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de Gabinete, no período compreendido das 09h às 11h e das 
13h às 15hhs. (Intime-se - Advogados: Dr. Richard Harrys Bueno 
Camargo – OAB/SP 407.114 e Dr. Paulo Eduardo Villaça Zogheib 
– OAB/SP 185.526).

 Despacho do Secretário, de 19-9-2018
Of.Penit. de Junqueirópolis 6006/18 - Autorizando em 

caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 8º do 
Dec.48.292/03, o servidor Percival Vasco Pigozi, RG 6.449.835, 
Oficial Operacional, da Penitenciária de Junqueirópolis, da supra 
citada Coordenadoria, a perceber a título de diárias, quantia 
superior a 50% de sua retribuição mensal, respeitado o limite 
correspondente a 1 vez sua retribuição mensal, em razão de 
outras diárias já recebidas, nos dias 25 e 26-09-2018, com obje-
tivo de conduzir veículo oficial à cidade de São Paulo.

 Despachos do Chefe de Gabinete, de 12-9-2018
Processo SAP/GS 1122/2018 - Tendo em vista o correio 

eletrônico datado de 15-07-2018, às fls. 04, do Líder dos 
Vigilantes, da Empresa Dubbai, prestadora de serviços na Sede 
da Secretaria da Administração Penitenciária, à Diretora I, 
Substituta, do Núcleo de Transporte, Manutenção, Segurança e 
Conservação, determino, nos termos dos artigos 264 e 265 da 
Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, 
de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar para apurar 
o ocorrido na portaria da Sede da Secretaria da Administração 
Penitenciária, no dia 13-07-2018, tendo como envolvido o servi-
dor M.F.M.P.G, RG. 25.XXX.XXX-X

Processo SAP/GS 1123/2018 - Tendo em vista o correio 
eletrônico datado de 13-08-2018, às fls. 03/04, da Diretora I, 
Substituta, do Núcleo de Transporte, Manutenção, Segurança e 
Conservação, à Diretora II do Centro de Finanças, do Departa-
mento de Administração, determino, nos termos dos artigos 264 
e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Comple-
mentar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar 
para apurar ocorrência no Posto do Banco do Brasil, na Sede da 
Secretaria da Administração Penitenciária, no dia 13-08-2018, 
envolvendo o servidor R. A, RG. 15.XXX.XXX-X

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 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 – CFA-
ASP, comunica a realização da Reunião Pedagógica da disciplina 
Técnicas de Condução Operacional.

1- Objetivo: alinhar as diretrizes pedagógicas das aulas 
teóricas e práticas.

2- Data e horário: 26/09, 05, 11, 19 e 26-10-2018, das 9h 
às 17h.

3- Local: Escola de Administração Penitenciária - Av. General 
Ataliba Leonel, 556 – Santana/São Paulo.

4- Docentes:
Adilson Aparecido Zacari – P. Feminina de Sant’ana, Ailton 

João da Silva – PII de Franco da Rocha, Alex Aparecido dos 
Santos – CDP I de Pinheiros, Alexandre Bruno - P. Feminina de 
Sant’ana, Anderson da Veiga Dias – P. Parada Neto de Guaru-
lhos, Bruno Rodrigues Ferreira - P. Feminina de Sant’ana, Carlos 
Aurélio de Jesus – PIII de Franco da Rocha, Celso Leandro dos 
Santos – P. Parada Neto de Guarulhos, Claudemir Antonio do 
Prado - P. Feminina de Sant’ana, Eliton de Lima – CDP Belém I, 
Elton Caetano de Queiroz – CDP II de Guarulhos, Haislan Alves 
de Morais - P. Feminina de Sant’ana, Julio Cesar da Silva – GIR 
4, Leandro Sanção Vequiato - P. Feminina de Sant’ana, Marcelo 
Ferreira Oliveira - P. Feminina de Sant’ana, Marcio Henrique 
Leite - P. Feminina de Sant’ana, Marcos Vieira dos Santos – P. 
de Araraquara, Pedro Rodrigues Santos – CDP f. de Franco da 
Rocha, Renato Loche da Silva – CDP F. de Franco da Rocha, 
Rodrigo Pimentel - P. Feminina de Sant’ana, Valdivan Severino 
de Lima - P. Feminina de Sant’ana.

5-Orientações Gerais: Não haverá remuneração, alimenta-
ção, hospedagem ou estacionamento.

