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de sua retribuição mensal, respeitado o limite correspondente 
a 1 vez sua retribuição mensal, em razão de outras diárias já 
recebidas, no dia 18-12-2019, com objetivo de conduzir veículo 
oficial com destino ao Centro de Detenção Provisória IV de 
Pinheiros, em São Paulo.

Correio Eletrônico, de 16-12-19 - Autorizando em caráter 
excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do Dec. 
48.292/03, o servidor Carlos Roberto Lopes Crepaldi, RG. 
18.814.426-2, 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, 
nos dias 17 a 18-12-2019, com objetivo de conduzir veículo 
oficial, com destino a Sede da Secretaria da Administração 
Penitenciária, em São Paulo.

 Despacho do Secretário Executivo respondendo pelo 
Expediente, de 13-12-2019

SAP/2907910/2019 (CASP 034/16) - À vista do contido nos 
autos, destacando-se o relatório conclusivo da Corregedoria 
Administrativa do Sistema Penitenciário, nos autos do Pro-
tocolado CASP 034/2019 – SAP 2907910/2019, bem como a 
manifestação da Assistência Técnica da Chefia de Gabinete, com 
fundamento 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 dos servidores: 
L.H.R – RG 16.XXX.XXX-X, Agente de Segurança Penitenciária 
V, SQF-II-QSAP, do quadro desta Secretaria de Administração 
Penitenciária, por inobservância, em tese, ao contido nos artigos 
26, I, letras “a” e “b”, 33 e 39, letras “a” e “c” e artigo 40, 
inciso I, letras “a”, “c” e “d” todos do Decreto 57.688/2011, 
infringindo, em tese, as disposições contidas no artigo 66, da Lei 
federal 8.666/93, artigos 241, incisos III e XIII, 245, combinado 
com o 256, II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei 
Complementar, sujeitando-se, em tese, a penalidade prevista 
no artigo 251, inciso IV, do mesmo diploma legal; J.D.A.J.- RG 
22.XXX.XXX-X Agente de Segurança Penitenciária, classe VII, 
SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de Administração 
Penitenciária, por inobservância, em tese, ao contido no artigo 
27, alínea "a", artigo 34, artigo 39, "a" e "c", artigo 40, inciso 
I, alínea "a", "c", "d", "f", "g" do Decreto 57.688/2011; infrin-
gindo, em tese, as disposições contidas no artigo 241, incisos III 
e XIII e artigo 245, combinado com o artigo 256, II, todos da Lei 
10.261/68, com as alterações da Lei Complementar 942/2003, 
bem como nos artigos 60, 65 e 66 da Lei 8.666/93; sujeitando-
-se, em tese, a penalidade prevista no artigo 251, inciso IV, do 
mesmo diploma legal; R.P.Q – RG 24.XXX.XXX-X, Oficial Admi-
nistrativo, SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária, por inobservância, em tese, ao contido no 
artigo 21, artigo 27, alínea "a", artigo 34, artigo 39, "a" e "c", 
artigo 40, inciso I, alínea "a", "c", "d", "f", "g" do Decreto 
57.688/2011; infringindo, em tese, as disposições contidas no 
artigo 241, incisos III e XIII e artigo 245, combinado com o artigo 
256, II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Com-
plementar 942/2003, bem como os artigos 60, 65 e 66 da Lei 
8.666/93; sujeitando-se, em tese, a penalidade prevista no artigo 
251, inciso IV, do mesmo diploma legal; G.T.F.- RG 23.XXX.XXX-
X, Agente de Segurança Penitenciária, classe IV, SQC-III-QSAP, 
do quadro desta Secretaria de Administração Penitenciária, por 
inobservância, em tese, ao contido no artigo 26, incisos I e VII, 
artigo 27, inciso IV, artigo 40 incisos I e II, artigo 41, incisos I, II e 
IV do Decreto 49.642/2005; infringindo, em tese, as disposições 
contidas no artigo 241, incisos III e XIII e artigo 245, combinado 
com o artigo 256, II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações 
da Lei Complementar 942/2003, bem como os artigos 65, 66 e 
67 da Lei 8.666/93; sujeitando-se, em tese, a penalidade prevista 
no artigo 251, inciso IV, do mesmo diploma legal; A.P.N.- RG 
27.XXX.XXX, Oficial Operacional, SQC-III-QSAP, do quadro desta 
