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 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução, de 8-10-2018
O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do 

artigo 68 da Lei 10.261, de 28-10-1968, autoriza, com ônus ao 
Estado, e sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do 
cargo, o afastamento de Everton Furtado, RG 43.268.814-6, Agen-
te de Segurança Penitenciária de Classe III, do Centro de Detenção 
Provisória “ASP Nayan Xavier Ribeiro” de Ribeirão Preto, da Coor-
denadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado, 
para participar de missão, da Pasta, junto à cidade São Sebastião 
do Paraíso, Estado de Minas Gerais, no dia 09-10-2018.

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 Comunicado
A Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Camargo 

Wolfmann”, por meio do Centro de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Agentes de Segurança Penitenciária, comunica a realização 
da Capacitação em Técnicas da Ciência da Proteção, para docen-
tes da disciplina de Contramedidas – CTM, conforme segue:

1-Objetivo: Aprimorar os conhecimentos teórico-práticos 
dos docentes da disciplina de CTM.

2-Público Alvo: Docentes capacitados para a disciplina de CTM.
3-A presente capacitação será obrigatória para os docentes 

aprovados no Curso de Capacitação de Docentes de Contramedidas 
conforme Comunicado 202/2017, publicado no D.O. 23-06-2017.

4-Carga Horária: 40 horas aula.
5-Local: Base do GIR 4 – Av. Zaki Narchi, 1563 - Carandiru
6-Datas:
05/11/2018 – das 8h às 17h50
12/11/2018 – das 8h às 12h25
13/11/2018 – das 8h às 12h25
21/11/2018 – das 8h às 12h25
23/11/2018 – das 8h às 12h25
04/12/2018 – das 8h às 17h50
7-Aproveitamento no Curso: nota mínima de 8,5 nas avalia-

ções a serem aplicadas e frequência de 100%.
8-Certificado: Será fornecido somente aos participantes 

conforme item 3 e com aproveitamento no curso.
9- Relação de Alunos:

1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 9,00.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: São José dos Campos, 18-09-

2018
Edifício Tressoldi IV
Ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
A/C da Comissão Técnica
Solicitação
Venho por meio desta solicitar a dispensa do sistema de 

hidrante por não termos condições técnicas de cumprir essas 
exigências na edificação localizada na Rua Coronel Madeira, 65.

O prédio é antigo conforme habite-se 17.351/74, na época 
da aprovação não existia exigências de bombeiro e o prédio tem 
praticamente 100% de área utilizado no terreno.

Embora o prédio tenha mais de 1.000,00m² a população 
é bem pequena pois os apartamentos são grandes. A altura da 
edificação é de 9 metros de altura no piso do terceiro pavimento. 
Possui somente 6 apartamentos e no andar térreo fica uma loja 
de produtos médicos e hospitalares e garagem dos apartamen-
tos, sendo assim precisamos da aprovação do bombeiro para 
regularizarmos nossa inscrição junto a prefeitura. A loja está 
em funcionamento desde 1977 nesse mesmo endereço no qual 
o dono da loja é proprietário do ponto, só que hoje ele não está 
mais conseguindo comprar materiais devido a falta do AVCB.

O que foi possível devido ao prédio ser antigo foi adequado.
O hall dos apartamentos está quase todo ocupado por 

portas, não havendo espaço físico para caixa de hidrante, no 
local tem 1 extintor de água, ainda colocaríamos mais 1 extintor 
de pó.

Como medida compensatória colocaríamos sistema de 
detecção de fumaça em todas as cozinhas dos apartamentos, 
também faríamos brigada de incêndio com os todos os mora-
dores.

Sem mais para o momento
Grata
Arquiteta Lígia Machado
3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
Após análise do pedido do interessado, os membros da 

Comissão Técnica de Primeira Instância opinam pelo Indeferi-
mento tendo em vista que o sistema de hidrantes é uma exigên-
cia básica e existe a Instrução Técnica 43/2018 que prevê como 
pode ser feita esta adaptação.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1808670.