(EAP-343/2018)
 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, por meio do Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de ASP e do Núcleo de Coordenação de São 
Paulo e Grande São Paulo, torna pública a realização da primeira 
palestra do Programa Agente em Foco, com desenvolvimento em 
Ensino a Distância – EaD, por meio de transmissão ao vivo, sendo:

Título: Saúde Financeira.
Objetivo: Apresentar ferramentas para organização da vida 

financeira, considerando os fatores dificultadores e facilitadores 
para que se inicie essa organização, por meio de uma aborda-
gem simples e direta sobre planejamento financeiro familiar.

Palestrante: Abel Felix Campos Neto - ASP do CDP de 
Pinheiros II - formado em Ciências Contábeis e técnico em 
Administração e Contabilidade.

Data: 02-10-2018
Horário: 15h às 16h
E baixa as seguintes instruções:
1. Metodologia: Palestra com possibilidade de interação em 

tempo real, na modalidade de Ensino a Distância – EaD.
2. Carga horária: 02 horas/aula.
3. Público Alvo: Agentes de Segurança Penitenciária e Agen-

tes de Escolta e Vigilância Penitenciária classes/níveis I a VII.
4. Cadastro: Todos os Agentes estão previamente cadastra-

dos no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.
5. Acesso a plataforma: O acesso a plataforma será por 

meio de login e senha, no site www.ead.eap.sp.gov.br . O login 
será o número do CPF do aluno que deverá ser escrito com 
ponto (.) e traço (-). Exemplo: xxx.xxx.xxx-xx. A senha deverá ser 
a mesma utilizada em cursos anteriores.

6. Acesso a palestra: Para acessar a palestra o aluno deverá 
acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA conforme 
item 5 desse Comunicado, clicar no Curso “Programa Agente em 
Foco” que abrirá a página “Opões de inscrição”, no final dessa 
página clicar no ícone “Inscreva-me”. O servidor poderá efetuar 
a inscrição a qualquer tempo, porém a visualização da palestra 
só será possível na data e horário do evento.

7. Primeiro acesso a plataforma: Aos Agentes que nunca aces-
saram a plataforma, deverão encaminhar e-mail para o endereço 
atendimentoead@eap.sp.gov.br solicitando login e senha e a EAP 
enviará, pelo mesmo e-mail, uma senha provisória até 26-09-2018.

Os e-mails encaminhados após esta data não terão a garan-
tia de recebimento da senha até a data do evento.

8. Período de inscrição no evento: o Programa Agente em 
Foco estará disponível para auto inscrição a partir da data da 
publicação deste Comunicado.

9. Período de disponibilização do evento na plataforma 
EaD: a palestra só será disponibilizada durante o período da 
transmissão, conforme consta nos itens “data” e “horário”. 
Aos servidores impossibilitados de assistir a transmissão, será 
divulgada, em data oportuna, nova apresentação.

10. Aproveitamento: Será considerado aprovado, o aluno 
que acessar a palestra e preencher a avaliação de reação que 
será disponibilizada ao término da apresentação.

11. Certificado: É de responsabilidade de cada aluno a 
emissão do certificado, após o término do evento, que poderá 
ser salvo em PDF e/ou impresso. O certificado estará disponível, 
se atendido o item 10 deste Comunicado.

12. A relação nominal dos alunos aprovados será publicada 
no D.O, por meio de Comunicado EAP.

13. No caso de dúvida, o aluno poderá entrar em contato 
com a Escola de Administração Penitenciária, pelo e-mail men-
cionado no item 7 deste Comunicado.

14. Observação: esta palestra poderá pontuar para a pro-
moção por merecimento.

(EAP-344/2018)

Nota de Empenho 2018NE00480
1. Em face do teor do pedido de reconsideração de contrato 

tempestivo formulado pela contratada Comercial Vidanova de 
Utilidades Ltda, e objetivando, com efeito, atender ao interesse 
público mediante o eficaz adimplemento da obrigação assumida 
no processo em epígrafe; nos termos do § 2º, do artº 57, da Lei 
federal 8.666/93, após análise do pedido formulado através de 
Recurso Administrativo, e nele constar fatos de superveniência 
de fato excepcional estranho à vontade das partes, em obser-
vância à função social do contratado e aos princípios da probi-
dade e da boa-fé objetiva que os contratantes devem guardar, 
assim na conclusão como na execução da avença, e conforme o 
exposto pela contratada, em seu recurso resolvo: 1.1. Acolher o 
pedido de Reconsideração de Decisão e abrir o prazo de 5 dias 
para a entrega dos materiais constante na Nota de Empenho 
2018NE00480, após o recebimento desta notificação e/ou após 
a publicação deste despacho em Diário Oficial do Estado.

