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Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado, a perceber 
a título de diárias, quantia superior a 50% de sua retribuição 
mensal, respeitado o limite correspondente a 1 vez sua retribui-
ção mensal, em razão de outras diárias já recebidas, nos dias 
26 a 27-09-2018, com objetivo de conduzir veículo oficial, da 
Penitenciária "Luiz Gonzaga Vieira" de Pirajuí, com destino ao 
Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, em São Paulo.

Correio Eletrônico datado de 20-09-2018 - Autorizando em 
caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do 
Decreto 48.292, de 02-12-2003, o servidor Wanderlei Aparecido 
de Oliveira, RG 20.739.888-4, Oficial Operacional, lotado na 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste 
do Estado, em Pirajuí, 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, no dia 24-09-2018, com objetivo de 
conduzir veículo oficial, para manutenção na cidade de Bauru.

Correio Eletrônico datado de 20-09-2018 - Autorizando em 
caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do 
Decreto 48.292, de 02-12-2003, o servidor Wanderlei Aparecido de 
Oliveira, RG 20.739.888-4, Oficial Operacional, lotado na Coorde-
nadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado, em 
Pirajuí, 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 
26 a 27-09-2018, com objetivo de conduzir veículo oficial, da Peni-
tenciária "Luiz Gonzaga Vieira" de Pirajuí, com destino ao Centro 
de Detenção Provisória IV de Pinheiros, em São Paulo.

 Despacho do Secretário, de 21-9-2018
À vista da manifestação da d. Consultoria Jurídica da Pasta, 

exarada do Parecer CJ/SAP 722/2018, conheço o recurso interposto 
por Andre Gomes Ribeiro, RG. 33.183.789-4, contra ato publicado 
no Diário Oficial do Estado de 05-07-2018, que o exonerou do cargo 
de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I, nos termos do 
§ 4º do artigo 6º da Lei Complementar 959, de 13-09-2004, para, 
no mérito, negar-lhe provimento por não terem sido apresentadas 
razões motivantes para justificar a reforma do ato atacado. (Intime-
-se - Advogados: Paulo Eduardo Villaça Zogheib - OAB/SP 185.526 e 
Richard Harrys Bueno Camargo - OAB/SP 407.114).

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Comissão de Promoção
Comunicado
A Presidente da Comissão responsável pela Promoção, cons-

tituída pela Resolução SAP 107, de 18, publicada em 19-09-2018, 
à vista do disposto nos artigos 10 e 11 do Decreto 42.250/1997, 
com a nova redação dada pelo Decreto 42.419/1997 e do disposto 
no Item 9 da Instrução DRHU/SAP 01/2018, que faz parte do 
Edital de Abertura do Processo Seletivo para fins de Promoção por 
Antiguidade dos integrantes das séries de Classes de Engenheiro 
e Arquiteto, publicado nesta data, torna público o contingente 
existente em 30-06-2018, bem como o número de servidores 
que poderão ser beneficiados com a Promoção por Antiguidade, 
em cada classe, no exercício de 2018, na seguinte conformidade:

ORDEM SÉRIE DE CLASSES Nº DE CARGOS / F.A POSSIBILIDADES 
   DE PROMOÇÃO

a Engenheiro I 07 02
b Engenheiro II 03 01
c Engenheiro III 02 00
d Engenheiro IV 02 00
e Engenheiro V 00 00
f Engenheiro VI 00 00
 Total Geral 14 03

ORDEM SÉRIE DE CLASSES Nº DE CARGOS / F.A POSSIBILIDADES 
   DE PROMOÇÃO

a Arquiteto I 02 01
b Arquiteto II 00 00
c Arquiteto III 00 00
d Arquiteto IV 00 00
e Arquiteto V 00 00
f Arquiteto VI 00 00
 Total Geral 02 01