Secretaria de Administração Penitenciária, por inobservância, 
em tese, ao contido no artigo 26, incisos I e VII, artigo 27, inciso 
IV, artigo 40 incisos I e II, artigo 41, incisos I, II e IV do Decreto 
49.642/2005; infringindo, em tese, as disposições contidas no 
artigo 241, incisos III e XIII e artigo 245, combinado com o artigo 
256, II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Com-
plementar 942/2003, bem como os artigos 65, 66 e 67 da Lei 
8.666/93; sujeitando-se, em tese, a penalidade prevista no artigo 
251, inciso IV, do mesmo diploma legal; R.H.S. – RG 33.XXX.XXX-
X, Agente de Segurança Penitenciária, classe IV, SQC-III-QSAP, 
do quadro desta Secretaria de Administração Penitenciária, por 
inobservância, em tese, ao contido no artigo 26, incisos I e VII, 
artigo 27, inciso IV, artigo 40 incisos I e II, artigo 41, incisos I, II e 
IV do Decreto 49.642/2005; infringindo, em tese, as disposições 
contidas no artigo 241, incisos III e XIII e artigo 245, combinado 
com o artigo 256, II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações 
da Lei Complementar 942/2003, bem como os artigos 65, 66 e 
67 da Lei 8.666/93; sujeitando-se, em tese, a penalidade prevista 
no artigo 251, inciso IV, do mesmo diploma legal; N.A.P. – RG 
20.XXX.XXX-6, Agente de Segurança Penitenciária, classe VII, 
SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de Administração Peni-
tenciária, por inobservância, em tese, ao contido no artigo 26, 
incisos I e VII, artigo 27, inciso IV, artigo 40 incisos I e II, artigo 
41, incisos I, II e IV do Decreto 49.642/2005; infringindo, em tese, 
as disposições contidas no artigo 241, incisos III e XIII e artigo 
245, combinado com o artigo 256, II, todos da Lei 10.261/68, 
com as alterações da Lei Complementar 942/2003, bem como 
os artigos 65, 66 e 67 da Lei 8.666/93; sujeitando-se, em tese, a 
penalidade prevista no artigo 251, inciso IV, do mesmo diploma 
legal; S.S.S.C.- RG 22.XXX.XXX-X, Oficial Administrativo, SQC-
-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de Administração Peni-
tenciária, por inobservância, em tese, ao contido no artigo 26, 
incisos I e VII, artigo 27, inciso IV, artigo 40 incisos I e II, artigo 
41, incisos I, II e IV do Decreto 49.642/2005; infringindo, em tese, 
as disposições contidas no artigo 241, incisos III e XIII e artigo 
245, combinado com o artigo 256, II, todos da Lei 10.261/68, 
com as alterações da Lei Complementar 942/2003, bem como 
os artigos 65, 66 e 67 da Lei 8.666/93; sujeitando-se, em tese, a 
penalidade prevista no artigo 251, inciso IV, do mesmo diploma 
legal. Ato contínuo Determino a instauração de Sindicância em 
desfavor dos servidores: M.A.L.R. – RG 8.XXX.XXX-X, Oficial 
Administrativo, do SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de 
Administração Penitenciária, por inobservância, em tese, ao con-
tido no artigo 23, inciso II, alínea “b”, do Decreto 57.688/2011, 
infringindo, em tese, as disposições contidas no artigo 241, 
incisos III e XIII e artigo 245, combinado com o artigo 256, II, 
todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Complementar, 
sujeitando-se, em tese, as penalidades previstas no artigo 251, 
incisos I a III, do mesmo diploma legal; N.P.C.J. – RG 21.XXX.
XXX-X, Oficial Administrativo, do SQC-III-QSAP, do quadro desta 
Secretaria de Administração Penitenciária, por inobservância, 
em tese, ao contido nos artigos 26, I, letras “a” e “b”, 33 e 39, 
letras “a” e “c” e artigo 40, inciso I, letras “a”, “c” e “d” todos 
do Decreto 57.688/2011 e artigos 65, 66 e 67, da Lei 8.666/93; 
infringindo, em tese, as disposições contidas nos artigos 241, 
incisos III e XIII, 245, combinado com o 256, II, todos da Lei 
10.261/68, com as alterações da Lei Complementar, sujeitando-
-se, em tese, as penalidades previstas no artigo 251, incisos I a 
III, do mesmo diploma legal.