2. Notifique-se o fornecedor por qualquer meio hábil de 
comunicação digital, telemática ou física, por intermédio do 
responsável designado por esta Administração pela fiscalização 
da execução da avença.

3. Junte-se aos autos do processo.
4. Remeta-se à Seção de Finanças e Projetos para cumpri-

mento e controle.
(Despacho 0364/1.3/18)

 CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO

 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 Extratos
Termo de Reti-Rati Contratual
2º Termo de Reti-Rati – Retificando a Cláusula Primeira – Da 

Prorrogação, a contar de 01.09.18, e a Cláusula 3º - Do Valor, a 
contar de 01.03.18 e

Processo: CAD0029/16
Contrato 74-003/16
Contrato Prodesp PD016009-T02
Objeto do Contrato: Processamento da Folha de Pagamento
Contratante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado
Contratada: Prodesp – Cia Processamento de Dados do 

Estado de São Paulo
CNPJ: 62.577.929/0001-35
Valor Mensal: R$ 617,40
Valor Total: R$ 9.261,10
Vigencia: 15 meses de 01-09-2018 a 30-11-2019
Data da Assinatura: 30-07-2018
1º Termo de Reti-Rati – Retificando a Cláusula III - Do Valor, 

a contar de 01.06.18 e a Cláusula VII – Da Prorrogação, a contar 
de 01.09.18.

Processo: CAD0062/17
Contrato 006.03.2/17
Contrato Prodesp PD017081-T01
Objeto do Contrato: serviços de correio eletrônico (e-mail), 

gerenciamento dos servidores de e-mail e suporte local
Contratante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado
Contratada: Prodesp – Cia Processamento de Dados do 

Estado de São Paulo
CNPJ: 62.577.929/0001-35
Valor Mensal: R$ 733,00
Valor Total: R$ 10.995,00
Vigencia: 15 meses de 01-09-2018 a 30-11-2019
Data da Assinatura: 31-08-2018

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Chefe de Gabinete, de 18-9-2018
Proc.SAP/GS 088/14 - Deferindo vista do Processo SAP/

GS 088/2014, em cartório, pelo prazo de 10 dias ao defensor 
dos interessados Deraldo Palomino, RG. 26.792.396X e Adriano 
Donizete Pinto, RG. 28.285.937-8, permanecendo os autos no 
Núcleo de Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no 
período compreendido das 09h às 11h e das 13h às 15hhs. 
(Intime-se - Advogado: Dr. Carlos Campanari – OAB/SP 280.761).

Proc.SAP/GS 261/09 - Deferindo o pedido de vista e cópia 
dos autos, às expensas dos requerentes, mediante recolhimento 
bancário, do Processo SAP/GS 261/2009, em cartório, os quais 
permanecerão à disposição dos interessados no Núcleo de 
Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no horário das 
9h às 11h e, das 13h às 15h, pelo prazo de 5 dias úteis, a partir 
da publicação deste ato, com as cautelas de praxe. (Intimem-se 
os requerentes Alexandre Picolo, RG 14.997.557 e Emerson Luis 
Freitas de Jesus, RG 22.085.575-4).

 Despachos do Chefe de Gabinete, de 18-9-2018
Proc.SAP/GS 041/00 - Autorizando o servidor Jean Carlos 

Amorim de Lima, RG 33.976.547-1, Agente de Segurança e Dis-
ciplina, lotado na Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães 
Pereira" de Presidente Venceslau, a residir no imóvel funcional 
03, da citada Unidade Prisional.

Proc.SAP/GS 962/18 - Autorizando o servidor Marcio Ale-
xandre Moreno, RG 26.588.702-1, Diretor de Divisão do Centro 
de Segurança e Disciplina da Penitenciária Feminina de Mogi 
Guaçu, a residir no imóvel funcional 02, da citada unidade 
Prisional.

Proc.SAP/GS 709/11 - Autorizando o servidor Rogério Bueno 
Brigida, RG 32.835.214-7, Diretor de Divisão, do Centro de Segu-
rança e Disciplina, da Penitenciária III de Hortolândia, a residir 
no imóvel 9, da referida unidade.

