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Contrato 2018CT01222 Empenho 2018NE05706 - Assina-
tura: 17-10-2018

Valor Total dos Contratos: R$ 799,00
Ptres 180422 Programa de Trabalho 06181181949930000
Fonte 001001001 - Natureza de Despesa 33903985
 Extrato de Contrato
Objeto: Aquisição de porta carregadores para Cia FT do CPI-8.
Contratada: A CASERNA INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES.
Inscrita no CNPJ 67.920.256/0001-98
Contratante: PMESP – Comando de Policiamento do Interior Oito
Dispensa de Licitação Nº DL-352/0131/18
Fundamento: Lei Federal 8.666/93.
Processo 20183525519
Contrato 2018CT01179 Empenho 2018NE05654 - Assina-

tura: 10-10-2018
Valor Total dos Contratos: R$ 288,00
Ptres 180422 Programa de Trabalho 06181181949930000
Fonte 001001001 - Natureza de Despesa 33903063

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 22-10-2018
Proc.SAP/GS 940/15 - Diante da não localização nos autos 

do competente instrumento de mandato/substabelecimento, 
com poderes de representação outorgados ao Dr.Claudio Pereira 
Junior, OAB/SP 147.400, de forma a legitimar sua intervenção 
em nome do recorrente no ato processual. Intime-se, o advogado 
citado acima, para regularização da representação processual no 
prazo de 10 dias, a partir da publicação deste ato, no Núcleo de 
Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no horário das 
9h às 11h e das 13h às 15h hrs.

 Despachos do Chefe de Gabinete, de 19-10-2018
Proc.SAP/GS 300/95 - Autorizando o servidor Marcelo 

Martins, RG. 17.655.588-2, Diretor Técnico III, do Centro de 
Detenção Provisória “ASP Francisco Carlos Caneschi” de Bauru, 
a residir no imóvel funcional 02 – Grupo I, do Centro de Progres-
são Penitenciária “Prof. Noé Azevedo” de Bauru.

Proc.SAP/GS 979/13 - Autorizando o servidor Hilton Carlos 
Verzola, RG 29.296.867-X, Diretor Técnico II, do Centro de 
Trabalho e Educação, da Penitenciária “ASP Maria Filomena de 
Souza Dias” de Itapetininga, a residir no imóvel 09 (geminada), 
da referida Unidade.

Proc.SAP/GS 982/07 - Autorizando o servidor Dejair Xavier, 
RG. 22.874.986-4, Diretor de Divisão, do Centro de Segurança 
e Disciplina, da Penitenciária “Gilmar Monteiro de Souza” de 
Balbinos, a residir no imóvel funcional 02, da referida Unidade.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Comunicado
A Comissão responsável pela Promoção, constituída pela 

Resolução SAP 107, de 18, publicada em 19-9-2018, da Secre-
taria da Administração Penitenciária, nos termos do art. 4º 
do Dec. 42.250/1997, com alterações introduzidas pelo Dec. 
42.419/97, que regulamentou a promoção de que trata a LC 
540/1988 com as alterações introduzidas pela LC. 789/94, torna 
público o deferimento/indeferimento das inscrições do Processo 
Seletivo para fins de Promoção por Antiguidade dos integrantes 
das séries de classes de Engenheiro e Arquiteto, referente ao 
exercício de 2018.

Classes de Engenheiro
1) Inscrições Deferidas - candidatos habilitados a participar 

do processo seletivo:
a) Celso Wilson Fernandes, RG 14.882.776-7, Engenheiro 

I, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da 
Secretaria e da Sede.

b) João Batista Botelho da Silveira, RG 6.190.008-4, Enge-
nheiro I, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior 
da Secretaria e da Sede.

c) José Batista Moreira, RG 54.247.817-1, Engenheiro I, 
do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da 
Secretaria e da Sede.

d) Leandro Carvalho Borges, RG 33.779.053-X, Engenheiro 
I, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da 
Secretaria e da Sede.

e) Marcel Peixoto Frisene, RG 11.087.883-8, Engenheiro 
I, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da 
Secretaria e da Sede.

f) Nilson Estevão dos Santos, RG 24.384.097-4, Engenheiro 
I, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da 
Secretaria e da Sede.

g) Paulo Eduardo Barufaldi, RG 17.521.777-4, Engenheiro 
I, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da 
Secretaria e da Sede.

h) Francisco Aparecido Santana, RG 7.946.178-5, Engenhei-
ro II, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da 
Secretaria e da Sede.

i) Apolo Massao Imaguma, RG 8.573.856-6, Engenheiro 
IV, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da 
Secretaria e da Sede.