 Comunicado
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, à vista da 

decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança - 
Processo 1000365-05.2018.8.26.0326, torna público a inclusão 
no Concurso de Promoção por Merecimento, referente ao exercí-
cio de 2017, do servidor Dermival de Sales, RG 22.762.882-2, na 
classificação 528, da lista classificatória de Agentes de Segurança 
Penitenciária de classe III, publicada por meio do Comunicado 
CP 001, em 23-01-2018, com alterações posteriores, ficando os 
demais servidores reclassificados. (DRHU 69)

 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 Capacitação e Desen-
volvimento de Recursos Humanos, através do Núcleo de Coordenação 
do Interior, comunica que torna sem efeito, o Comunicado EAP 
331/2018 publicado no D.O. de 12-09-2018, Seção I, pág. 17, referen-
te a realização do 2º Módulo da Oficina de Introdução a Comunicação 
não Violenta e Mediação de Conflitos para as Coordenadorias das 
Unidades Prisionais das Regiões Central, Noroeste e Oeste do Estado 
de São Paulo, no dia 27-09-2018 – das 08h30 às 17h30.

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, por intermédio do Centro de Capaci-
tação e Desenvolvimento de Recursos Humanos e do Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Agente de Segurança Peniten-
ciária, comunica a realização do “Programa de Desenvolvimento 
Técnico para Grupo de Intervenção Rápida ” – Regiões Central 
e Noroeste, para Agentes de Segurança Penitenciária e Agentes 
de Escolta e Vigilância Penitenciária, na seguinte conformidade:

1) - Objetivo Geral: Capacitar e desenvolver aptidões e 
atitudes do indivíduo, bem como potencializar habilidades com 
vistas a resultados operacionais.

2) – Período: Dias: 02,03,04,05,08,09,10,11,15,16,17,18,19
,22,23,24,25,26,29 e 30-10-2018

3) – Horário: das 09h às 17h10
4) – Carga horária: 156 horas/aula
5) – Locais: O curso será realizado na Penitenciária “João 

B. Arruda Sampaio” de Itirapina, situada à Rua 2, 623 - Distrito 
Industrial – Itirapina – São Paulo e na Penitenciária “Dr. Danilo 
Pinheiro” de Sorocaba, situada à Rua Dr. Altino Arantes, 622 - Jd. 
San Lorenzo – Sorocaba – São Paulo

6) Uniforme: Para a participação no Programa, o aluno deverá 
comparecer com o uniforme tático (calça tática preta, camisa 
preta e coturno/bota tática, bolsa tática/embornal e bandoleira).

7) Ficha clínica: O aluno deverá entregar, obrigatoriamente, 
no primeiro dia de aula, a ficha clínica de saúde (anexo) preen-
chida e assinada pelo médico.

8) Avaliação - Na disciplina de Armamento e Tiro – AMT o 
aluno terá duas avaliações, uma teórica e outra prática, e para 
a sua aprovação, será necessário a nota mínima de 6,0 (seis 
inteiros), entre 0 e 10 pontos em cada uma delas.

Nas demais disciplinas o aluno terá uma única avaliação 
objetiva, exigindo-se no mínimo a nota 6,0 (seis inteiros), entre 
0 e 10 pontos, para aprovação.

9) – Certificado: Será fornecido certificado mediante fre-
quência de 100% nas aulas ministradas e aproveitamento de 
no mínimo 6,0 (seis inteiros), entre 0 e 10 pontos possíveis, nas 
avaliações prática e objetiva.

10) – Confirmação: Solicitamos ao Núcleo de Pessoal que 
avise o servidor sobre sua participação no referido programa, e 
envie confirmação com anuência do diretor, no notes de Kátia 
Cilene Salles, impreterivelmente, até o dia 28/09/18.