Proc.SAP/GS 1701/15 - Autorizando o servidor Edison Xavier 
Palmeira, RG. 15.245.930-3, Diretor de Divisão, do Centro de 
Segurança e Disciplina, da Penitenciária “Rodrigo dos Santos 
Freitas” de Balbinos, a residir no imóvel funcional 01, da referida 
Unidade.

 Despacho do Secretário, de 19-9-2018
PAP CASP 034/18 - À vista do contido nos autos, desta-

cando-se o a manifestação da Assistência Técnica da Chefia de 
Gabinete, nos autos do Protocolado CASP 034/2018 com funda-
mento no artigo 270, da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei 
Complementar 942/2003, determino a instauração de processo 
administrativo disciplinar, em desfavor do servidor: J.L.S. – RG 
40.XXX.XXX-X, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, do 
SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de Administração Peni-
tenciária, por infringência, em tese, ao disposto no artigo 3º da 
Lei Complementar 898/01, alterada pela Lei Complementar 976, 
de 06-10-2005 e aos artigos 187 (primeira parte) e 241, incisos 
XIII e XIV, combinado com o artigo 256, II, da Lei 10.261/68, 
alterada pela Lei Complementar 942/03 – Estatuto dos Funcio-
nários Civis do Estado de São Paulo, sujeitando-se a penalidade 
prevista no artigo 251, inciso IV do mesmo diploma legal.

 Despachos do Chefe de Gabinete, de 19-9-2018
Proc.SAP/GS 1673/12 - Deferindo vista do Processo SAP/GS 

1673/2012, em cartório, pelo prazo de 10 dias ao interessado 
Alexander Dias de Paula, RG. 28.754.949-5, permanecendo os 
autos no Núcleo de Apoio Administrativo desta Chefia de Gabi-
nete, onde poderá scanear ou fotografar o processo, no período 
compreendido das 09h às 11h e das 13h às 15hhs. (Intime-se 
- Interessado: Alexander Dias de Paula – RG. 28.754.949-5).

Proc.SAP/GS 1911/13 - Deferindo vista do Processo SAP/GS 
1911/2013, fora do cartório, pelo prazo de 10 dias ao defensor 
do interessado Jenis de Andrade, RG. 22.321.936-4, permane-
cendo os autos no Núcleo de Apoio Administrativo desta Chefia 

 COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 8 - OSASCO
 Extratos de Contratos
Contrato: CPAM8-002/130/14.
Processo: CPAM8-524/130/14.
Pregão Eletrônico: CPAM8-003/130/15.
Contratante: Comando de Policiamento de Área Metropoli-

tana Oito - UGE 180179
Contratada: Conservadora Nova Canaã Ltda – ME, 

Serviços de Limpeza Asseio e Conservação Predial – CNPJ 
10.554.237/0001-78.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conserva-
ção da sede do 25ºBPMM e 1º Cia subordinada.

Prorrogação de contrato por 15 meses, a contar de 
26AGO18.

Valor do Contrato: Mensal R$ 7.289,37.
Contrato: CPAM8-002/130/15.
Processo: CPAM8-044/130/15.
Pregão Eletrônico: CPAM8-001/130/15.
Contratante: Comando de Policiamento de Área Metropoli-

tana Oito - UGE 180179
Contratada: Digimpress Locação e Com. Equip. Eireli ME – 

CNPJ 21.242.290/0001-50.
Objeto: a prestação dos serviços de impressão e reprografia 

corporativa, por meio de disponibilidade de 6 equipamentos 
multifuncionais, com capacidade para 30.000 cópias mês.

Reajuste de 2,66% correspondente ao IPC-Fipe, a partir 
de AGO17, ao contrato de prestação de serviço de impressão 
e reprografia corporativa, através da locação de 6 equipamen-
tos multifuncionais preto e branca, marca Samsung, modelo 
M4070-R.

Valor Reajustado: Mensal R$ 1.203,72, para o período de 
AGO17 à JUL18.