2) Inscrições Indeferidas - candidatos não habilitados a 
participar do processo seletivo:

a) Kleber Montalvão, RG 32.636.293-9, Engenheiro II, do 
SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da Secre-
taria e da Sede.

b) Katy Rury Tanaka, RG 21.742.861-7, Engenheiro IV, do 
SQC-III-QSAP, classificada na Administração Superior da Secre-
taria e da Sede.

Classes de Arquiteto
1.) Inscrições Deferidas - candidatos habilitados a participar 

do processo seletivo:
a) Felix Raul Carrillo VidaL, RG 38.674.075-6, Arquiteto 

I, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior da 
Secretaria e da Sede.

b) Vanessa Yuri Shiguematsu Bispo, RG 43.401.489-8, Arqui-
teto I, do SQC-III-QSAP, classificado na Administração Superior 
da Secretaria e da Sede.

2.) Inscrições Indeferidas - candidatos não habilitados a 
participar do processo seletivo:

a) Não houve.

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, por intermédio do Centro de Capa-
citação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, através do 
Núcleo de Coordenação de São Paulo e da Grande São Paulo, 
em parceria com o Centro de Qualidade de Vida e Saúde do 
Servidor – Região Metropolitana e com as CIPAs dos Centros 
de Detenção Provisória de Pinheiros I, II, III e IV, comunica a 
realização da Palestra “Técnicas de Algemação e Condução de 
Presos” – parte integrante da Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho – SIPAT “Juntos somos mais fortes”.

1. Objetivo: Aprimorar as técnicas de algemação e condução 
de presos para maior segurança do agente penitenciário durante 
suas atividades.

2. Público - Alvo: Servidores dos Centros de Detenção Pro-
visória “ASP Vicente Luzan da Silva” I, “ASP Willians Nogueira 
Benjamim” II, III e IV de Pinheiros.

3. Data e Horário: 25-10-2018, das 13h30 às 16h30.

o contrato, isto é, registrá-lo – por ordem numérica por tipo de 
contrato e material, e tomar conhecimento integral de seu teor;

3.2. conhecer detalhadamente o local e como OS OBJETOS 
serão entregues;

3.3. estabelecer forma de controle e avaliação da qualidade 
dos objetos;

3.4. verificar permanentemente se a qualidade dos mate-
riais corresponde exatamente ao especificado no contrato;

3.5. realizar contato com a empresa para a substituição, 
caso apresente algum problema;

3.6. determinar que a contratada elimine ou substitua, por 
sua conta e risco e as suas expensas, os equipamentos em que se 
verificarem, incorreções, defeitos, resultantes durante a entrega;

3.7. comunicar ao superior hierárquico, em tempo hábil 
para adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões 
ou providências sobreponham a sua competência, propondo as 
providências cabíveis, quando for o caso;

3.8. verificar, em tempo hábil, a necessidade de alteração 
dos contratos em andamento decorrentes de:

3.8.1. vencimento do prazo de execução, bem como possi-
bilidade de prorrogação da entrega dos objetos;

3.9. acompanhar, atestar, aprovar e liberar o pagamento 
da nota fiscal;

3.10. sugerir aplicação de penalidades a contratada em 
decorrência do descumprimento das obrigações contratuais;

3.12. propor a rescisão de contrato, por inexecução total ou 
parcial da entrega dos materiais objeto do contrato, elencando 
os motivos que justifiquem a medida, para decisão da autoridade 
competente;

3.13. zelar pela observância das condições e prazos de 
pagamento.