 Retificações do D.O. de 14-12-2019
Proc. SAP/3434466/2019 (Ref. Proc. SAP/GS 040/2000).
Ariane Pessutto Canella Simenes, RG. 20.356.579-4,
Onde se lê: “Mauricio Henrique Guimarães Pereira” de 

Presidente Venceslau, a residir no imóvel funcional 02, da 
referida unidade.

Leia-se corretamente:“Mauricio Henrique Guimarães Perei-
ra” de Presidente Venceslau, a residir no imóvel funcional 05, 
da referida unidade.

Onde se lê: Processo SAP/3331069/2019 (Ref. SAP/GS 
724/2004).

Leia-se corretamente: Processo SAP/3331069/2019 (Ref. 
SAP/GS 313/2000).

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SAP-178, de 16-12-2019

Autoriza a abertura de inscrições de servidores 
pertencentes às classes de Agente Técnico de 
Assistência à Saúde (Assistente Social, Psicólogo), 
Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Auxiliar/Técnico 
de Enfermagem, Médico (Clínico Geral e 
Psiquiátrico), Oficial Operacional (Motorista) e 
Oficial Administrativo interessados em se transfe-
rirem para o futuro Centro de Detenção Provisória 
de Álvaro de Carvalho, que se subordinará a 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Noroeste do Estado

O Secretário Executivo, respondendo pelo Expediente da 
Secretaria da Administração Penitenciária, considerando a 
necessidade de constituir o quadro de servidores do futuro 
Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho,

Resolve:
Artigo 1º – Autorizar a abertura de inscrição de servido-

res pertencentes às classes de Agente Técnico de Assistência 
à Saúde (Assistente Social, Psicólogo), Cirurgião Dentista, 
Enfermeiro, Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Médico (Clínico 
Geral e Psiquiátrico), Oficial Operacional (Motorista) e Oficial 
Administrativo, interessados em se transferirem para o futuro 
Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho, que se 
subordinará à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Noroeste do Estado.

Artigo 2º – Os interessados deverão se dirigir ao Centro/ 
Núcleo de Pessoal, de sua unidade de classificação e protocolar 
requerimento constando data e horário de entrega.

Artigo 3º – Efetuada a inscrição esta será analisada pelo 
Núcleo de Movimentação de Pessoal, que confirmará ou não a 
inclusão do servidor na Lista.

Artigo 4º - A partir da confirmação da inscrição, os servi-
dores serão incluídos na Lista, obedecendo o maior tempo de 
serviço com base na data de exercício no cargo/função-atividade 
nesta Secretaria.

Parágrafo único: Se necessário, será solicitado ao Núcleo de 
Pessoal da unidade de classificação do servidor, certidão com a 
contagem de tempo de serviço.

Artigo 5º – Os requerimentos deverão ser encaminhados 
ao Núcleo de Movimentação de Pessoal, do Centro de Plane-
jamento e Gestão de Recursos Humanos, do Departamento 
de Recursos Humanos, somente por correio eletrônico notes 
(Lenilton Romanin), no período de inscrição.

Artigo 6º – As transferências serão realizadas considerando 
o quadro de pessoal da Unidade Prisional de origem do servidor, 
sempre respeitando a conveniência administrativa e em caso de 
empate, o critério de desempate será maior idade.

Artigo 7º - Os servidores inscritos na lista, de que trata o 
artigo 3º desta resolução que comprovarem residir no Município 
de Álvaro de Carvalho terão prioridade na transferência.

§ 1º - Os servidores que comprovarem residir no mínimo 
12 meses no município de Álvaro de Carvalho, até a data da 
publicação desta instrução, terão prioridade na transferência, 
desde que os demais critérios sejam preenchidos. Para tanto, 
deverão apresentar original e cópia (legível) da documentação 
comprobatória de residência (conta de água, luz, telefone (fixo), 
sendo uma do mês vigente e a outra que anteceda os 12 meses 
ou contrato de locação registrado em cartório até a data anterior 
à publicação desta instrução).