Contrato: 33BPMM-001/130/16.
Processo: CPAM8-433/130/15.
Pregão Eletrônico: 33BPMM-003/130/15.
Contratante: Comando de Policiamento de Área Metropoli-

tana Oito - UGE 180179
Contratada: Importinvest Importação e Comércio Ltda.
Termo: 2º Segundo Termo Aditivo.
Objeto: Prorrogação da Vigência.
Assinatura: 17/07/18.
Prazo: 15 meses a contar de 02/08/18.
Valor do Termo: R$ 19.694,85. 

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR 8 - PRESIDENTE PRUDENTE
 Extrato
Rescisão Amigável de Contrato
Objeto: Locação de Imóvel situado na Rua Vereador João 

Vicente Ferreira, 152 – Centro, na cidade de Estrela do Norte/
SP, destinado à instalação da sede do Terceiro Grupamento 
de Polícia Militar (3º GP/PM) da Terceira Companhia de Polícia 
Militar (3ª Cia PM) do Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar 
(18° BPM/I).

Locador: Maria José Sorrilla da Silva, RG 13.721.421 SSP/SP
Locatário: Comando de Policiamento do Interior Oito
Dispensa de licitação CPI8-007/13/14
Fundamento: nos termos do inciso x, do artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/93.
Origem: Processo 18BPMI-117/14
Contrato CPI8-005/13/16 - Assinatura: 28-09-2016.
Parecer Jurídico: CJ/PM 933/15
Despacho/RA nº DFP-310/10/16, de 08-09-2016, do Dirigen-

te da U.O. PMESP
Rescisão: 31-08-18.

 CORPO DE BOMBEIROS

 COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Comando de Bombeiros do Interior
 12º Grupamento de Bombeiros - Bauru
 Comunicado
O Comandante do 12º Grupamento de Bombeiros, nos 

termos do item 6.6, 6.6.1 6.6.2, 6.6.3, 6.6.3.1, 6.6.4 e 6.6.5 
da Instrução Técnica 01/2018, do Decreto Estadual 56.819/11 
- Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações 
e áreas de risco do Estado de São Paulo, comunica a cassação 
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB 220744 do 
Projeto Técnico 080248/3506003/2014, referente ao imóvel 
localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3-30, Jardim Estoril IV, 
Bauru/SP, devido haver irregularidade nas medidas de segurança 
contra incêndio que não foram sanadas nos prazos determina-
dos pelo Decreto Estadual.

 COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL

 Despacho do Dirigente, de 13-9-2018
U.O. 180.04 – Polícia Militar do Estado de São Paulo
Unidade Gestora Executora 180198 - CPAmb
Contratante: Comando de Policiamento Ambiental da Polí-

cia Militar do Estado de São Paulo
Contratada: N. Alves Moreira - ME, inscrita no CNPJ 

26.856.629/0001-21
Processo CPAmb- 2018198063
Oferta de Compra 2018OC00089
Contrato 2018CT00089
Nota de Empenho 2018NE00365
1. Em face do teor do pedido de reconsideração de contrato 

tempestivo formulado pela contratada N. Alves Moreira - ME, e 
objetivando, com efeito, atender ao interesse público mediante 
o eficaz adimplemento da obrigação assumida no processo 
em epígrafe; nos termos do § 2º, do artº 57, da Lei federal 
8.666/93, após análise do pedido formulado através de Recurso 
Administrativo, e nele constar fatos de superveniência de fato 
excepcional estranho à vontade das partes, em observância à 
função social do contratado e aos princípios da probidade e 
da boa-fé objetiva que os contratantes devem guardar, assim 
na conclusão como na execução da avença, e conforme o 
exposto pela contratada, em seu recurso resolvo: 1.1. Acolher, o 
pedido de Reconsideração de Decisão e abrir o prazo de 5 dias, 
para a entrega dos materiais constante na Nota de Empenho 
2018NE00365, após o recebimento desta notificação e/ou após 
a publicação deste despacho em Diário Oficial do Estado.

2. Notifique-se o fornecedor por qualquer meio hábil de 
comunicação digital, telemática ou física, por intermédio do 
responsável designado por esta Administração pela fiscalização 
da execução da avença.