4. Quando existir a necessidade de realizar reuniões para ajuste 
ou resolução de problemas as partes interessadas (Gestor, Gestor 
Eventual, Representante da Contratada ou Terceiros de Interesse 
do Contrato) devem ser elaboradas Atas, registrando de forma 
manuscrita e de imediato o assunto tratado, integrando o capeado 
do contrato para assegurar a perfeita execução do serviço, minimi-
zando possíveis falhas relativas as obrigações da CONTRATADA.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR 8 - PRESIDENTE PRUDENTE
 Despacho do Dirigente, de 22-10-2018
Processo Nº CPI8-187/2015
Inexigibilidade Nº CPI8-007/2015
Termo de Contrato 9912376329
O Dirigente da Unidade Gestora Executora – 180352 

CPI-8 “Cel PM Souza Filho”, para fins de regularização, com 
fundamento no que dispõe o artigo 67 e seus parágrafos, da Lei 
Federal 8.666/93 com suas alterações, para fins de regularização 
resolve Designar na função de Gestor de Contrato, a contar 
de 25AGO2017, o Oficial PM na função de Chefe da Seção de 
Logística do CPI-8 como Gestor, para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos serviços de transporte de malotes, SEDEX e carta 
comercial, relacionados no Contrato 9912376329, do Processo 
nº CPI8-187/2015.

No impedimento legal do servidor indicado no item anterior, 
fica designado o Oficial PM na função de Chefe do Setor de 
Logística do CPI-8, para cumprir o ali disposto. (Despacho nº 
CPI8-281/01/2018)

 Comunicado
Processo Sancionatório CPI8-002/13/17
Empresa Interessada: C. ALBERTIN CONSTRUTORA - ME - 

CNPJ 15.168.459/0001-76
Assunto: inexecução parcial do Contrato nº CPI8-003/2017, 

construção da sede do 2º Gp PM da 1ª Cia PM do 42º BPM/I.
O Dirigente da UGE 180.352 Comando de Policiamento do 

Interior-8 "Coronel PM João Ferreira de Souza Filho" decide 
que inclusão do Parecer Referencial CJ/PM 001/2017, alterado 
parcialmente pelo Parecer Referencial CJ/PM 40/2018 da douta 
Consultoria Jurídica da Polícia Militar, acostado às fls. 109 a 120, 
estando os autos do Processo Sancionatório nº CPI8-002/13/17 
formalmente em ordem, aplicar à empresa C. ALBERTIN CONS-
TRUTORA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o 15.168.459/0001-76, 
a(s) penalidade(s) que se seguem, em face da inexecução parcial 
do Contrato nº CPI8-001/2017, tendo por objeto a construção da 
sede do 2º Gp PM da 1ª Cia PM do 42º BPM/I, após o devido 
processo legal:

Multa contratual no valor de R$ 9.125,59, nos termos do 
artigo 4º, da Resolução SSP 333/05, combinado com o artigo 87 
da Lei Federal 8.666/93;

Suspensão Temporária de Participação em Licitação e 
Impedimento de Contratar com a Administração por 180 (cento 
e oitenta) dias;

Nestes termos, fica franqueada vistas dos autos à sanciona-
da e a quem mais tenha legítimo interesse no processo que se 
encontra no Setor de Despesas Orçamentos e Custos do Coman-
do de Policiamento do Interior Oito (CPI-8), situado na Avenida 
Joaquim Constantino, 351, Vila Formosa, Presidente Prudente/
SP, CEP 19053-300, telefone (18) 3221 8990 Ramal 2029 / 2060. 
(Despacho Nº CPI8-279/01/18)

 Comunicado
Processo Sancionatório CPI8-003/13/17
Empresa Interessada: C. ALBERTIN CONSTRUTORA - ME - 

CNPJ 15.168.459/0001-76
Assunto: inexecução parcial do Contrato nº CPI8-003/2017, 

construção da sede do 4º Gp PM da 2ª Cia PM do 25º BPM/I.
O Dirigente da UGE 180.352 Comando de Policiamento do 

Interior-8 "Coronel PM João Ferreira de Souza Filho" decide que 
após inclusão do Parecer Referencial CJ/PM 001/2017, alterado par-
cialmente pelo Parecer Referencial CJ/PM 40/2018 da douta Consul-
toria Jurídica da Polícia Militar, acostado às fls. 115 a 125, estando 
os autos do Processo Sancionatório nº CPI8-003/13/17 formalmente 
em ordem, aplicar à empresa C. ALBERTIN CONSTRUTORA - ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o 15.168.459/0001-76, a(s) penalidade(s) 
que se seguem, em face da inexecução parcial do Contrato nº CPI8-
003/2017, tendo por objeto a construção da sede do 4º Gp PM da 
2ª Cia PM do 25º BPM/I, após o devido processo legal:

Multa contratual no valor de R$ 25.654,64, nos termos do 
artigo 4º, da Resolução SSP 333/05, combinado com o artigo 87 
da Lei Federal 8.666/93;