2. Considerando que a edificação ocupa todo o terreno;
3. A letra "a" do item 5.3.3 da Instrução Técnica 13 de 2011 

prevê a adaptação da escada utilizando duto "plenum";
4. Não haverá aberturas abaixo ou acima da tomada de ar 

do sistema de pressurização;
5. A edificação vizinha não obstrui a tomada de ar da 

pressurização;
6. Deverá apresentar o dimensionamento do sistema de 

pressurização da escada em análise regular.
4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 1802757.
 Comunicado
Comissão Técnica de Primeira Instância
Parecer Técnico de CTPI 1807166
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no artigo 14 do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1807166, do processo abaixo:

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 122810/3550308/2018;
1.2. Endereço: Rua Faustolo, 592;
1.3. Bairro: Lapa;
1.4. Município: Sao Paulo;
1.5. Proprietário: Condominio Residencial Villa Di Firenze;
1.6. Responsável pelo Uso: Condominio Residencial Villa 

Di Firenze;
1.7. Responsável técnico: Ariel Alves Axelson;
1.8. CREA 5062768960;
1.9. Área existente ou a construir: 889,06;
1.10. Ocupação: Habitação multifamiliar;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 5,60.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: Objetivo desta solicitação: 

Isenção da instalação do Sistema de Hidrantes
Inicialmente cabe destacar que trata-se de edificação mul-

tifamiliar com área construída de 889,06m², onde a somatória 
de áreas frias e telheiros totaliza 71m², restando uma área a 
proteger de 818,06m².

A edificação é constituida por 7 residencias assobradadas e 
o subsolo é usado como garagem coletiva.

Motivos da solicitação:
1. Considerando que será usada uma vaga de garagem 

para instalação do RI, aliado ao custo da instalação, não há boa 
aceitação por parte dos condôminos, havendo possibilidade de 
inviabilizar a regularização;

2. Apresentamos como alternativa para garantir a proteção, 
a instalação de Sistema de Detecção e Alarme no edifício.

3. Solicitamos também analisar a possibilidade de conside-
rar a laje de cobertura da garage como elemento de isolamento 
de risco, analógicamente ao ítem 6.4.3.2 da IT-07, onde também 
propomos a compartimentação da escada.

4. Finalmente, gostaria de citar o Codigo de Segurança 
Contra Incêndio e Panico do Rio de Janeiro (Decreto 897/76), 
onde em seu Capítulo IV, Art. 10 e Inciso I, declara "A edificação 
com o máximo de 3 (três) pavimentos e área total construída até 
900m² (novecentos metros quadrados) é isenta de Dispositivos 
Preventivos Fixos Contra Incêndio.

Desta forma, observando que a edificação é de baixo risco, 
que situa-se no limiar de exigencia da norma, havendo inclusive 
outros dispositivos que a isentariam da exigencia de hidrantes, 
objetivando concluir a regularização através de medidas com-
pensatórias reforçadas pelo treinamento adequado dos ocupan-
tes, solicitamos a isenção do sistema de hidrantes.

3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
Após a análise do pedido para isentar a proteção por 

sistema de hidrantes em edificação residencial com 818,06 m², 
os membros da Comissão Técnica de Primeira Instância, opinam 
por unanimidade pelo Indeferimento da solicitação, pelos 
seguintes motivos:

1. Não apresentou impossibilidade técnica para a instalação 
do sistema de proteção por hidrantes;

2. Trata-se de projeto novo, sob a vigência do Decreto 
Estadual 56.819/2011 e mesmo que fosse a edificação existente, 
o sistema de proteção por hidrantes é uma exigência básica, 
conforme item 6.3 da Instrução Técnica 43/2018.

3. É inconsistente alegar que não deseja instalar hidrantes 
devido o custo da obra, pois o investimento na segurança contra 
incêndio é uma medida de preservação da vida e do patrimônio 
dos moradores.

4. É inconsistente alegar que não pretende perder uma vaga 
de garagem para a instalação da bomba e reserva de incêndio 
pois estes podem ser projetados abaixo da garagem, de forma 
subterrânea ou acima da edificação, em barrilete.

5. É inconsistente alegar que a laje do piso do térreo 
apresenta isolamento de risco do pavimento abaixo (gara-
gem) pois não existe isolamento de risco entre pavimentos, 
uma vez que este se dá por parede de vertical ou por afas-
tamento de risco.