3. Junte-se aos autos do processo.
4. Remeta-se à Seção de Finanças e Projetos para cumpri-

mento e controle.
(Despacho 0361/1.3/18)
 Despacho do Dirigente, de 13-9-2018
U.O. 180.04 – Polícia Militar do Estado de São Paulo
Unidade Gestora Executora 180198 - CPAmb
Contratante: Comando de Policiamento Ambiental da Polí-

cia Militar do Estado de São Paulo
Contratada: Comercial Vidanova de utilidades Ltda, inscrita 

no CNPJ 08.623.941/0001-93
Processo CPAmb- 2018198121
Oferta de Compra 2018OC00174
Contrato 2018CT00187

Destarte, após análise minudenciada daquilo que foi produzido 
nos autos, em especial do contido na Ata da Sessão Pública (fls. 
237 a 250), em conformidade com o previsto na Lei Federal 
10.520/02, no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 8.666/93, bem 
como, 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, constante da Oferta de 
Compra 180152000012018OC00161, destarte, restando adjudi-
cado o objeto em testilha à empresa Sabor da Vitória Comércio e 
Indústria de Alimentos e Eventos Eireli-ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o número 61.299.814/0001-63, no valor estimado mensal de 
R$ 22.598,00. (Despacho DFP-400/10/18).

 Despacho do Dirigente, de 19-9-2018
O presente ato versa sobre a análise de Recurso Admi-

nistrativo interposto pela licitante Reflex Line Ltda, inscri-
ta no CNPJ sob o número 03.328.016/0001-16, ao término 
da Sessão Pública (fls. 294 a 308) desenvolvida pela UGE 
180169 – Centro de Suprimento e Manutenção de Material 
de Intendência - CSM/MInt, por meio da Oferta de Compra 
180169000012018OC00076, no Sistema BEC/SP, conforme cons-
ta nos autos do Pregão Eletrônico PR-169/0005/18 - Processo 
2018169007, cujo objeto versa sobre a aquisição de coletes 
refletivos, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Dos Pressupostos de Admissibilidade: o recurso adminis-
trativo atendeu aos quesitos admissibilidade e tempestividade, 
razão pela qual conheço o seu conteúdo, prosseguindo para 
exame do mérito.

Das Razões Recursais: não admitindo o resultado do proce-
dimento licitatório, a recorrente, através de mecanismo hábil (fls. 
345 a 352), apresentou elementos buscando revisão da decisão 
inicial do Pregoeiro em declarar como vencedora do certame 
licitatório a empresa Lani Profissional e Moda Ltda - ME, ins-
crita no CNPJ/MF sob o número 07.740.177/0001-73; assim, 
em apertada síntese, seguem os argumentos apresentados 
pela recorrente: a empresa Lani Profissional e Moda Ltda - ME, 
na oportunidade, buscando habilitar-se para contratar com a 
Administração, apresentou Atestado de Capacidade Técnica 
que não possibilitou a comprovação de sua aptidão para o 
fornecimento do objeto, ancorado em sua natureza e porte, bem 
como a existência de possível “intrujice” entre as empresas 
Via Aurélia Manufatura de Roupas Ltda, inscrita no CNPJ sob 
o 50.629.302/0001-00, e MPD Engenharia Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o 50.765.288/0001-63; a recorrente aponta para a 
existência de relação familiar, frente ao grau de parentesco dos 
sócios e consigna o caráter dúbio daquela relação comercial; o 
endereço das empresas supracitadas constante nos atestados 
fornecidos, são divergentes do endereço registrado perante 
a JUCESP, o que também afasta suas credibilidades e geram 
dúvidas sobre a veracidade dos documentos; foi evidenciado 
algumas características comuns nos atestados fornecidos pelas 
empresas Via Aurélia Manufatura de Roupas Ltda e MPD Enge-
nharia Ltda. São elas: (i) não são mencionados os números das 
notas fiscais de venda; (ii) os endereços constantes nos papeis 
não conferem com seus endereços de registros legais; (iii) não 
existe a qualificação completa das empresas emitentes (número 
do CNPJ ou carimbo com o CNPJ); (iv) foram assinados por 
pessoas dos setores administrativo e/ou financeiro, as quais 
entendemos que não teriam alçada para atestar a qualidade do 
material/fornecimento, além de não ter firma reconhecida nas 
assinaturas; e (v) foram adquiridas grandes quantidades (soma 
de 6.734 unidades), pois, considerando as atividades econômi-
cas das referidas empresas (confecção de peças de vestuário e 
construção de edifícios), resta saber se tantos coletes refletivos 
foram comprados para serem revendidos ou para consumo 
próprio. por fim, considerando que os atestados de capacidade 
técnica apresentados pela empresa Lani Profissional e Moda 
Ltda – ME, não atendem ao Edital, uma vez que ficam evidentes 
as dúvidas quanto à veracidade dos fornecimentos, requereu 
rigor a procedência do presente recurso.