 CORPO DE BOMBEIROS

 COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Comando de Bombeiros do Interior
 9º Grupamento de Bombeiros - Ribeirão Preto
 Despacho do Dirigente, de 21-9-2018
O Dirigente da UO-18005 - Corpo de Bombeiros ratificou o 

ato do Dirigente da UGE 180208 – 9º Grupamento de Bombei-
ros, relativo à compra de Bateria para Desencarcerador modelo 
SC350E para o 9º GB, pela empresa Sonia Regina Gouvea Nieto 
Equipamentos, através de inexigibilidade de licitação previsto no 
caput do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, atualizada pela lei 
Federal 8.883/94, no valor de R$ 9.780,00.

 Comando de Bombeiros Metropolitano
 5º Grupamento de Bombeiros - Guarulhos
 Despacho do Comandante, de 21-9-2018
O Comandante do 5º Grupamento de Bombeiros, nos termos do 

parágrafo 3º do artigo 10, combinado com o item 6.5 da Instrução 
Técnica 01/11 tudo 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 Visto-
ria do Corpo de Bombeiros – AVCB 334408, do Projeto Técnico 
183975/3518800/2015, referente ao imóvel localizado no Acesso 
Rodovia Presidente Dutra, 000 - Km 222,50 - Cumbica - Guarulhos- 
SP – Bloco II, com área aprovada de 7.090,39m², devido a irregula-
ridades constatadas nas medidas de segurança contra incêndio da 
edificação e relatadas na Auditoria COORDOPCB – 004/814/18. As 
alterações tornaram as condições inseguras, em situação diferente da 
época da aprovação da vistoria, onde a edificação reunia condições 
de segurança satisfatórias. Desta forma, retifico o comunicado con-
tido na Nota para Diário Oficial 5GB – 002/813/18 de 11-09-2018, 
tornando nula a cassação do AVCB 338865 da mesma empresa, 
referente aos Blocos 3A/ 3B, perfazendo uma área de 9467,90m².

 CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO

 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 Extratos
1º Termo de Reti-Rati: A partir de 01-07-2018, as Cláusulas: 

Terceira e Sétima, ficam retificadas, ficando as demais cláusulas 
ratificadas

Processo: CAD0038/17
Contrato 008/03.2/17
Contratante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado
Contratada: AM Auditores Medicos Associados
CNPJ: 67.971.697/0001-19
Valor Mensal: R$ 152.197,00
Valor Total: R$ 1.826.364,00
Vigencia: 12 meses de vigência, a contar de 01-07-2018 e 

término em 31-06-2019.
Data da Assinatura: 02.06.18
(Publicado nesta data para efeito de regularização)
3º Termo de Reti-Rati: A partir de 01-01-2018, a Cláusula 

Quinta - Do Valor do Contrato, fica retificada, as demais cláu-
sulas ratificadas.

Processo: CAD0048/14
Contrato 001/2015
Contratante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado
Contratada: Elevadores São Paulo Ltda
CNPJ: 05.209.385/0001-15
Valor Mensal: R$ 875,58
Data da Assinatura: 30.07.18
(Publicado nesta data para efeito de regularização)
3º Termo de Reti-Rati: A partir de 1.8.18 a Cláusula Terceira 

– Do Valor do Contrato, e a Cláusula Sétima – Da Vigência, ficam 
retificadas, as demais cláusulas ratificadas.

Processo: CAD0106/15
Contrato 001/2016
Contratante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado
Contratada: Gomaq Máquinas para Escritorio Ltda
CNPJ: 61.457.941/0001-43
Valor Mensal: R$ 2.147,60
Valor Total do Contrato: R$ 32.214,15
Vigência: 15 meses, a contar de 01-07-2018 e término em 

31-06-2019
Data da Assinatura: 01.08.18
(Publicado nesta data para efeito de regularização)

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SAP - 108, de 21-9-2018

Classifica o cargo de comando destina-
do ao Núcleo de Material e Patrimônio, do 
Centro de Infraestrutura, do Departamento 
de Administração, da Chefia de Gabinete, da 
Administração Superior da Secretaria e da Sede

O Secretário da Administração Penitenciária, com fundamento 
na alínea “a”, do inciso VI, do art 23 do Dec 52.833/2008, e em 
cumprimento ao disposto no art 4º da Lei 15.558/2014 resolve:

Artigo 1° - Classificar 1 cargo de Diretor I, criado pela Lei 15.558, 
de 01-09-2014, no Núcleo de Material e Patrimônio, do Centro de 
Infraestrutura, do Departamento de Administração, da Chefia de 
Gabinete, da Administração Superior da Secretaria e da Sede, organi-
zado pelo Dec 46.623/2002, destinado à diretoria do referido Núcleo.

