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além das demais cominações legais, incorrendo na penalidade 
de multa, pelo atraso de 49 dias, valor de R$ 326,14, correspon-
dente ao percentual de 0,4% ao dia.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento desta notificação, devendo, preferencialmente, ela-
borado eletronicamente, através do acesso ao site www.esanco-
es.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 mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: AV 
PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, S/N, 
BOTUCATU - SP, 18618687.

 Notificação
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP. 

DAS CLINICAS, BOTUCATU, notifica PORTAL LTDA - CNPJ: 
05.005.873/0001-00, já qualificada no edital, acerca da decisão 
proferida nos autos do processo 0926/2018:

Multa, no valor de R$48,70, Quarenta e Oito Reais e Setenta 
Centavos, com fundamento na Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 
e resolução PORT. SHC 11, de 04-04-17;

Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme NF: 95816 - VALOR DA NF: R$ 900,00, 
referente ao APENSO: XII - Processo: 0926/2018, protocolo 
1866/2018; infringiu os dispositivos da Lei 8666/93 e alterações, 
além das demais cominações legais, incorrendo na penalidade 
de multa, pelo atraso de 27 dias, valor de R$ 48,60, correspon-
dente ao percentual de 0,2% ao dia.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento desta notificação, devendo, preferencialmente, ela-
borado eletronicamente, através do acesso ao site www.esanco-
es.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 mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: AV 
PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, S/N, 
BOTUCATU - SP, 18618687.

 Notificação
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP. DAS 

CLINICAS, BOTUCATU, notifica CM HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 
12.420.164/0003-19, já qualificada no edital, acerca da decisão 
proferida nos autos do processo 1474/2018:

Multa, no valor de R$6.174,40, Seis Mil Cento e Setenta 
e Quatro Reais e Quarenta Centavos, com fundamento na Lei 
Federal 8.666, de 21-06-1993 e resolução PORT. SHC 11, de 
04-04-17;

Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 1685984, VALOR DA NF: 
R$ 45.400,00 referente ao APENSO: I - Processo: 1474/2018 - 
EMPENHO: 1603/2018; infringiu os dispositivos da Lei 8666/93 
e alterações, além das demais cominações legais, incorrendo na 
penalidade de multa, pelo atraso de 34 dias, VALOR DA MULTA: 
R$ 6.174,40, correspondente ao percentual de 0,4% ao dia.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento desta notificação, devendo, preferencialmente, ela-
borado eletronicamente, através do acesso ao site www.esanco-
es.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 mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: AV 
PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, S/N, 
BOTUCATU - SP, 18618687.

 Notificação
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP. DAS 

CLINICAS, BOTUCATU, notifica AGLON COMERCIO E REPRE-
SENTACOES LTDA. - CNPJ: 65.817.900/0001-71, já qualificada 
no edital, acerca da decisão proferida nos autos do processo 
2385/2018:

Advertência, com fundamento na Lei Federal 8.666, de 
21-06-1993 e resolução Port. SHC 12, de 0404-17;

Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo esta-
belecido, conforme Nº DA NF: 65426, VALOR DA NF: R$ 672,50 
referente ao APENSO: I - Processo: 2385/2018 - EMPENHO: 
2620/2018; protocolo 2878/2018; infringiu os dispositivos da 
Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, 
incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 12 dias, no 
VALOR DA MULTA: R$ 16,14, correspondente ao percentual de 
0,2% ao dia. Todavia com fundamento na Portaria SHCFMB 12, 
de 04-04-2017, fica convertida a referida penalidade de multa 
em penalidade de advertência.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento desta notificação, devendo, preferencialmente, ela-
borado eletronicamente, através do acesso ao site www.esanco-
es.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 mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: AV 
PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, S/N, 
BOTUCATU - SP, 18618687.