Suspensão Temporária de Participação em Licitação e 
Impedimento de Contratar com a Administração por 180 dias;

Nestes termos, fica franqueada vistas dos autos à sancionada e a 
quem mais tenha legítimo interesse no processo que se encontra no 
Setor de Despesas Orçamentos e Custos do Comando de Policiamen-
to do Interior Oito (CPI-8), situado na Avenida Joaquim Constantino, 
351, Vila Formosa, Presidente Prudente/SP, CEP 19053-300, telefone 
(18) 3221 8990 Ramal 2029 / 2060. (Despacho Nº CPI8-278/01/18)

 Extrato de Contrato
Objeto: Serviço de manutenção de viatura 12-18 do CPI-8.
Contratada: RETÍFICA PRUDENTE LTDA - EPP.
Inscrita no CNPJ 12.317.297/0001-00
Contratante: PMESP – Comando de Policiamento do Interior Oito
Dispensa de Licitação Nº DL-352/0141/18
Fundamento: Lei Federal 8.666/93.
Processo 2018352555
Contrato 2018CT01243 Empenho 2018NE05742 - Assina-

tura: 19-10-2018
Valor Total dos Contratos: R$ 5.145,51
Ptres 180422 Programa de Trabalho 06181181949930000
Fonte 001001001 - Natureza de Despesa 33903985
 Extrato de Contrato
Objeto: Serviço de manutenção de viatura 13-45 do 42º BPM/I.
Contratada: GREGÓRIO E BERTAZZO LTDA ME.
Inscrita no CNPJ 11.110.034/0001-55
Contratante: PMESP – Comando de Policiamento do Interior Oito
Dispensa de Licitação Nº DL-352/0138/18
Fundamento: Lei Federal 8.666/93.
Processo 20183525538

 COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 12 - MOGI DAS CRUZES
 Despacho do Dirigente, de 22-10-2018
Desp. nº CPAM12-263/106/18. Do Dirigente da UGE 

180.363 – CPAM/12 ao Cap PM Edivaldo.
Assunto: Designação de Gestor de Contrato.
Anexo: 1) Cópia do Contrato nº CPAM12-033/106/2018;
2) Cópia do Contrato nº CPAM12-034/106/2018
3) Nota de Empenho 2018NE01934;
4) Projeto Básico nº CPAM12-001/400/18.
1. Designo o Cap PM Edivaldo Alves de Souza – CPF 

503.363.044-04 a contar de 22OUT18, como Gestor dos Con-
tratos nº CPAM12-033/106/2018 e Nº CPAM12-034/106/2018, 
referente aos Serviços de controle de pragas nas unidades do 
CPA/M12, realizado pela empresa Jessica do Rosário Felipe - 
Dedetizadora, CNPJ 21.239.717/0001-60, e como seu auxiliar o 
SubTen PM Manoel Aparecido de Lima – CPF 246.393.778-51 e 
caberá aos Militares acima:

1.1. Autorizar início de serviço liberando o local para 
empresa contratada;

1.2. Assegurar-se de que a contratação a ser celebrada 
atende aos interesses da administração;

1.3. Zelar pelo cumprimento das obrigações contratual-
mente assumidas;

1.4. Informar a Seção de Finanças quando o fornecedor não 
atender as condições estabelecidas no edital ou recusar-se a 
firmar o contrato;

1.5. Acompanhamento e fiscalização da execução do objeto, 
quando houver descumprimento contratual, realizar a Notifica-
ção Prévia e Representação ao Dirigente da UGE;

1.6. Fazer as medições e encaminhar as planilhas assinadas, 
juntamente com as Notas Fiscais certificadas para a seção de 
Finanças conforme prazo estabelecido e cronograma.

1.7. Confeccionar o Termo de Recebimento Provisório ao 
término do serviço encaminhar a seção de Finanças para arqui-
vamento e aguardar o prazo de observação;

1.8. Após o período de observação confeccionar o Termo de 
Recebimento Definitivo e encaminhar a UGE para arquivamento 
no processo.