6. Não foi aceita a solicitação de dimensionar o projeto 
técnico pelo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
do Estado do Rio de Janeiro (Decreto Estadual 897/1976), uma 
vez que tradicionalmente, a legislação paulista exige sistema 
de proteção por hidrante, para edificações com área construída 
acima de 750 m², desde o Decreto Estadual 35.332/1959, se 
mantendo até os dias atuais na vigência do Decreto Estadual 
56.819/2011.

7. Quanto a solicitação de substituição do sistema de 
hidrantes por sistema de detecção de incêndio, não foi acei-
ta, uma vez que o sistema de hidrantes visa o combate com 
água para resfriamento do fogo, no princípio de incêndio, 
assim conforme item 9.8.2.1 da Instrução Técnica 02/2018 
– o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, em sua intervenção à um incêndio, pode utilizar a 
rede de hidrantes, enquanto o sistema de alarme e detecção 
visa alertar as pessoas sobre a existência de um incêndio 
em determinada área da edificação e propiciar o abandono 
da edificação sem que os ocupantes sofram qualquer dano, 
conforme prevê o item 1 da Instrução Técnica 19/2018. Não 
há como substituir um sistema pelo outro, uma vez que tem 
funções totalmente diferentes.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1807166.
 Comunicado
Comissão Técnica de Primeira Instância
Parecer Técnico de CTPI 1808670
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no artigo 14 do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1808670, do processo abaixo:

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 095137/3549904/2018;
1.2. Endereço: Travessa Coronel Madeira, 65 Esquina com 

Major Ant Domingues;
1.3. Bairro: Centro;
1.4. Município: Sao Jose dos Campos;
1.5. Proprietário: Edificio Tressoldi IV;
1.6. Responsável pelo Uso: Ciruvale Comercio de Material 

Cirurgico Ltda;
1.7. Responsável Técnico: Ligia de Cassia Machado Pereira 

Rodrigues;
1.8. CREA nº: a40451-9;
1.9. Área existente ou a construir: 1104,30;
1.10. Ocupação: Habitação unifamiliar;

Conforme documentos anexos, e de acordo com projeto 
aprovado, foram atendidas as exigências do corpo de Bombeiros:

Instrução Técnica 22/2018, Instrução Técnica 11/2018; 
Atendidos conforme projeto.

Instrução Técnica 01/2018
Atender ao parecer da Comissão Técnica 1601362, indi-

cando em planta as medidas adotadas referente ao solicitado.
Será realizado a instalação de Drywall em duas faces 

do Átrio; na face do elevador, onde será retirado o Banner 
existente (item combustível) e aplicado pintura intumescente 
no elemento metálico, que faz o fechamento dos cabos de aço 
do elevador.

A fachada de vidro é tombamento histórico e está voltado 
para uma área externa do imóvel e não terá propagação de 
fumaça para os pavimentos, vide anexo B e corte AA.

Item: 4.2. FAT anterior; Considerando o apontamento
o efeito chaminé, ou pior, por tratar-se de átrio fechado no 

topo a fumaça pode concentrar-se na parte de superior gerando 
calor excessivo sem a possibilidade

de exaustão:
Conforme demonstrado no anexo A, atendendo a norma 

do bombeiro, quanto a saída de fumaça no interior de átrio, e 
também com o aval do CONDEPACC. Será remanejado a cúpula 
do átrio na parte superior, tornou-se a solução viável,

assim temos a informar que a abertura do átrio na parte 
superior, tornou-se a solução viável diante das impossibilidades 
encontradas.

Conforme poderá ser verificado em planta a abertura é 
grande o suficiente para a saída da fumaça, caso venha a ocorrer 
um sinistro.

Caso necessário ligar para Arquiteta Tatiele Cândido 
(16)9.91830435 para reunião in loco.

3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
Após a análise do pedido para regularizar o átrio em 

edificação tombada pelo patrimônio histórico, os membros das 
Comissão técnica, opinam por unanimidade pelo deferimento, 
mediante as seguintes exigências para a proteção do átrio:

1. Retirada do painel existente em uma das laterais do átrio, 
que é feito de material combustível, mantendo o material de 
acabamento e revestimento desta parede incombustível Classe I.