§ 2º - A cópia (legível) da documentação de que trata o § 2º 
deste artigo deverá conter o carimbo de confere com o original 
e a assinatura do servidor responsável pela conferência, deverão 
ser encaminhados ao Núcleo de Movimentação de Pessoal, 
do Centro de Planejamento e Gestão de Recursos Humanos, 
do Departamento de Recursos Humanos, somente por correio 
eletrônico notes (Lenilton Romanin), no período de inscrição.

§ 3º - O não encaminhamento dos documentos (legíveis) 
elencados no § 2º, deste artigo não ensejará nova solicitação 
de documentação comprobatória por parte do Núcleo de Movi-
mentação de Pessoal do Centro de Planejamento e Gestão de 
Recursos Humanos, deste Departamento de Recursos Humano, e 
o servidor não será classificado como residente.

Artigo 8º – O servidor que não mais desejar ser transferido 
deverá comunicar a desistência antes da publicação do ato, 
mediante requerimento a ser protocolado no Centro/Núcleo de 
Pessoal da unidade em que estiver classificado, o qual comunica-
rá o mais breve possível, o Núcleo de Movimentação de Pessoal, 
do Centro de Planejamento e Gestão de Recursos Humanos, do 
Departamento de Recursos Humanos.

Artigo 9º - Definir, com base no § 3º do art 60 da Lei 
10.261/68, que o desligamento do funcionário transferido 
ocorrerá no 1º dia útil subsequente a publicação do ato e que, 
quando a movimentação ocorrer entre unidades de Municípios 
diversos, será concedido um período de trânsito, de até 8 dias, a 
contar do desligamento do servidor, para que o mesmo assuma 
o exercício na unidade de destino.

Artigo 10 – As inscrições, bem como a entrega dos docu-
mentos, deverão ser efetuadas no período de 17 a 20-12-2019.

Artigo 11 – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Despachos do Secretário Executivo, Respondendo 
pelo Expediente, de 16-12-2019

Correio Eletrônico, de 13-12-19 - Autorizando em cará-
ter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 8º do 
Dec.48.292/03, 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 retribui-
ção mensal, em razão de outras diárias já recebidas, nos dias 
18 a 19-12-2019, 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, de 13-12-19 - Autorizando em caráter 
excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do Dec. 
48.292/03, o servidor Evandro Bonadio, RG. 20.063.334-X, Ofi-
cial Operacional, lotado na Coordenadoria de Unidades Prisio-
nais 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 18 a 19-12-2019, 
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, de 13-12-19 - Autorizando em caráter 
excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do Dec. 
48.292/03, o servidor Wanderlei Aparecido de Oliveira, RG 
20.739.888-4, 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 retribui-
ção mensal, em razão de outras diárias já recebidas, nos dias 
18 a 19-12-2019, 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.

Of.Penit. de Junqueirópolis 5494/19 - Autorizando em 
caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do 
Dec. 48.292/03, o servidor Percival Vasco Pigozzi, RG. 6.449.835, 
Oficial Operacional, lotado na Penitenciária de Junqueirópolis, 
da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do 
Estado, a perceber a título de diárias, quantia superior a 50% 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 
sem prejuízo da aplicação de eventuais penalidades administra-
tivas em face do Contratado;

II – Efetuar periodicamente a programação dos serviços a 
serem executados pela Contratada;

III – expedir e assinar o Relatório de Avaliação da Qualidade 
dos Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, bem 
como, encaminhar a esta Unidade Gestora Executora até o dia 5 
do mês subsequente ao da prestação dos serviços;

IV – comunicar toda e qualquer ocorrência ao Ordenador 
de Despesas desta UGE 180289 – Delegacia Seccional de Polícia 
de Casa Branca, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes.

V – Ordenar a imediata retirada do local, bem como a 
substituição de funcionário da Contratada que estiver sem 
uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar sua fiscalização 
ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 
inconveniente;

VI – Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários 
colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função 
profissional;

VI – Solicitar à Contratada a substituição de qualquer 
saneante domissanitário, material ou equipamento cujo uso seja 
considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, 
equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às 
necessidades;

VII – Executar mensalmente a medição dos serviços efe-
tivamente prestados, descontando o equivalente aos não rea-
lizados bem como aqueles não aprovados por inconformidade 
aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis 
à Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas 
em contrato

Art. 12º. – As situações não previstas ou eventuais dúvidas 
resultantes desta Portaria serão resolvidas pelo Delegado Sec-
cional de Polícia de Casa Branca.