2. O Chefe da Seção de Finanças deverá:
2.1. Publicar a Designação do Gestor dos Contratos em D.O.;
2.2. Dar ciência e encaminhar cópia dos contratos ao Gestor.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR 7 - SOROCABA
 Comunicado
Pregão Eletrônico para RP Nº DL-180/0027/17.
Processo Nº DL-2017180134
Contratante: Polícia Militar do Estado de São Paulo por 

intermédio do CPI-7.
Contratado: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA - 

CNPJ:04.337.168/0001-48;
Nota de Empenho: 2018NE03017;
Valor R$ 312.000,00
Objeto: Aquisição de 12 veículos oficiais para serem utiliza-

dos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo - CPI-7.
A contar de 27-09-2018 resolvo:
1. Designar o, como Gestor 1º Ten Pm João Batista Suza-

na, RE 952161-5, como gestor eventual o CAP PM Claudinei 
Lopes dos Santos, RE 900353-3, para acompanhar e fiscalizar 
a execução da entrega dos 12 VEÍCULOS 0 (ZERO) KILÔMETRO, 
MOTOCICLETAS, para o CPI-7, objeto do Pregão Eletrônico nº 
DL-180/0027/17, Processo nº DL-2017180134;

2. No impedimento legal do servidor indicado no item 1, 
fica designado o servidor Gestor Eventual, para cumprir o ali 
disposto;

3. Fixar as atribuições do Gestor do Contrato, conforme 
segue:

3.1. providenciar imediatamente, após designação formal 
cópia do contrato, edital e proposta da contratada; cadastrar 
o contrato, isto é, registrá-lo – por ordem numérica por tipo de 
contrato e material, e tomar conhecimento integral de seu teor;

3.2. conhecer detalhadamente o local e como OS OBJETOS 
serão entregues;

3.3. estabelecer forma de controle e avaliação da qualidade 
dos objetos;

3.4. verificar permanentemente se a qualidade dos mate-
riais corresponde exatamente ao especificado no contrato;

3.5. realizar contato com a empresa para a substituição, 
caso apresente algum problema;

3.6. determinar que a contratada elimine ou substitua, por 
sua conta e risco e as suas expensas, os equipamentos em que se 
verificarem, incorreções, defeitos, resultantes durante a entrega;

3.7. comunicar ao superior hierárquico, em tempo hábil 
para adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões 
ou providências sobreponham a sua competência, propondo as 
providências cabíveis, quando for o caso;

3.8. verificar, em tempo hábil, a necessidade de alteração 
dos contratos em andamento decorrentes de:

3.8.1. vencimento do prazo de execução, bem como possi-
bilidade de prorrogação da entrega dos objetos;

3.9. acompanhar, atestar, aprovar e liberar o pagamento 
da nota fiscal;

3.10. sugerir aplicação de penalidades a contratada em 
decorrência do descumprimento das obrigações contratuais;

3.12. propor a rescisão de contrato, por inexecução total ou 
parcial da entrega dos materiais objeto do contrato, elencando 
os motivos que justifiquem a medida, para decisão da autorida-
de competente;

3.13. zelar pela observância das condições e prazos de 
pagamento.

4. Quando existir a necessidade de realizar reuniões para 
ajuste ou resolução de problemas as partes interessadas (Gestor, 
Gestor Eventual, Representante da Contratada ou Terceiros de 
Interesse do Contrato) devem ser elaboradas Atas, registrando 
de forma manuscrita e de imediato o assunto tratado, integran-
do o capeado do contrato para assegurar a perfeita execução 
do serviço, minimizando possíveis falhas relativas as obrigações 
da CONTRATADA.

 Comunicado
Pregão Eletrônico para RP Nº DL-180/0019/17.
Processo Nº DL-2017180085
Contratante: Polícia Militar do Estado de São Paulo por 

intermédio do CPI-7.
Contratado: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - 

CNPJ:59.275.792/0001-50;
Nota de Empenho: 2018NE03171;
Valor R$ 646.750,00
Objeto: Aquisição de 13 veículos oficiais para serem utiliza-

dos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo - CPI-7.
A contar de 28-09-2018 resolvo:
1. Designar o CAP PM CLAUDINEI LOPES DOS SANTOS, RE 

900353-3, como Gestor e o 1º TEN PM João Batista Suzana, RE 
952161-5, como gestor eventual, para acompanhar e fiscalizar 
a execução da entrega dos 13 VEÍCULOS 0 (ZERO) KILÔMETRO, 
MODELO STATION WAGON, para o CPI-7, objeto do Pregão Ele-
trônico nº DL-180/0019/17, Processo nº DL-2017180085;