2. Fechamento do Shaft dos elevadores com fase para o 
átrio com “drywall” rosa ou algum outro elemento que garanta 
a adequada resistência ao fogo, com Tempo Requerido de 
Resistência ao Fogo (TRRF) de 60 minutos conforme tabela a do 
anexo da IT08/2018;

3. Fechamento do átrio com “drywall” com Tempo Requeri-
do de Resistência ao Fogo de 60 min, impedindo acesso ao átrio 
do primeiro ao sexto andar em suas duas faces. E na face do 
átrio, em que há fechamento em vidro deverá ser feito o fecha-
mento do acesso ao átrio apenas no primeiro andar, garantindo 
assim que do primeiro ao sexto andar não haverá acesso, nem a 
possibilidade de passagem de fumaça do átrio para os referidos 
andares em que foi feito o fechamento;

4. Garantir que haja no topo do átrio, abertura mínima 
para ventilação permanente de 4,00 m² para extração natural 
da fumaça do átrio, tanto na lateral da abóboda no topo do 
átrio quanto a somatória das laterais da área acima do átrio 
no 7º andar;

5. Garantir que haja, no pavimento térreo, no mínimo, a 
mesma área de abertura que houver para a extração natural 
de fumaça do topo do átrio, podendo ser maior ou igual à área 
de extração de fumaça, nunca menor, afim de evitar que seja 
criada pressão negativa no interior da edificação. Podendo, as 
aberturas no Térreo, serem dimensionadas com aberturas auto-
matizadas de portas condicionadas ao sistema de detecção e 
alarme de incêndio sendo que após estas portas automatizadas, 
poderão ter grades para proteção patrimonial desde que não 
obstrua a entrada de ar puro;

6. Apresentar todos os detalhes de abertura que influen-
ciarão o sistema de controle natural de fumaça, com cotas para 
conferência em análise regular e em vistoria.

7. Deverá ser instalado sistema de detecção de incêndio 
em toda à edificação, através do qual será acionado, além do 
sistema de alarme, a abertura de portas no pavimento térreo, 
afim de validar o sistema de controle de fumaça para o átrio 
acima especificado.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1796221.
 Comunicado
Comissão Técnica de Primeira Instância
Parecer Técnico de CTPI 1802757
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no artigo 14 do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1802757, do processo abaixo:

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 152677/3550308/2017;
1.2. Endereço: Avenida Vauthier, 311;
1.3. Bairro: Pari;
1.4. Município: Sao Paulo;
1.5. Proprietário: Golden Maya Presentes Ltda.;
1.6. Responsável pelo uso: Golden Maya Presentes Ltda.;
1.7. Responsável Técnico: Vanessa Sallum Cunha;
1.8. CREA nº: A-57.869-0;
1.9. Área existente ou a construir: 2653,22;
1.10. Ocupação: Comércio com baixa carga de incêndio;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 15,40.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: Caros oficiais membros da 

Comissão Técnica de 1ª Instância, tendo em vista o comuni-
cado de análise de 28-02-2018 que, orienta a regularização 
do sistema de pressurização feito por duto pleno através de 
comissão técnica de 1ª instância, apresento as considerações 
a seguir:

1. Parte da edificação é existente desde o ano 1969, confor-
me demonstrado em documentos anexos a esta CTPI.

2. Tendo em vista que a edificação ocupa a totalidade do 
terreno que é cercada por edificações em todas as laterais e que, 
a parte da frente da edificação é um prédio existente desde o 
ano 1969, não foi possível criar uma tomada de ar no pavimento 
térreo, conforme exigido pela instrução técnica 13.

3. Tendo em vista que a escada exigida para edificação em 
tela seria uma escada protegida e que a escada pressurizada 
apresentada é uma escada a prova de fumaça, portanto mais 
segura.

4. Tendo em vista que o sistema de pressurização indicado 
em projeto já está instalado e em plenas condições de uso e que 
atende a pressão de 50-60 Pa no interior da escada, conforme 
exigido pela legislação.

5. que a edificação como um todo é dotada de sistema de 
detecção de incêndio.