 Notificação
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP. DAS CLI-

NICAS, BOTUCATU, notifica MANZATOS FARMA EIRELI - CNPJ: 
17.756.574/0001-97, já qualificada no edital, acerca da decisão 
proferida nos autos do processo 2396/2018 APENSO I:

Multa, no valor de R$54,65, Cinquenta e Quatro Reais e 
Sessenta e Cinco Centavos, com fundamento na Lei Federal 
8.666, de 21-06-1993 e resolução PORT. SHC 11, de 04-04-17;

Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo esta-
belecido, conforme Nº DA NF: 6958, VALOR DA NF: R$ 2.102,00 
referente ao APENSO: I - Processo: 2396/2018 - EMPENHO: 
2595/2018; protocolo 2983/2018; infringiu os dispositivos da Lei 
8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, incor-
rendo na penalidade de multa, pelo atraso de 13 dias, VALOR DA 
MULTA: R$ 54,65, correspondente ao percentual de 0,2% ao dia.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento desta notificação, devendo, preferencialmente, ela-
borado eletronicamente, através do acesso ao site www.esanco-
es.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 mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: AV 
PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, S/N, 
BOTUCATU - SP, 18618687.

 Notificação
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP. DAS 

CLINICAS, BOTUCATU, notifica MEDILAR IMPORTACAO E DIS-
TRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ: 
07.752.236/0001-23, já qualificada no edital, acerca da decisão 
proferida nos autos do processo 1822/2018 APENSO I:

Multa, no valor de R$35,91, Trinta e Cinco Reais e Noventa 
e Um Centavos, com fundamento na Lei Federal 8.666, de 21-06-
1993 e resolução PORT. SHC 11, de 04-04-17;

Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo esta-
belecido, conforme Nº DA NF: 413451 - VALOR DA NF: R$ 190,50 

da Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, 
incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 54 dias, 
VALOR DA MULTA: R$ 2.069,93, correspondente ao percentual 
de 0,4% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018LGVEDUM59T, que permitirá selecionar a opção “Fornece-
dor 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 endereço: 
AV PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, 
S/N, BOTUCATU - SP, 18618687.

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

HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, intima CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - CNPJ: 44.734.671/0001-51, 
já qualificada no edital, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 2048294 - VALOR DA NF: R$ 
532,00 referente ao APENSO: I - Processo: 3198/2018 - EMPE-
NHO: 3461/2018; protocolo 3610/2018; infringiu os dispositivos 
da Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, 
incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 6 dias, no 
VALOR DA MULTA: R$ 6,38, correspondente ao percentual de 
0,2% ao dia. Todavia com fundamento na Portaria SHCFMB 12, 
de 04-04-2017, fica convertida a referida penalidade de multa 
em penalidade de advertência.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018VZBH64XFAY, 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 endereço: 
AV PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, 
S/N, BOTUCATU - SP, 18618687.

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

do(a) HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, intima M.F. COMER-
CIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 
20.853.918/0001-90, já qualificada no edital, acerca da apura-
ção dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 4476 - VALOR DA NF: R$ 
919,80 referente ao APENSO: I - Processo: 3001/2018 - EMPE-
NHO: 3328/2018; protocolo 3611/2018; infringiu os dispositivos 
da Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, 
incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 18 dias, 
VALOR DA MULTA: R$ 33,11, correspondente ao percentual de 
0,2% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018HZ6P5AQFMG, que permitirá selecionar a opção “Fornece-
dor 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 endereço: 
AV PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, 
S/N, BOTUCATU - SP, 18618687.

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

HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, intima UNIÃO QUIMICA 
FARMACEUTICA NACIONAL SA - CNPJ: 60.665.981/0009-75, já 
qualificada no edital, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 276360 - VALOR DA NF: 
R$ 1.620,00 referente ao APENSO: I - Processo: 2723/2018 - 
EMPENHO: 2881/2018; infringiu os dispositivos da Lei 8666/93 
e alterações, além das demais cominações legais, incorrendo na 
penalidade de multa, pelo atraso de 33 dias, VALOR DA MULTA: 
R$ 213,84, correspondente ao percentual de 0,4% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018UQN4DSCYOH, que permitirá selecionar a opção “Fornece-
dor 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 endereço: 
AV PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, 
S/N, BOTUCATU - SP, 18618687.