Artigo 2° - Serão exigidos do servidor para o provimento do 
cargo classificado nos termos do artigo 1º desta resolução, cer-
tificado de conclusão do ensino médio e experiência profissional 
comprovada de, no mínimo, 2 anos em assuntos relacionados 
com as atividades a serem desempenhadas.

Artigo 3° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19-9-2018.

 Despachos do Secretário, de 21-9-2018
Correio Eletrônico datado de 20-09-2018 - Autorizando em 

caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do 
Decreto 48.292, de 02-12-2003, o servidor Antonio Benedito 
Pinto Ferreira, RG. 20.746.924, Oficial Operacional, lotado na 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do 
Estado, em Pirajuí, a perceber a título de diárias, quantia superior 
a 50% de sua retribuição mensal, respeitado o limite correspon-
dente a 1 vez sua retribuição mensal, em razão de outras diárias 
já recebidas, nos dias 24 a 25-09-2018, com objetivo de conduzir 
veículo oficial, para transporte de servidor à Sede da Secretaria 
da Administração Penitenciária, em São Paulo.

Correio Eletrônico datado de 20-09-2018 - Autorizando em 
caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do 
Decreto 48.292, de 02-12-2003, o servidor Antonio Benedito 
Pinto Ferreira, RG. 20.746.924, Oficial Operacional, lotado na 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do 
Estado, 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 26 a 27-09-2018, com objetivo de conduzir veículo oficial, 
da Penitenciária "Luiz Gonzaga Vieira" de Pirajuí, com destino 
ao Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, em São Paulo.

Correio Eletrônico datado de 20-09-2018 - Autorizando em 
caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do 
Decreto 48.292, de 02-12-2003, o servidor Evandro Bonadio, RG. 
20.063.334-X, Oficial Operacional, lotado na Coordenadoria de 

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 dos pretensos itens da 
ARP, mediante a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
relativa às licitações. (Despacho DFP – 432/10/18).

 COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 7 - GUARULHOS
 Comunicado
Regularização - Reassume a Função de Dirigente da UGE 

180178, a contar de 21-09-2018, a Cel PM Flávia de Paula 
Santos, RG 27.026.053-5 e CPF 971.587.987-04.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR 9 - PIRACICABA
 Despacho do Dirigente, de 30-7-2018
Licitação: Pregão Eletrônico DL-180/0019/17.
Processo: 2017180085
Despacho CPI9-124/420/18.
Objeto: Designação de Gestor Contratual
1. Este Dirigente da Unidade Gestora Executora 180362 – 

do Comando de Policiamento do Interior – 9, com fundamento 
no que dispõe o artigo 67 e seus parágrafos, da Lei Federal 
8.666/93: “Art. 67. A execução do contrato deverá ser acom-
panhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. § 1o o representante da Administração anotará 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 2o as decisões e providências que ultrapassarem a compe-
tência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.”

1.1. resolve designar o Maj PM Adriano Vieira Braz, para 
atuar como gestor dos contratos de aquisições de viaturas poli-
ciais, acompanhando e fiscalizando a entrega, referente ao Pre-
gão DL-180/0019/17, Processo DL-2017180085, devendo o ges-
tor, conforme determina a lei, cumprir as seguintes atribuições:

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

1.3. providenciar, antes da entrega, reunião preparatória para 
tratar das peculiaridades e rotinas dos locais de entrega das viaturas, 
junto ao representante legal da empresa com poderes para tanto;

1.4. conhecer detalhadamente o objeto e forma de cumpri-
mento do contrato;

1.5. estabelecer forma de controle e avaliação da entrega 
do material;

1.6. manter registro do acompanhamento e gestão de 
contratos encerrados, que poderão ser utilizados como base 
para futuros procedimentos e para análise de preços praticados.