2. No impedimento legal do servidor indicado no item 1, fica 
designado o servidor Gestor Eventual, para cumprir o ali disposto;

3. Fixar as atribuições do Gestor do Contrato nº 
DL-049/60/2018, conforme segue:

3.1. providenciar imediatamente, após designação formal 
cópia do contrato, edital e proposta da contratada; cadastrar 

 DIRETORIA DE TELEMÁTICA
 Comunicado
Intenção de Registro de Preços
Referência:
1) Processo 2018183036
2) Pregão Eletronico DTEL Nº PR-183/0018/18
Objeto: Intenção de Registro de Preços para Manutenção 

Corretiva com Fornecimento de Peças para Até 12.101 Terminais 
Móveis de Dados (TMD).

A Diretoria de Telemática, através do Processo DTel 
2018183036, tem a intenção de elaborar o Registro de preços 
de Manutenção Corretiva com fornecimento de peças para 
até 12.101 Terminais Móveis de Dados (TMD) a ser licitado 
oportunamente. Serão admitidas no máximo 76 participantes 
ao Registro de Preços, conforme o Dec. 63.722/18, este Órgão 
poderá aceitar ou recusar os quantitativos.

 DIRETORIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 Comunicado
O Dirigente da U.O. 180.04 - PMESP, nos termos do artigo 

26, da Lei Federal 8.666/93, Ratificou o Ato de Inexigibilidade 
de Licitação praticado pelo Dirigente da UGE 180184 – Cor-
regPM, nos autos do Processo 2018184124, Inexigibilidade 
184/0005/18, com base no “caput” do artigo 25, da Lei Fede-
ral 8.666/93, visando à renovação de licenças para uso do 
softwares XRY Complete Office, XAMN e PINTPOINT, junto à 
empresa APURA COMÉRCIO DE SOFTWARES E ASSESSORIA EM 
TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
15.690.857/0001-58. (Despacho/RA Nº DFP-348/10/18).

 Comunicado
O Dirigente da U.O. 180.04 - PMESP, nos termos do artigo 

26, da Lei Federal 8.666/93, Ratificou o Ato de Inexigibilidade 
de Licitação praticado pelo Dirigente da UGE 180184 – Cor-
regPM, nos autos do Processo 2018184126, Inexigibilidade 
184/0006/18, com base no “caput” do artigo 25, da Lei Fede-
ral 8.666/93, visando à aquisição de licenças para uso do 
softwares XRY Complete Office, XAMN e PINTPOINT, junto à 
empresa APURA COMÉRCIO DE SOFTWARES E ASSESSORIA EM 
TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
15.690.857/0001-58. (Despacho/RA Nº DFP-349/10/18).

 Comunicado
O presente ato versa sobre a análise da regularidade dos 

procedimentos adotados no curso da fase externa do Pregão 
Eletrônico DTel nº PR-183/0011/18 – Processo DTel 2018183016, 
cujo objeto versa sobre a constituição de Sistema de Registro 
de Preços para futuras e eventuais aquisições de impressoras 
monocromáticas e impressoras multifuncionais coloridas para a 
Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Destarte, após análise minudenciada do que foi produzido 
nos autos, em especial, do contido na Ata da Sessão Pública 
(fls. 414/426), bem como, em conformidade com o previsto na 
Lei Federal 10.520/02, no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 
8.666/93, e no artigo 3º, inciso VII, do Decreto 47.297/02, 
estando os preços compatíveis com os de mercado, decido 
HOMOLOGAR os atos praticados pelo Pregoeiro no curso da 
Sessão Pública, realizada por meio do Sistema BEC/SP, cujo 
resultado, contendo as empresas vencedoras e as melhores 
ofertas, está registrado eletronicamente na Oferta de Compras 
180183000012018OC00035, disponível para consulta a qual-
quer tempo junto ao endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.

Em efeito, restitui-se à UGE 180183 – DTel, para adoção das 
providências decorrentes, na forma da lei, devendo, contudo, ser 
observado pelo respectivo Dirigente que a Administração, nos termos 
insculpidos no artigo 16, do Decreto Estadual 63.722/18, não está vin-
culada à celebração de contratos, por meio de Sistema de Registro de 
Preços, salvo quando este se demonstre mais vantajoso para a própria 
Administração, em relação ao praticado no mercado, bem como, tor-
na-se necessária para as contratações advindas de Atas de Registro 
de Preços a comprovação prévia da vantagem dos preços registrados, 
diante do praticado no mercado, tudo em estrita observância ao 
Decreto Estadual 63.316/18 e o Decreto Estadual 63.722/18.