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

HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, intima NOVARTIS BIOCIÊN-
CIAS S/A - CNPJ: 56.994.502/0027-79, já qualificada no edital, 
acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 60884 - VALOR DA NF: 
R$ 14.895,18 referente ao APENSO: I - Processo: 3013/2018 
- EMPENHO: 3040/2018; protocolo 3615/2018; infringiu os 
dispositivos da Lei 8666/93 e alterações, além das demais comi-
nações legais, incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso 
de 20 dias, VALOR DA MULTA: R$ 595,81, correspondente ao 
percentual de 0,2% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018JTO6HX3YR7, que permitirá selecionar a opção “Fornece-
dor 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 endereço: 
AV PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, 
S/N, BOTUCATU - SP, 18618687.

 Notificação
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP. DAS 

CLINICAS, BOTUCATU, notifica CRISMED COMERCIAL HOSPITA-
LAR LTDA. - CNPJ: 04.192.876/0001-38, já qualificada no edital, 
acerca da decisão proferida nos autos do processo 0333/2018:

Multa, no valor de R$326,14, Trezentos e Vinte e Seis Reais 
e Quatorze Centavos, com fundamento na Lei Federal 8.666, de 
21-06-1993 e resolução PORT. SHC 11, de 04-04-17;

Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 176461 - VALOR DA NF: 
R$ 1.664,00 - APENSO: I - Processo: 0333/2018; protocolo 
1685/2018; infringiu os dispositivos da Lei 8666/93 e alterações, 

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte endereço:

RUA DR. SERAFICO DE ASSIS CARVALHO, 34 - SAO PAULO 
- SP CEP: 05614-040

(284/18)
 Intimação
Processo: 001.0133.000254/2018
Interessado: Hospital Infantil Darcy Vargas
Assunto: Sanção Administrativa - Intimação
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 

UN. GESTAO ASSIST. III - HOSP. INF. DARCY VARGAS, intima SLIM 
SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.901.975/0001-07, já qualificada 
no edital CV 090162000012018OC00395, acerca da apuração 
dos seguintes fatos:

2. Tendo em vista o processo 001.0133.000254/2018, nota 
de empenho 2018NE00813, promovido para aquisição de mate-
riais de escritório: tesoura para uso geral, pincel atômico azul, 
pasta catalogo com 50 plásticos, caneta marca texto e outros, 
através do edital CV 0901620000120180OC00395, no valor 
total de R$ 462,50, informamos que a entrega deveria ter ocor-
rido até 07-07-2018 causando transtornos a esta unidade hos-
pitalar conforme documento apresentado pela área responsável.

De acordo com a Resolução SS-92 de 10-11-2016, artigo 6º 
– “O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a 
aplicação de multa diária na seguinte conformidade:

I – 0,2% ao dia do saldo financeiro não realizado para 
atrasos de até 30 (trinta) dias;

II – 0,4 % ao dia do saldo financeiro não realizado ultrapas-
sado 30 (trinta) dias de atraso.”

Considerando ainda a Cláusula 12 do edital, das Sanções 
para o Caso de Inadimplemento:

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Adminis-
tração direta ou indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar quais-
quer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
20183RZOU7PVQM, que permitirá selecionar a opção “Fornece-
dor 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 endereço:

RUA DR. SERAFICO DE ASSIS CARVALHO, 34 - SAO PAULO 
- SP CEP: 05614-040

(285/18)

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA USP

 Retificação do D.O. de 29-5-2018
Inclua-se na Portaria Coordenador 236/2018, referente ao 

resultado do processo de avaliação do prêmio de produtividade 
médica – PPM, o percentual obtido pelos médicos do quadro 
do HCFMUSP:
NOME MATRÍCULA % AVALIAÇÃO % A RECEBER
ANA CECILIA SILVEIRA LINS SUCUPIRA 14.739 100% 100%
CARLOS MANUEL DE ALMEIDA BRANDAO 40.203 100% 100%
FILOMENA REGINA BARBOSA GOMES GALAS 39.235 100% 100%
HAROLDO RODRIGUES 55.707 100% 100%
JOAO LUIZ PICCIONI 19.368 90% 90%
JULIANA MORAES BRANCO 55.709 100% 100%
LUDHMILA ABRAHAO HAJJAR 47.191 100% 100%
MARA HELENA CORSO PEREIRA 22.094 90% 90%
MAURICIO HOSHINO 41.887 100% 100%
OMAR ASDRUBAL VILCA MEJIA 55.674 100% 100%

