quilos para o dia 25-02-2019 foram entregues no dia 

28-02-2019 com 03 dias de atraso (R$ 37,50).
Cronograma de Março – Salsicha – para entrega de
1000 quilos para o dia 11-03-2019 foram entregues no dia 

11-04-2019 com 31 dias de atraso (R$ 400,00);
1000 quilos para o dia 25-03-2019 foram entregues no dia 

11-04-2019 com 17 dias de atraso (R$ 212,50).
A entrega do dia 15 de Abril encontra-se em atraso (R$ 

12,50).
Tais atrasos caracterizam descumprimento de Contrato por 

não cumprir as obrigações previstas no Edital Cláusula Terceira 
item I, V, VI; e a Empresa fica sujeita a sanções previstas na Lei 
Federal 10.520/2002, artigo 7º e na Resolução SAP 06/2007, 
artigo 5º, inciso II (0,25%/dia até 30 dias de atraso e 0,50%/dia 
a partir do 31º dia), sem prejuízo das multas previstas em Edital 
e no Contrato e das demais cominações legais.

Portanto a Empresa fica sujeita à multa de R$ R$ 3.388,04 
pelos atrasos mencionados. Deixando claro que o valor da multa 
é estimativo, visto que ainda encontram-se entregas a serem 
realizadas e certamente mudará o valor de acordo com a data 
que for efetuada a entrega.

Além, de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002. de 
ficar até 5 anos impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 10 dias, 
a contar do recebimento desta intimação, que deve, preferen-
cialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao site www.
esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso, que 
permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa”, para 
incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte ende-
reço: Rod. Comte Joao Ribeiro de Barros(Sp294)Km 667,8, Tupi 
Paulista - SP, 17930000.

 FAZENDA E PLANEJAMENTO

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Departamento de Perícias Médicas do 
Estado
 Comunicado
Convocações para Pericia Médica para PCD
Secretaria da Educacao
ALEXANDRE SIMOES DOS SANTOS - 26125967 - Fica con-

vocado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 15-05-2019 ás 08h30, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

ANA LUCIA CARLOS B BRANDAO - 32239475 - Fica con-
vocado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 13-05-2019 ás 13h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

ANDREA BELLI FLORIANO - 20072350 - Fica convocado 
a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 13-05-2019 ás 12h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

ANTONIO CARLO MONTINI ANTONACCI - 17761043 - Fica 
convocado a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São 
Paulo, no dia 13-05-2019 ás 13h, para realização de perícia 
médica, munido de documento original com foto, laudo médico 
e exames complementares.

CARMELITA ADALGISA DA SILVA SAGGIN - 18772687 - 
Fica convocado a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São 
Paulo, no dia 15-05-2019 ás 08h30, para realização de perícia 
médica, munido de documento original com foto, laudo médico 
e exames complementares.

CLOVIS DUARTE DA SILVA - 24201386 - Fica convocado 
a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, no 
dia 15-05-2019 ás 08h30, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

EDIMARA HENRIQUE DE MECENA - 2589656 - Fica con-
vocado a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas 
do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, 
no dia 15-05-2019 ás 13h, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA MARTINS - 20361973 - 
Fica convocado a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São 
Paulo, no dia 13-05-2019 ás 12h, para realização de perícia 

nico 019/2018-CPPCA, Processo 784/2018-CPPPAC, Nota de 
Empenho 2019NE00005, Termo de Contrato 104/2018-CPPCA, 
referente a entrega de 1200 kg de carne bovina, paleta aparada, 
sob pena de aplicação das sanções administrativas, previstas no 
artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, artigo 4º da Resolução SAP 
6, de 10-01-2007.

 Notificação
Fica notificada a Fabiana da Silva Marquesi - ME, inscrita 

no CNPJ sob o 27.249.577/0001-98, sita à Rua Eduardo Resta, 
1-88, Residencial Nova Flórida, na cidade de Bauru/SP, no prazo 
de 05 dias úteis, a partir da data desta notificação, a efetuar 
a entrega ou apresentação de Defesa Prévia, pelo não atendi-
mento da notificação feita no Diário Oficial de Estado, objeto 
do Edital de Pregão Eletrônico 022/2018-CPPCA, Processo 
790/2018-CPPPAC, Nota de Empenho 2019NE00024, Termo de 
Contrato 122/2018-CPPCA, referente a entrega de 950 pacotes 
de 01 kg de preparado para suco, sabor tangerina, sob pena 
de aplicação das sanções administrativas, previstas no artigo 
87 da Lei Federal 8.666/93, artigo 4º da Resolução SAP 6, de 
10-01-2007.

 PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE 
SANTANA - RIOLÂNDIA
 Centro Administrativo
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Notificações
Apresentação - Defesa Prévia - Fica Notificada a empresa: 

Comercial Hortifruti Doná Ltda. - EPP, CNPJ: 07.058.248/0001-
52, Inscrição Estadual: 249.073.963.117, situada a Rua São 
Caetano, 365 – Vila Operária – na cidade de Candido Mota 
- SP, para no prazo de 05 dias úteis, a partir da data da ciência 
desta notificação, para apresentação de Defesa Prévia, pelo 
não atendimento da notificações feitas em 18-04-2019 no D.O, 
descumprindo a cláusula segunda, parágrafo quarto e cláusula 
sétima do contrato 015/19-PRIO, objeto do Processo 197/18-
PRIO, Pregões 019/18-PRIO, sob pena de aplicações das sanções 
administrativas previstas no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, 
na Resolução SAP 006/2007, de 10-01-2007 e Resolução CC-52, 
de 19-07-2005.