1.7. verificar se a pessoa jurídica contratada está executando 
pessoalmente as obrigações, sem transferir responsabilidades, ou 
formalizar subcontratações não autorizadas pela administração;

1.8. determinar regularização de incorreções, requisitando, 
se for o caso, substituição do material, conforme disposição 
contratual;

1.9. comunicar ao chefe da seção de finanças em tempo 
hábil para adoção de medidas convenientes, situações cujas 
decisões ou providências sobreponham à sua competência, 
propondo as providências cabíveis, quando for o caso;

1.10. verificar, em tempo hábil, a necessidade de alteração 
do contrato;

1.11. verificar vencimento do prazo de vigência, bem como 
possibilidade de prorrogação do contrato, informando de modo 
expresso ao chefe da Seção de Finanças, com antecedência de 
30 (trinta) dias, para providências ulteriores cabíveis;

1.12. verificar previsão do artigo 65 da lei 8.666/93, ou 
seja, durante o andamento do contrato, podem haver modifi-
cações nas condições inicialmente pactuadas, no Projeto Básico 
(especificações técnicas, qualidade, quantidade, preços iniciais, 
substituição de garantia);

obs: quaisquer modificações obrigam a alteração contratual 
para adequação do contrato à nova situação, o qual sempre deve 
ser aditado, mesmo que as alterações não influam no preço;

1.13. acompanhar, atestar, aprovar o material entregue, 
recibando as faturas, e encaminhando-as à Seção de Finanças, 
na mesma data de recebimento (definitivo), para posterior liqui-
dação, após certificação;

1.14. sugerir aplicação de penalidades à contratada em 
decorrência do descumprimento das obrigações contratuais;

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

1.16. zelar pela observância das condições, prazos de paga-
mento e periodicidade do contrato; e

1.17. comunicar tempestivamente qualquer motivo impedi-
tivo para o exercício do encargo a fim de que seja determinado 
sua substituição por outro oficial.

2. No impedimento legal do servidor indicado no Item 1, fica 
designado o Cap PM Marcelo Torres Almeida como gestor even-
tual do contrato em referência, para tanto cientificá-lo quando 
do impedimento sobre sua designação e orientá-lo a respeito 
das normas da função estabelecida neste expediente.

3. Ficam os oficiais abaixo relacionados como Fiscais 
referente à aquisição de viaturas 0 KM adquiridas por meio do 
Pregão Eletrônico DL 180/0019/17, tendo como substituto em 
caso de impedimento legal o Oficial que assumir a função em 
substituição ao Oficial designado.

3.1. 10º BPM/I - 1º Ten PM Mario Geraldo Martins da Silva;
3.2. 19º BPM/I - 1º Ten PM Nelson Hernandes Garcia;
3.3. 24º BPM/I - 1º Ten PM Jacó de Andrade Neves;
3.4. 36º BPM/I - 2º Ten PM Jonatas Vilella Gonçalves;
3.5. 37º BPM/I - 1º Ten PM Leonardo Diegues Azevedo Pinto;
3.6. 48º BPM/I - 2º Ten PM Rogério Moda.
4. Os fiscais designados auxiliarão o Gestor nas atribuições 

definidas em Lei, neste despacho e nas eventuais determinações 
emanadas para fins de gestão do contrato DL – 024/60/2018.