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE BOTUCATU

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

HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, intima EXPRESSA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0001-78, 
já qualificada no edital, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 753885 - VALOR DA NF: 
R$ 23.424,00 referente ao APENSO: I - Processo: 2812/2018 
- EMPENHO: 3282/2018; protocolo 3608/2018; infringiu os 
dispositivos da Lei 8666/93 e alterações, além das demais comi-
nações legais, incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso 
de 14 dias, VALOR DA MULTA: R$ 655,87, correspondente ao 
percentual de 0,2% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018IOPEZNBHMF, que permitirá selecionar a opção “Fornece-
dor 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 endereço: 
AV PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, 
S/N, BOTUCATU - SP, 18618687.

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

HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, intima LUMAR COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 49.228.695/0001-52, 
já qualificada no edital, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 162568 - VALOR DA NF: R$ 
100,20 referente ao APENSO: I - Processo: 2148/2018 - EMPE-
NHO: 2403/2018; protocolo 3613/2018; infringiu os dispositivos 
da Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, 
incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 67 dias, 
VALOR DA MULTA: R$ 26,85, correspondente ao percentual de 
0,4% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018LIZNYFCPBT, 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 endereço: 
AV PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, 
S/N, BOTUCATU - SP, 18618687.

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

HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, intima PROVIP DISTRIBUI-
DORA HOSPITALAR LTDA-EPP - CNPJ: 20.202.872/0001-40, já 
qualificada no edital, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 1218 - VALOR DA NF: R$ 
9.583,00 referente ao APENSO: I - Processo: 1617/2018 - EMPE-
NHO: 2242/2018; protocolo 3609/2018; infringiu os dispositivos 

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
TAUBATÉ
 Notificação
O Dirigente Regional de Ensino, de o Decreto 57.141 de 

18-07-2011, notifica Marco Antonio Brandão Kfuri, 6.721.483-6, 
PEB II, para comparecer na Sede da Diretoria de Ensino, situada 
a Praça Oito de Maio, 28, em Taubaté, para tratar de assuntos 
pertinentes à sua Vida Funcional.

 COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS

 Comunicado
Concurso de Remoção - Suporte Pedagógico 2018.
I - Candidatos que recorreram da pontuação, número de 

dependentes, tempo no Magistério, situação funcional ou tive-
ram pontuação alterada à vista de terceiros:

- Pontuação atualizada encontra-se disponível no site 
portalnet.educacao.sp.gov.br - link: Concurso de Remoção/
Documento de Confirmação de Inscrição.

II - Candidatos que solicitaram a reconsideração sobre 
indicações:

- Todas as solicitações indeferidas nos termos do § 2º do 
artigo 18 da Resolução SE 95/2009 (inclusão, exclusão, substi-
tuição e/ou alterar ordem).

III - Candidatos que solicitaram desistência da participação 
do concurso de remoção:

- Todas as solicitações indeferidas de acordo com o § 4º, 
artigo 4º do Decreto 55.143/2009.

IV - Candidatos que solicitaram a inclusão, exclusão, alte-
ração da ordem das indicações ou substituição de indicações:

- Todas as solicitações indeferidas nos termos do artigo 17º 
do Decreto 55.143/2009.

V- Candidatos que solicitaram alteração da modalidade 
de inscrição:

- Todas as inscrições indeferidas por infringirem o artigo 12º 
da Resolução SE 95/2009.