Por consectário, em face das sobreditas disposições norma-
tivas, determino ao Dirigente da UGE 180183 – DTel que: (i) nas 
contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, proceda 
invariavelmente, por meio dos respectivos Gestores de Contratos, 
pesquisas para aferição da vantagem do preço registrado; (ii) na 
conjectura de aferição de compatibilidade dos preços registrados 
com os praticados no mercado, a contratação em testilha subsumirá 
aos termos da legislação vigente e, por conseguinte, ao interesse 
público; (iii) todavia, na conjectura de aferição de incompatibilidade, 
quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mer-
cado, a Unidade Gestora Executora deverá provocar a convocação 
da empresa beneficiária do registro de preços, visando à negociação 
para redução de preços e sua adequação ao mercado; (iv) na hipó-
tese de restar fracassada a sobredita negociação, o Dirigente deverá 
instruir procedimento formal de contratação do pretenso item da 
ARP, mediante a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
relativa às licitações. (Despacho Nº DFP – 454/10/18).

 Comunicado
O presente ato versa sobre a análise da regularidade dos 

procedimentos adotados no curso da fase externa do Pregão 
Eletrônico nº PR-169/0022/18 - Processo 2018169077, cujo 
objeto versa sobre a constituição de Sistema de Registro de 
Preços para futuras aquisições de conjuntos de uniformes de 
passeio completo SM-1, composto de túnica e calça, e SF-1 
composto de túnica e calça ou saia sob medida, para a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, conforme especificações técnicas 
e quantidade estimada no Edital e seus anexos, e o consequente 
pedido de homologação dos atos praticados.

Destarte, após análise minudenciada do que foi produzido nos 
autos, em especial, do contido na Ata da Sessão Pública (fls. 240 a 
245), bem como, em conformidade com o previsto na Lei Federal 
10.520/02, no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 8.666/93, e no 
inciso VII, do artigo 3º, do Decreto 47.297/02, estando os preços 
compatíveis com os de mercado, decido HOMOLOGAR os atos 
praticados pelo Pregoeiro no curso da Sessão Pública realizada por 
meio do Sistema BEC/SP, cujo resultado contendo a empresa vence-
dora e melhor oferta está registrado eletronicamente na Oferta de 
Compra de número 180169000012018OC00102, podendo ser con-
sultada a qualquer momento por meio do site www.bec.sp.gov.br.

Em efeito, restitui-se à UGE 180169 – CSM/MInt, para adoção 
das providências decorrentes, na forma da lei, devendo, contudo, 
ser observado pelo respectivo Dirigente que a Administração, nos 
termos insculpidos no artigo 15, do Decreto Estadual 47.945/93, não 
está vinculada à celebração de contratos, por meio de Sistema de 
Registro de Preços, salvo quando este se demonstre mais vantajoso 
para a própria Administração, em relação ao praticado no mercado, 
bem como, torna-se necessária para as contratações advindas de 
Atas de Registro de Preços a comprovação prévia da vantagem dos 
preços registrados, diante do praticado no mercado, tudo em estrita 
observância ao Decreto Estadual 34.350/91 e o Decreto Estadual 
47.945/03.

Por consectário, em face das sobreditas disposições normativas, 
determino ao Dirigente da UGE 180169 – CSM/MInt que: (i) nas 
contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, proceda 
invariavelmente, por meio dos respectivos Gestores de Contratos, 
pesquisas para aferição da vantagem do preço registrado; (ii) na 
conjectura de aferição de compatibilidade dos preços registrados 
com os praticados no mercado, a contratação em testilha subsumirá 
aos termos da legislação vigente e, por conseguinte, ao interesse 
público; (iii) todavia, na conjectura de aferição de incompatibilidade, 
quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mer-
cado, a Unidade Gestora Executora deverá provocar a convocação 
da empresa beneficiária do registro de preços, visando à negociação 
para redução de preços e sua adequação ao mercado; (iv) na hipó-
tese de restar fracassada a sobredita negociação, o Dirigente deverá 
instruir procedimento formal de contratação do pretenso item da 
ARP, mediante a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
relativa às licitações. (Despacho Nº DFP – 459/10/18).
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