 Despacho do Dirigente, de 28-8-2018
Designação de Comissão Especial de Recebimento de 

Viaturas
Despacho CPI9-136/420/18
Processo 2018362187
Pregão Eletrônico 180/0019/17.
1. Designo para compor a Comissão de Recebimento de 

viaturas 0 km, os seguintes oficiais: 1.1. Cap PM 930246-8 
Pedro José Maiochi, do CPI-9 - Presidente; 1.2. Cap PM 950954-
2 Rogério Moura da Silva, do CPI-9 - Presidente Eventual; 1.3. 
1º Ten PM 903162-6 Remo Fabiano Christofoletti, do CPI-9– 1º 
Membro Técnico; 1.4. 1º Ten PM 118438-5 Frederico Augusto 
Marques Faria, do CPI-9 – 1º Membro Técnico Eventual; 1.5. 1º 
Ten PM 990613-4 Fernando Nicolau dos Santos, do CPI-9 – 2º 
Membro Técnico; 1.6. 1º Ten PM 965162-4 Daniel Tadeu Borges, 
do CPI-9 – 2º Membro Técnico Eventual.

2. Fica a citada Comissão responsável pelo recebimento de 
todas as viaturas para os Contratos firmados no corrente ano.

Tomada de Preço CTel-001/163/16.
Processo CTel-103/163/16.
Contrato CTel-004/163/17.
O Dirigente da UGE 180.183 – Diretoria de Telemática – DTel, 

face à inativação da UGE 180.163 – Centro de Telecomunicações – 
CTel, por meio da Portaria nº DFP-003/10/18, de 06JUL18, publicada 
no Diário Oficial do Estado – D.O. 127 – Poder Executivo – Seção I, 
de 12JUL18, o qual determinou que todos os atos decorrentes do 
Processo CTel-103/163/16, da UGE 180.163 – CTel passassem a ser, 
doravante, encargos da UGE 180.183- DTel, mantendo-se inaltera-
das as demais cláusulas contratuais outrora firmadas. (Despacho de 
Apostilamento DTEL-184/110/18).

 DIRETORIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 Despacho do Dirigente, de 21-9-2018
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 180196 – CPTran, 
nos termos do inciso I, do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93, 
nos autos do Processo CPTran-2018196186, Inexigibilidade 
CPTran-014/112/18, que versa sobre despesas com prestação 
de serviços de manutenção de 07 (sete) etilômetros e 07 (sete) 
impressoras, junto à empresa Elec Indústria e Comércio de 
Equipamentos de Medição Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 
07.791.107/0001-44. (Despacho/RA DFP-320/10/18).

 Despacho do Dirigente, de 21-9-2018
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 180196 – CPTran, 
nos termos do inciso I, do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93, 
nos autos do Processo CPTran-2018196185, Inexigibilidade 
CPTran-013/112/18, que versa sobre despesas com prestação 
de serviços de manutenção de 03 (três) etilômetros e 03 (três) 
impressoras, junto à empresa Elec Indústria e Comércio de 
Equipamentos de Medição Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 
07.791.107/0001-44. (Despacho/RA DFP-321/10/18).

 Despacho do Dirigente, de 21-9-2018
O Dirigente da U.O 180.04 - PMESP, nos termos do artigo 

26 da Lei Federal 8.666/93, ratificou o Ato de Dispensa de 
Licitação praticado pelo Dirigente da UGE 180156 – CPI-7, nos 
autos do Processo CPI7-2018156154, Dispensa de Licitação 
CPI7 – 156/0022/18, com base no inciso XVI, artigo 24, da Lei 
Federal 8.666/93, c/c o artigo 2º, “caput”, do Decreto Estadual 
48.599/04, que versa sobre contratação de serviço de emissão 
de 15 certificados digitais e-CPF A3, junto à Imprensa Oficial 
do Estado S.A. – Imesp, inscrita no CNPJ 48.066.047/0001-84 
(Despacho/RA DFP-322/10/18).