Das Contrarrazões: por sua vez, a empresa Lani Profis-
sional e Moda Ltda – ME, em sede de contrarrazões (fls. 352 
e 353), em apertada síntese, declarou que: são cumpridores 
de contratos, e sempre atendem de forma satisfatória a todos 
os clientes; a participação nesse Processo Licitatório, foi feita 
por serviços terceirizados e os fatos estão sendo averiguados, 
para que não aconteça mais, e pela integridade da empresa e 
ciência dos procedimentos corretos, solicita desclassificação do 
referido certame.

Das Razões do Órgão Licitante: em sede de análise, venci-
das as etapas referentes aos pressupostos de admissibilidade, 
apontou o Órgão Licitante que as ilações consignadas pela 
empresa Reflex Line Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 
03.328.016/0001-16, em seu pleito recursal, são procedentes, 
conforme restou consignado na Parte CSMMInt-128/41/18, 
acostada às fls. 315 a 320.

Do Mérito: diante das razões recursais apresentadas pela 
recorrente Reflex Line Ltda, pelo que se depreende dos autos, 
verifica-se que os questionamentos foram pautados sobre a aná-
lise dos Atestados de Capacidade Técnica (fls. 323 e 324); foram 
os autos, submetidos a análise relacionada ao plano normativo 
e demais aspectos formais para melhor cognição, a fim de 
proferir o necessário julgamento; assim, quanto à comprovação 
de capacidade técnica: asseverada alguma dúvida acerca das 
informações contidas em qualquer conteúdo que figure expres-
samente no Edital como elemento necessário e obrigatório ao 
prosseguimento dos feitos, recai na Administração a busca de 
meios eficazes que promovam os esclarecimentos necessários 
para afastar qualquer insegurança na decisão do responsável 
pelo ato; no pleito em questão, houve clara incerteza quanto 
aos elementos contidos no atestado de capacidade, em especial, 
a empresa emissora (contratante do objeto) do atestado de 
capacidade técnica; neste contexto, visando sublime decisão 
acerca do recurso, optou-se pela necessidade de comprovação 
das informações contidas no atestado de capacidade técnica, 
afastando assim, qualquer incerteza quanto à habilitação da 
licitante; diante da visita técnica (fls. 321 e 322) realizada à 
empresa Via Aurélia Manufatura de Roupas Ltda, com base no 
§ 3º, do artigo 43, da Lei Federal 8.666/93, para fins de compro-
vação da veracidade das informações prestadas no atestado de 
capacidade técnica apresentado, restou comprovado a falta de 
veracidade das informações prestadas, bem como não há exis-
tência física da sobredita empresa, não comprovando a capaci-
dade mínima de produzir os coletes refletivos objeto da licitação.

Da Conclusão: por todo o exposto, verifica-se que a empresa 
vencedora não comprovou capacidade técnica para atendimento 
às obrigações decorrentes de uma futura contratação, bem 
como apresentou indícios de práticas irregulares na licitação; 
nessa seara, em conformidade com o previsto na Lei Federal 
10.520/02, no inciso V, do artigo 3º, do Decreto 47.297/02, bem 
como no inciso V, do artigo 6º, da Resolução nº CEGP-10/02, 
conheço do recurso administrativo interposto pela recorrente e, 
no mérito, decido dar-lhe provimento, por trazer critérios obje-
tivos relevantes para ensejar a reforma das decisões adotadas 
pela Administração no presente certame licitatório.

Diante da decisão proferida na instância recursal, autorizo 
a Retomada de Etapa a partir da etapa de negociação com 
a empresa 2ª colocada, registrando todos os atos em Ata de 
Sessão Pública, conforme preconiza o inciso VII, do artigo 6º, do 
Decreto Estadual 47.297, de 06NOV02, bem como promovendo 
a juntada nos autos dos documentos produzidos na Sessão 
Pública.

Cumpre reforçar que, a convocação das licitantes para a 
retomada da sessão pública deverá ser nominal, por meio de 
publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.), bem 
como, ao final dos trabalhos, os autos do respectivo processo 
deverão ser remetidos a esta Autoridade, via Diretoria de 
Finanças e Patrimônio, para fins de homologação. (Despacho 
DFP – 422/10/18).
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