Falta de Entrega de Mercadoria - Fica Notificada a empresa: 
Comercial Hortifruti Doná Ltda - EPP, CNPJ: 07.058.248/0001-52, 
Inscrição Estadual: 249.073.963.117, situada a Rua São Caeta-
no, 365, Vila Operária, na cidade de Candido Mota - SP, que no 
prazo de 48 horas, a partir da publicação desta notificação no 
Diário Oficial do Estado, deverá entregar os itens referentes ao 
folheto descritivo anexo do Edital do Pregão Eletrônico 019/18-
PRIO e Processo 197/18-PRIO e conforme calendário de entrega, 
a saber o item: 6 – 300 quilos de Tomate Salada; que após ins-
peção da Comissão de Recebimento de Materiais, foi constatado 
que os materiais nas quantidades acima descritas não foram 
entregues, e o não atendimento da presente Notificação estará 
sujeita a referida empresa as penalidades previstas no Artigo 7º 
da Lei Federal 10.520 de 17-07-2002, c.c. o Artigo 15 da Reso-
lução CEGP-10 de 19-11-2002 e o Artigo 14, do Decreto 49.722 
de 24-06-2005, na Resolução SAP 006 de 10-01-2007 e no que 
couber, na Lei Federal 8.666/93 de 21-06-1993 e suas alterações.

 Notificação
Falta de entrega de materiais - Fica notificada a empresa: 

Filomena Pesce Fiorini, CNPJ: 28.189.283/0001-80, situada à 
Rua João Borges Sampaio, 310 – Limeira/SP, que no prazo de 48 
horas, a partir da publicação desta notificação no Diário Oficial 
do Estado, para que seja efetuada a entrega do material devido, 
conforme consta no Edital de Licitação, parte anexa do Edital de 
Licitação, referente a Nota de Empenho 2019NE00179, a saber 
o item: 03 – 45 fardos c/ 64 rolos de Papel Higiênico – Folha 
Simples classe 01, fragrância neutra, na cor branca, sendo que 
o não atendimento da presente notificação estará sujeita a 
referida empresa as penalidades previstas na Lei 8.666/93 de 
21-06-1993 em seus artigos 86 e 87 e artigos 80 e 81 da Lei 
Estadual 6.544/89, a que se refere a alínea “n” do preâmbulo 
do Edital e de acordo com o estipulado na Resolução SAP 006 
de 10-01-2007.

 PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA
 Intimação
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 

Penit. De Tupi Paulista, vem comunicar Jeferson Luizdos Santos 
Gonçalves - CNPJ: 29.501.933/0001-44, já qualificada no con-
trato número 114/19-PT e edital 025/18-PT, acerca da apuração 
dos seguintes fatos:

2. Dos 6.000 quilos de Salsicha para ser entregue quinze-
nalmente e dos 14.000 quilos de Coxa e Sobrecoxa de Frango 
para ser entregue semanalmente nos meses de Janeiro a Abril, 
conforme cronograma enviado à Empresa, parte das entregas 
foram realizadas com atraso e outras sequer foram realizadas, 
conforme segue:

Frango - para entrega de Fevereiro
700 quilos para o dia 04-02-2019 foram entregues no dia 

20-02-2019 com 16 dias de atraso;
1000 quilos para o dia 11-02-2019 foram entregues no dia 

20-02-2019 com 09 dias de atraso;
1000 quilos para o dia 18-02-2019 foram entregues no dia 

21-03-2019 com 31 dias de atraso e
1000 quilos para o dia 25-02-2019 foram entregues no dia 

21-03-2019 com 24 dias de atraso.
Frango – para entrega de Março
1000 quilos para o dia 06-03-2019 foram entregues no dia 

02-04-2019 com 27 dias de atraso.
1000 quilos para o dia 11-03-2019 foram entregues no dia 

10-04-2019 com 30 dias de atraso. (nesta data foi entregue 
1.500 Kg).

1000 quilos para o dia 18-03-2019 foram entregues 500 
quilos no dia 10-04-2019 com 23 dias de atraso, calculando o 
atraso nos 1000 quilos;

1000 quilos para o dia 18-03-2019 foram entregues 500 
quilos no dia 15-04-2019 calculando o atraso a partir da entrega 
parcial no dia 10-04-2019 com 05 dias de atraso;

1000 quilos para o dia 25-03-2019 foram entregues no dia 
15-04-2019 com 21 dias de atraso.

Ainda encontram em atraso as entregas dos dias 01, 08, 
15 de Abril.

Existem entregas agendadas para 22 e 29 de Abril.
Salsicha – para entrega de Fevereiro
1000 quilos para o dia 11-02-2019 foram entregues no dia 

14-02-2019 com 03 dias de atraso;
1000 quilos para o dia 25-02-2019 foram entregues no dia 

28-02-2019 com 03 dias de atraso.
Salsicha – para entrega de Março
1000 quilos para o dia 11-03-2019 foram entregues no dia 

11-04-2019 com 31 dias de atraso;
1000 quilos para o dia 25-03-2019 foram entregues no dia 

11-04-2019 com 17 dias de atraso.
A entrega do dia 15 de Abril encontra-se em atraso.
Existe entrega agendada para 29 de Abril.
Tais atrasos tem dificultado o dia a dia e o atendimento 

da demanda diária da Unidade na confecção e elaboração do 
cardápio, portanto ensejam o cumprimento do disposto do Art. 
7º da Lei 10.520/2002 ao que esta Unidade pretende aplicar a 
sanção de 01 ano sem Licitar ou Contratar com a Administração 
sem prejuízo das sanções previstas em Edital, Contrato ou 
cominações legais.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 10 dias, 
a contar do recebimento desta intimação, que deve, preferen-
cialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao site www.
esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso, que 
permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa”, para 
incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais.
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