6. que não há nenhuma abertura abaixo ou acima da 
tomada de ar do sistema de pressurização na parede onde está 
instalada, que garante que não será captada fumaça para o 
interior da escada em caso de acionamento do sistema.

Assim sendo, solicito aceitação da pressurização da escada 
por duto pleno, conforme está sendo apresentado. A ponto que 
o dimensionamento do sistema será apresentado, quando da 
apresentação do projeto em análise regular.

3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
Após a análise do pedido do interessado, os membros da 

Comissão Técnica de Primeira Instância opinam pelo Deferimen-
to considerando que:

1. Parte da edificação é existente desde 1969 e que tal parte 
inviabiliza a tomada de ar da edificação no térreo;

ORD. NOME RG UNIDADE

1 Alan Ricardo Serra 27741757-0 Penit. Feminina de Sant´ana - Base de Escolta
2 Alessandro Augusto Santos 29.831.435-6 Penit. Feminina de Sant´ana – GIR
3 Carlos Fabiano André De Souza 25.288.777-3 Penit. de Guarulhos I – José Parada Neto
4 Emanoel Barbosa dos Santos 34.661.398-X Penit. Feminina de Sant´ana - Base de Escolta
5 Fernando Guimaraes Barbosa 22.379.737-6 CDP de Vila Independência
6 Georgeton Rosa dos Santos 42.743.366-6 Penit. Feminina de Sant´ana - Base de Escolta
7 Inácio Eugênio de Arruda 23.994.153-6 Penit. Feminina de Sant´ana - Base de Escolta
8 Leandro Antonio dos Santos 33.690.275-X CDP de Osasco II - ASP Vanda Rita Brito do Rego
9 Marcos Roberto Piubelli Ledio 22564258-X Penit. Feminina de Sant´ana - Base de Escolta
10 Natan Cardoso Prates 20.817.801-6 Penit. Feminina de Sant´ana - Base de Escolta
11 Renato Alves do Nascimento 25.721.698-4 Penit. Feminina de Sant´ana - Base de Escolta
12 Renato Mingardi da Silva 33.253.968-4 CDP de São Bernardo
13 William Ferreira de Lima 28.018.893-6 Penit. Feminina de Sant´ana - Base de Escolta

(EAP-379/2018)

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, por meio do Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenciária e 
do Núcleo de Coordenação de São Paulo e Grande São Paulo, 
comunica a realização do Curso para Habilitação de Manuseio 
e Operação de Pistola Semiautomática PT 100 - Taurus, e baixa 
as seguintes instruções:

1. Objetivo: Capacitar os Agentes de Escolta e Vigilância 
Penitenciária para o manuseio e operação de pistola semiauto-
mática em serviço.

2. Público-Alvo: Agentes de Escolta e Vigilância Peniten-
ciária em exercício nas Unidades Prisionais subordinadas a 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana 
do Estado.

3. Carga Horária: 10 h/a
4. Horário: das 8h às 17h20
5. Aproveitamento no Curso: O servidor-aluno deverá obter 

no mínimo nota 6,0 (seis inteiros), dentre os dez pontos possí-
veis para ser considerado apto à utilização da arma e frequência 
de 100%.

6. Certificado: Será fornecido certificado aos servidores-
-alunos considerados aptos, conforme previsto no item 05 deste 
Comunicado, que será encaminhado à Unidade Prisional.

7. Uniforme: O servidor-aluno deverá comparecer trajando 
fardamento completo com cinturão, coldre e colete.

8. Local de realização do curso: estande de tiro da Penitenci-
ária “Mário Moura Albuquerque” de Franco da Rocha - Rodovia 
Edgar Máximo Zambotto, km 44,5, S/n - Serra dos Cristais, 
Franco da Rocha – SP.