Art. 13º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

 COMANDO GERAL

 DIRETORIA DE FINANÇAS
 Comunicado
O presente ato versa sobre a análise de recurso admi-

nistrativo interposto pela empresa Leila Patricia Moura - ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o 12.637.425/0001-95, com fito único 
de reformar decisão exarada pelo Dirigente da Unidade Gestora 
Executora 180160 – Comando de Policiamento do Interior Cinco 
(CPI-5), nos autos do Processo 2018160353 - Pregão Presencial 
PR-160/0029/18 -, por meio do qual cancelou os itens 01, 02 e 
03 da Ata de Registro de Preços CPI5-001/14/19, que tem por 
Objeto futuras e eventuais aquisições de peças e acessórios, 
para viaturas da Subfrota daquele Comando.

Após análise minudenciada daquilo que foi produzido 
nos autos, em especial, do consubstanciado no Ofício CPI5-
074/14/19 (fls. 471 usque 473), constata-se que o cancelamento 
ocorreu sob o fundamento do inciso I do artigo 20 do Decreto 
Estadual 63.722/18, em virtude do descumprimento dos subi-
tens 8.2, 8.3, 20.5 e 20.8, da sobredita Ata de Registro de Preços, 
pela empresa recorrente.

Nessa razão, cientificada da decisum sob ataque (fls. 
439/440), a recorrente interpôs as razões em apreço (fls. 444 
usque 454), todavia, inobservando o prazo previsto na alínea 
“e”, do inciso I, do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, pois:

o termo final para entrega das razões recursais ocorreu no 
dia 07Ago19;

as razões sub ocullis somente foram apresentadas no dia 
09Ago19, conforme data assinada pela empresa (fls. 454), o que 
torna o presente recurso intempestivo.

Nessa exegese, em que pese a intempestividade do recurso 
em testilha, visando a prestigiar aos princípios do contraditório e 
da ampla defesa, conheço as razões de insurgência em questão 
e passo a analisá-las como direito de petição, nos termos do 
artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.

Realizado este breve introito, imperioso se torna analisar 
os pontos altercados pela impetrante, que em apertada síntese, 
sinalizam para: (I) o descumprimento de prazo para serviço de 
manutenção de viatura; (II) não zelar pelo fiel cumprimento as 
regras previstas no próprio edital; (III) não comunicar o Gestor 
do contrato todos os fatos decorrentes dos serviços, o que ense-
jou, ao final, no pedido de revisão da decisão de cancelamento 
sob ataque.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido:
preliminarmente, insta consignar que a decisão de can-

celamento dos sobreditos itens da Ata de Registro de Preços 
(sob ataque) encontra-se em perfeita sintonia com os cânones 
do Direito Administrativo, consubstanciando, em seu aspecto 
formal e material, os princípios da legalidade, do contraditório 
e da ampla defesa, da motivação, da razoabilidade, do devido 
Processo legal, da publicidade, do duplo grau de jurisdição, entre 
outros princípios correlatos e aplicados à questão;

é de pertine consignar que, ficou comprovado nos autos 
que a recorrente descumpriu as condições da ata de registro de 
preços, por não realizar os serviços dentro dos prazos previstos, 
motivo pelo qual, nos termos do inciso I, artigo 20, do Decreto 
Estadual 63.722/18, houve o cancelamento do registro;

Posto isso, com base no princípio da legalidade e ancorado 
nas razões de fato e de direito consubstanciadas no Despacho 
CPI5-205/14/19 e no Ofício CPI5-074/14/19 (fls. 470 usque 473), 
nego provimento ao pleito da empresa Leila Patricia Moura - ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o 12.637.425/0001-95, visto que, não 
apresentou elementos capazes de ensejar a reforma dos atos 
praticados pelo Dirigente do órgão gerenciador do presente 
sistema de registro de preços. (Despacho DF-434/10/19).

 COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL 
CORONEL PM JOSÉ HERMÍNIO RODRIGUES

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 9 - CAPITAL
 Comunicado
Em 16-12-2019 assumiu como dirigente do Comando do 

Policiamento de Area Metropolitano Nove, UGE 180223 O Ten 
Cel PM Émerson Friano, CPF 135.494.158-69, tendo em vista 
Cel PM Daniele Cristina Oliveira de Freitas, CPF 110.512.668-40 
assumir Comando de Policiamento da Capital.

 CORPO DE BOMBEIROS

 COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Comando de Bombeiros do Interior
 Comunicado
Assumiu a função de Dirigente da UGE 180.366 – Comando 

de Bombeiros do Interior – CBI, a contar de 16Dez19, o Maj PM 
RE 910382-1 Rodrigo Moreira Leal, CPF 147.491.038-61, em 
substituição ao Cel PM RE 864057-2 Luiz Alberto Rodrigues da 
Silva, CPF 804.911.897-53, em razão de suas férias.

 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
DE SÃO PAULO INTERIOR 6 - SANTOS
 Delegacia Seccional de Polícia de Registro
 Setor de Finanças
 Extrato de Contrato
Processo DSPR 082/2008.
Contrato 09/2008.
Parecer Jurídico: Vide Resolução PGE - 26, de 29-08-2016.
Locatário: Delegacia Seccional de Polícia de Registro.
Locador: José Hirometsu Kanashiro.
Objeto: Locação de Imóvel para abrigar a Delegacia de 

Polícia de Investigações sobre Entorpecentes de Registro - DISE.
Vigência: 01-12-2019 a 28-02-2021.
Valor estimado do contrato: R$ 263.329,68
Classificação dos Recursos: 339036-91
Data da assinatura: 26-11-2019

 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
DE SÃO PAULO INTERIOR 9 - PIRACICABA
 Delegacia Seccional de Polícia de Casa 
Branca
 Setor de Finanças
 Portaria - 25, de 16-12-2019

Designa gestor para fiscalização do contrato 
003/2018, tendo por objeto a prestação de servi-
ço de limpeza, asseio e conservação predial para 
esta Delegacia Seccional de Polícia de Casa Branca 
e Unidades Policiais subordinadas

O Delegado Seccional de Polícia de Casa Branca, em 
cumprimento ao art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e Decretos nºs 
47.297/02 e 49.722/05, resolve:

Art. 1º - Designar Maria Alice Lopes da Cunha, RG 
22.366.595-2, Agente de Telecomunicações Policial e nos 
afastamentos regulamentares, impedimentos ocasionais ou 
impossibilidade momentânea, fica designada para a mesma 
função o Escrivão de Polícia Marcos Paulo Gomes de Paula, RG 
19.821.003, como gestoras responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do contrato 003/2018, firmado com a empresa PLS 
Apoio Administrativo Eireli ME, tendo por objeto prestação de 
serviço de limpeza, asseio e conservação predial no prédio desta 
Delegacia Seccional de Polícia e Plantão Policial de Casa Branca.

Art. 2º - Designar Fernando Sartori Gomes, RG 19.189.270, 
Investigador de Polícia e nos afastamentos regulamentares, 
impedimentos ocasionais ou impossibilidade momentânea, fica 
designado para a mesma função o Escrivão de Polícia Everton 
Roberto Dezzotti, RG 35.122.393, como gestores responsáveis 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato 003/2018, 
firmado com a empresa PLS Apoio Administrativo Eireli ME, 
tendo por objeto prestação de serviço de limpeza, asseio e con-
servação predial no prédio da Delegacia de Polícia do Município 
de Casa Branca.

Art. 3º - Designar Carlos Eduardo Favaretto Machado, 
RG 27.714.911-3, Escrivão de Polícia e nos afastamentos 
regulamentares, impedimentos ocasionais ou impossibilidade 
momentânea, fica designado para a mesma função o Escrivão de 
Polícia Marcel Gomes Nogueira, RG 19.548.723, como gestores 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato 
003/2018, firmado com a empresa PLS Apoio Administrativo 
Eireli ME, tendo por objeto prestação de serviço de limpeza, 
asseio e conservação predial no prédio da Delegacia de Investi-
gações Gerais de Casa Branca.