 Despacho do Dirigente, de 21-9-2018
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 180196 - CPTran, com 
base no caput, do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93, nos autos do 
Processo CPTran-2018196198, Inexigibilidade CPTran-015/112/18, 
que versa sobre despesas com a contratação direta de serviços 
de manutenção e ajustes em 04 (quatro) etilômetros portáteis e 
04 (quatro) impressoras, junto à empresa Ribco do Brasil Impor-
tação e Exportação Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 
05.591.590/0001-98. (Despacho/RA DFP-326/10/18).

 Despacho do Dirigente, de 21-9-2018
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 180175 - ESSgt, 
nos autos do Processo 2017175126, Inexigibilidade de Licitação 
ESSgt-175/0003/17, com base no inciso I, do artigo 25, da Lei 
Federal 8.666/93, que que versa sobre contratação de software 
de gestão de ensino (SGE), junto à empresa ITL Informatica 
e Tecnologia Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
58.838.681/0001-41. (Despacho/RA DFP-327/10/18).

 Despacho do Dirigente, de 21-9-2018
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 180158 – CPI-3, 
com base no inciso I do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, nos 
autos do Processo 2018158399, Inexigibilidade de Licitação 
CPI3-158/0034/18, que versa sobre contratação de serviços de 
manutenção e ajustes em 02 (dois) etilômetros portáteis e 02 
(duas) impressoras matriciais, junto à empresa Ribco do Brasil 
Importação e Exportação Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o 
número 05.591.590/0001-98. (Despacho/RA DFP-328/10/18).

 Despacho do Dirigente, de 21-9-2018
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 180177 – CPA/M-6, 
com base no inciso I do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, 
nos autos do Processo CPAM6-2018177204, Inexigibilidade 
de Licitação CPAM6-177/0002/18, que versa sobre aquisição 
de material técnico de psicologia, junto à empresa Vetor Edi-
tora Psicopedagógico Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
60.790.037/0001-92. (Despacho/RA DFP-330/10/18).

 Despacho do Dirigente, de 21-9-2018
O presente ato versa sobre a análise da regularidade dos 

procedimentos adotados no curso da fase externa do Pregão 
Eletrônico PR-173/0035/18 - Processo 2018173087, cujo objeto 
versa sobre a constituição de Sistema de Registro de Preços, 
visando à contratação eventual e futura de combustível de 
aviação para aeronaves da Polícia Militar e Polícia Civil. Destarte, 
após análise minudenciada daquilo que foi produzido nos autos, 
em especial, do contido na Ata da Sessão Pública (fls. 131/174), 
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, para os itens 1, 5, 7, 8, 10 e 13, 
cujo resultado contendo as empresas vencedoras e melhores 
ofertas, está registrado eletronicamente na Oferta de Compras 
de número 180173000012018OC00182, podendo ser consulta-
da a qualquer momento por meio do site www.bec.sp.gov.br.

Outrossim, em conformidade com a respectiva Ata da 
Sessão Pública, declaro Fracassados os itens 2, 3, 4, 6, 9, 11 e 
12, tendo em vista todas às propostas serem desclassificadas, 
e Desertos os itens 14, 15 e 16, devido não haver proposta(s).

Por efeito, tendo em vista que a necessidade do registro de 
preços dos sobreditos itens declarados fracassados e desertos 
ainda perdura, autorizo que seja lançada nova Oferta de Compra, 
todavia, após a juntada aos autos de nova pesquisa de preços, 
nos termos do Decreto Estadual 63.316/18, aproveitando-se, no 
demais, os autos do Processo 2018173087, com a republicação do 
Edital do Pregão Eletrônico nº PR-173/0035/18 no Diário Oficial do 
Estado e em Jornal de Grande Circulação, visando à constituição 
de Sistema de Registro de Preços dos aludidos itens, tudo com o 
fito único de atingir o interesse público primário e indisponível.

Restitui-se à UGE 180173 – GRPAe, para adoção das pro-
vidências 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 Siste-
ma 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 contrata-
ções 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 normati-
vas, determino ao Dirigente da UGE 180173 – GRPAe 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 
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