Turma 01
Unidade: Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

“Professor André Teixeira Lima” de Franco da Rocha
Data: 09-10-2018

Nº NOME RG

01 Daniel Luiz Contri 14.971.382-4
02 Fernando Cézar Lisboa Santos 34.575.880-8
03 Reginaldo Quina 13.446.752
04 Sílvio Cardoso Melle 25.565.829-1

Turma 02
Unidade: Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

“Professor André Teixeira Lima” de Franco da Rocha
Data: 10-10-2018

Nº NOME RG

01 Cláudio Márcio Pereira 22.996.495-3
02 Genésio José de Souza 16.993.079-8
03 Marcelo Gomes Martins 42.321.058-0
04 Sérgio de Paiva 25.533.425-4

(EAP-380/2018)

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, por meio do Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenciária, 
comunica a realização do Curso de Atualização para Manuseio 
e Operação da Pistola Semiautomática PT 100 - Taurus, e baixa 
as seguintes instruções:

1. Objetivo: Atualizar os servidores pertencentes a categoria 
de Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, para o manu-
seio e operação da pistola semiautomática PT 100 – Taurus, 
em serviço.

2. Público-Alvo: Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciá-
ria - AEVP (Níveis I a VII), em exercício nas Unidades Prisionais 
subordinadas a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Metropolitana do Estado. Exceto os servidores recém-formados 
que obtiveram treinamento na referida arma, no Curso de For-
mação Técnico-Profissional para AEVP.

3. Dia: 10-10-2018
4. Carga Horária: 05 h/a pôr turma

5. Horário: das 8h às 12h10
6. Aproveitamento no Curso: Serão considerados aptos no 

Curso, os servidores-alunos que obtiverem 100% de frequência 
nas aulas.

7. O aproveitamento no Curso é condição para o uso da 
Pistola Semiautomática PT 100 Taurus, em serviço.

8. Certificado: Somente será fornecido certificado aos servi-
dores-alunos considerados aptos no Curso, conforme previsto no 
item 06 deste Comunicado.

9. Uniforme: O servidor-aluno deverá comparecer trajando 
fardamento completo com cinturão, coldre e colete.

10. Local de realização do Curso: estande de tiro da Peniten-
ciária “Mário Moura Albuquerque” de Franco da Rocha - Rodo-
via Edgar Máximo Zambotto, km 44,5, S/n - Serra dos Cristais, 
Franco da Rocha – SP.

Turma 01
Unidade: Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

“Professor André Teixeira Lima” de Franco da Rocha
Data: 10-10-2018

Nº NOME RG

01 João Aparecido da Rocha 19.589.789-4
02 Ronaldo Ferreira de Morais 34.629.774-6
03 Samuel de Faria 19.675.219-X

(EAP-381/2018)

 COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO 
SOCIAL E CIDADANIA

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Portaria DA/CRSC - 10, de 8-10-2018

Designa gestor, suplente e fiscal para a contra-
tação de empresa para prestação de serviços de 
transporte mediante locação de veículos semino-
vos, sem condutor e sem combustível

O Diretor Técnico do Departamento de Administração da 
Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria 
da Administração Penitenciária, conforme Decreto estadual 
54.025 de 16-02-2009, publicado no Diário Oficial em 17-02-
2009 e do disposto no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações resolve:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atividades, cargos 
ou funções, como gestor, suplente e fiscal no âmbito do Processo 
CRSC 108/2018 que tratam de contratação de empresa para 
prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos 
seminovos:

Contrato CRSC 003/2018
Gestor: Artur Francisco Meneses Lima Silva, RG 48.026.142-

8, Assessor I.
Suplente: Sabino Gabriel Vidal Gasques, RG 32.965.616-8, 

Diretor Técnico II.
Fiscal: Valdecir Mendes da Silva, RG 18.418.025-9, Oficial 

Administrativo.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua 

publicação, tornando sem efeito a Portaria DA/CRSC 009/2018, 
publicada em 18-09-2018.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 5-10-2018
Acolhendo a decisão do servidor responsável, homologo 

o presente certame e o material referente ao Convite Eletrô-
nico BEC 380247000012018OC00171, conforme Processo 
CRSC 281/2018, referente a aquisição de materiais de escri-
tório para o uso desta Coordenadoria de Reintegração Social 
e Cidadania: Item 01 para a empresa Sua Lista Comércio 
Eletrônico de Material Escolar Ltda, inscrita no CNPJ sob o 
24.137.594/0001-45, total de R$ 64,75; Total da Licitação: 
R$ 64,75. (312/2018)
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