Art. 4º - Designar Marcos Eduardo Urbano, RG 23.111.665, 
Agente Policial e nos afastamentos regulamentares, impedimen-
tos ocasionais ou impossibilidade momentânea, fica designado 
para a mesma função o Agente Policial Thiago Zarif L Cezar, RG 
43.732.799, como gestores responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do contrato 003/2018, firmado com a empresa 
PLS Apoio Administrativo Eireli ME, tendo por objeto prestação 
de serviço de limpeza, asseio e conservação predial no prédio da 
Delegacia de Polícia do Município de Itobi.

Art. 5º - Designar Luiz Fernando de Oliveira, RG 25.606.550, 
Escrivão de Polícia e nos afastamentos regulamentares, impe-
dimentos ocasionais ou impossibilidade momentânea, fica 
designado para a mesma função o Escrivão de Polícia Luciano 
Roberto Sandoval, RG 27.472.791, como gestores responsáveis 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato 003/2018, 
firmado com a empresa PLS Apoio Administrativo Eireli ME, 
tendo por objeto prestação de serviço de limpeza, asseio e con-
servação predial no prédio da Delegacia de Polícia do Município 
de Caconde.

Art. 6º - Designar Selma Leme de Borba, RG 22.814.748, 
Agente de Telecomunicações e nos afastamentos regulamenta-
res, impedimentos ocasionais ou impossibilidade momentânea, 
fica designada para a mesma função a Escrivã de Polícia Débora 
Aparecida Ciangolo Trentin, RG 11.294.821-2, como gestoras 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato 
003/2018, firmado com a empresa PLS Apoio Administrativo 
Eireli ME, tendo por objeto prestação de serviço de limpeza, 
asseio e conservação predial no prédio da Delegacia de Polícia 
do Município de Mococa.

Art. 7º - Designar Ana Carolina Possebon da Silva Bassi, RG 
22.367.089, Escrivã de Polícia e nos afastamentos regulamenta-
res, impedimentos ocasionais ou impossibilidade momentânea, 
fica designada para a mesma função a Carcereira Policial Débora 
Cristina Malafatti Fioravanti, RG 25.259.370, como gestoras 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato 
003/2018, firmado com a empresa PLS Apoio Administrativo 
Eireli ME, tendo por objeto prestação de serviço de limpeza, 
asseio e conservação predial no prédio da Delegacia de Polícia 
do Município de São José do Rio Pardo.

Art. 8º - Designar Valdirene Aparecida Boscolo Galupo, RG 
19.374.811, Escrivã de Polícia e nos afastamentos regulamenta-
res, impedimentos ocasionais ou impossibilidade momentânea, 
fica designado para a mesma função o Investigador de Polícia 
Rodrigo Angelo da Costa, RG 27.024.275, como gestores res-
ponsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato 
003/2018, firmado com a empresa PLS Apoio Administrativo 
Eireli ME, tendo por objeto prestação de serviço de limpeza, 
asseio e conservação predial no prédio da Delegacia de Polícia 
do Município de Santa Cruz das Palmeiras.

Art. 9º - Designar Jair Gonzaga, RG 16.421.224, Carcereiro 
Policial e nos afastamentos regulamentares, impedimentos oca-
sionais ou impossibilidade momentânea, fica designado para a 
mesma função a Carcereira Policial Sandra Helena Camossa, RG 
12.108.932, como gestores responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do contrato 003/2018, firmado com a empresa 
PLS Apoio Administrativo Eireli ME, tendo por objeto prestação 
de serviço de limpeza, asseio e conservação predial no prédio da 
Delegacia de Polícia do Município de Tambaú.

Art. 10º - Designar Claudecir José Romano, RG 15.130.625, 
Investigador de Polícia e nos afastamentos regulamentares, 
impedimentos ocasionais ou impossibilidade momentânea, fica 
designado para a mesma função o Investigador de Polícia Clau-
decir José Romano, RG 15.130.625, como gestores responsáveis 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato 003/2018, 
firmado com a empresa PLS Apoio Administrativo Eireli ME, 
tendo por objeto prestação de serviço de limpeza, asseio e con-
servação predial no prédio da Delegacia de Polícia do Município 
de Tapiratiba.

Art. 11º - Incumbirá ao gestor:
I - anotar em registro próprio todas as ocorrências rela-

cionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
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