VI- Candidatos que recorreram do indeferimento da inscri-
ção por União de Cônjuges:

1 - Deferidas as inscrições conforme o estabelecido no § 
único, artigo 11 da Resolução SE 95/2009 “... esclarecimento de 
dados contidos no documento do cônjuge, já entregues no ato 
de inscrição, para juntada de novo atestado, situação prevista no 
artigo 6º do Decreto 55.143/2009”:

DIRETOR DE ESCOLA - MUNICÍPIO - DE
Almir Rogério Breguedo de Souza - Catanduva - Catanduva
Andrea Alexandra Fadel Lozano - Amparo - Mogi Mirim
Gabriel Fernando Soares Santos - Castilho - Andradina
Janice Fonseca Ribeiro - Pirajuí - Bauru
Leila da Silva - Capão Bonito - Itapeva
Maiana Roberta Bocchi de Oliveira - Rancharia - Tupã
Marcelo Alves do Nascimento - Teodoro Sampaio - Mirante 

do Paranapanema
Salete de Jesus Barros - Itapeva - Itapeva
Sheila Christine Freire de Matos Hussar - Piracicaba - Pira-

cicaba
SUPERVISOR DE ENSINO - MUNICÍPIO - DE
Claudia Maria Brochieri Machado Ramos - Itapetininga - 

Itapetininga
2- Mantido o indeferimento:
2.1 - Por infringirem o §3º, inciso II, artigo 5º do Decreto 

55.143/2009:
- pleiteiam município divergente do órgão de classificação 

do cargo ou da função do cônjuge:
DIRETOR DE ESCOLA - MUNICÍPIO - DE
Irene de Jesus - Caraguatatuba - Caraguatatuba
Sidnei Ferreira Ribeiro - São Vicente - São Vicente
3- O Ato de Remoção do concurso em epígrafe, encontra-se 

publicado no Caderno Concursos desta mesma edição.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

 CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PROFESSOR ALEXANDRE VRANJAC
 Notificação
O Diretor Técnico de Saúde III, do Centro de Vigilância 

Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac", da Coordenadoria de 
Controle de Doenças, notifica a servidora, Elisangela Amaral, RG. 
20.814.005, Oficial Administrativo, Lei 500/74, para comparecer 
ao Centro de Recursos Humanos, do Centro de Vigilância Epi-
demiológica "Prof. Alexandre Vranjac", Av. Dr. Arnaldo 351 - 6º 
Andar - Sala 618 - São Paulo - CEP: 01246-000, para tomar ciên-
cia da absolvição no processo 001.0739.000.447/2014, confor-
me Despacho do Chefe de Gabinete, de 6-7-2018, publicado em 
D.O. 11-07-2018, no prazo de 03 dias a contar desta publicação.

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III - 
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS
 Intimação
Processo: 001.0133.000350/2018
Interessado: Hospital Infantil Darcy Vargas
Assunto: Sanção Administrativa - Intimação
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 

UN. GESTAO ASSIST. III - HOSP. INF. DARCY VARGAS, intima CRE-
MER S/A - CNPJ: 82.641.325/0018-66, já qualificada no edital 
PREGÃO ELETRÔNICO CGA 292/2017, acerca da apuração dos 
seguintes fatos:

2. Tendo em vista o processo 001.0133.000350/2018, nota 
de empenho 2018NE00682, promovido para aquisição de mate-
rial para agencia transfusional: equipo com filtro e bureta para 
sangue, através do pregão eletronico CGA 292/2017, no valor 
total de R$ 950,00, informamos que a entrega deveria ter ocor-
rido até 28-06-2018 causando transtornos a esta unidade hos-
pitalar conforme documento apresentado pela área responsável.

De acordo com a Resolução SS-92 de 10-11-2016, artigo 6º 
– “O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a 
aplicação de multa diária na seguinte conformidade:

I – 0,2% ao dia do saldo financeiro não realizado para 
atrasos de até 30 (trinta) dias;

II – 0,4 % ao dia do saldo financeiro não realizado ultrapas-
sado 30 (trinta) dias de atraso.”

Considerando ainda a Cláusula 12 do edital, das Sanções 
para o Caso de Inadimplemento:

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Adminis-
tração direta ou indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar quais-
quer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018M47JTLXZWK, que permitirá selecionar a opção “Fornece-
dor Ampla Defesa”, para incluir a sua manifestação;

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

Douglas
Realce
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