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5. A Seção de Finanças deverá dentro de suas atribuições, 
assessorar o gestor do contrato, fornecendo, sempre que 
possível, documentos, informações e adotando procedimentos, 
em tempo hábil, a fim de permitir a continuidade da execução 
dos serviços, que viabilizarão o exercício das atribuições dos 
Gestores de Contrato.

6. Esclareço que os Gestores deverão cumprir as atribuições 
citadas acima no que couber referente ao processo sob sua 
responsabilidade. (Despacho GRPAe-250/420/18)

 Extrato
Contrato GRPAe-029/420/18
PROCESSO 2018173100;
Inexigibilidade IN-173/0007/18;
Contratante: Grupamento de Radiopatrulha Aérea - "João 

Negrão";
Contratada: Cavok Aviação Ltda;
CNPJ 19.089.463/0001-08;
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no For-

necimento de Licenças de Uso e Serviço de Suporte Técnico, 
Diagnóstico de Demandas, Manutenções Corretiva, Adaptativa 
e Evolutiva para Um Sistema de Gestão de Aeronaves da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo;

Valor do Contrato: R$ 792.529,92;
Natureza de Despesa: 33908890 (Despesas com Tecnologia 

e Informática);
Programa de Trabalho Resumido: 180417 (Inteligência 

Policial);
Fonte de Rescursos: 001.001.001 (Tesouro Geral);
Data da Assinatura: 21-11-2018.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Secretário, de 19-2-2019
Proc.188/18 CDP Jundiaí - Indeferindo o Recurso Administrati-

vo apresentado pela empresa Convênios Card Administração e Edi-
tora Ltda-ME, CNPJ 08.656.963/0001-50, e mantendo a decisão de 
fls. 55, que aplicou a sanção de impedimento de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 05 anos, em face da empresa 
acima citada, referente ao Contrato 001/16-CDPJ, Processo 067/16-
CDPJ, Pregão Eletrônico 067/16-CDPJ, tendo em vista o descumpri-
mento da Cláusula Décima Primeira do Contrato, vez que, como 
apontou a D. Consultoria Jurídica no r. Parecer supra: item 25 “No 
caso em apreço, a administração pública, cumprindo seu poder/
dever de vigiar pela aplicação diuturna e incessante dos princípios 
da legalidade e da moralidade, pelos quais devem se pautar todos s 
seus atos, apurou ocorrido violação aos regramentos apontados na 
cláusula 11ª da avença que celebrou com a recorrente”.

Proc.215/18 P.Paraguaçu Paulista - Indeferindo o Recurso 
Administrativo apresentado pela empresa Jeferson Luiz dos 
Santos Gonçalves ME, CNPJ 29.501.933/0001-44, e mantendo a 
decisão de fls. 177-178, que aplicou a sanção de impedimento de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 ano, em 
face da empresa acima citada, referente ao Contrato 008/18, Pro-
cesso 055/18, Pregão Eletrônico 006/18, tendo em vista a inexe-
cução parcial do contrato, vez que, como apontou a D. Consultoria 
Jurídica no r. Parecer supra: item 12 “Referida conduta por parte 
da contratada ensejou a aplicação da penalidade de impedimento 
de licitar e contratar com a Administração por um ano, com fulcro 
no artigo 7º da Lei 10.520/02, após observados os princípios da 
ampla defesa e do contraditório, conforme decisão de fls.177/178, 
pela inexecução parcial do pactuado com a Administração”.

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 Despacho da Diretora, de 19-2-2019
Deferindo, à vista do que consta dos autos, em especial à 

Informação AT/DG 003/2019, que acolho, o recurso protocolado 
em 05-02-2019, acerca do caput do artigo 13 da Resolução SAP 
79/2013, pela servidora Gislene Cardoso, RG. 30.101.351-2, 
Agente de Segurança Penitenciária, classe I, classificado na 
Penitenciária Feminina de Sant’ana, lotado na Coordenadoria 
das Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, 
devendo ser dado cumprimento ao disposto no caput do artigo 
3º da Resolução SAP 79/2013, observado o §3º e §5º, do mesmo 
diploma legal. Intime-se a servidora do teor da decisão.

 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, 
orientado pelo Eixo 4 – Segurança e Disciplina, torna público a 
realização do Curso de Especialização Técnico- Profissional para 
Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, Teste de Avaliação 
Física – TAF e baixa as seguintes instruções:

1. Objetivo: Preparar os Agentes de Escolta e Vigilância 
Penitenciária para o Teste de Avaliação Física- TAF através do 
processo de Avaliação, Análise e Prescrição, que consiste em 
levantamento de dados físicos do público alvo, interpretação 
dos dados e sugestão de um programa de exercícios para seu 
condicionamento.

2. Público Alvo: Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária 
das Unidades Prisionais subordinadas a Coordenadoria de Uni-
dades Prisionais da Região Noroeste do Estado.

3. Carga Horária: 04h/a
4. O servidor receberá o programa de exercícios em até dez 

dias após a data da avaliação através do Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenciária.

5. O programa de exercícios sugeridos de preparo físico 
para o Teste de Avaliação Física-TAF terá como objetivo as 
seguintes categorias: corrida de 12 minutos, tiro de 50 metros, 
flexoextensão do cotovelo e abdominal.

6. Caberá ao Diretor do GRAEVP incentivar e acompanhar a 
realização do programa de exercícios sugeridos através de formu-
lário próprio elaborado pela Escola de Administração Penitenciária.

7. O servidor deverá levar o programa de exercícios assina-
do pelo Diretor do GRAEVP, no dia do Teste de Avaliação Física.

8. O Teste de Avaliação Física – TAF será realizado no mês 
de maio para os aniversariantes entre os meses de janeiro a 
junho e em outubro para os aniversariantes entre os meses de 
julho a dezembro, e as instruções e data serão publicadas pos-
teriormente através de Comunicado no diário Oficial do Estado.

9. Certificado: Será fornecido certificado aos servidores-
-alunos aprovados, após a aplicação do Teste de Avaliação 
Física- TAF, que será encaminhado à Unidade Prisional.

Turma 01
Data: 27-02-2019
Local: Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 

Noroeste do Estado- Estrada Vicinal Pref. Anibal Haman, Km 6 
Aeroporto - Pirajuí – SP

Horário: das 14h às 17h

 UNIDADE DIRETOR RG

1 CDP de Bauru Raeder Augusto da Silva 25.539.068-3
2 CDP de Cerqueira César Mauro Andre Barbosa 17.656.990-X
3 CDP de Franca Julio César alexandre 19.729.995-7
4 CDP de Pontal Marco Antonio de Moraes 28.484.016-6
5 CDP de Ribeirão Preto Geraldo Bocayuva 30.067.431-4
6 CDP de Serra Azul Alessandro de Jesus Klimeck 30.649.048-1
7 CDP de Taiúva Otaviano Henrique Peres Magalhães 38.858.662-X
8 CDP de Itatinga Renato Aurélio de Oliveira 32.808.376-8
9 P. de Álvaro de Carvalho Julio César Cavalcante Gattaz 28.106.826-4
10 P. de Araraquara - ADP Dilson Sudário da Silva 25.697.220-5

à contratada por intermédio da Mensagem 12GB-006/905/18, 
em 25-01-2019 (fl. 21), já que não se observou comprovação de 
impedimento ou imprevisibilidade de cumprimento do prazo, nem 
tampouco a configuração das demais hipóteses descritas nos 
incisos do §1 do Art. 57 da Lei 8.666/93, conforme segue: 5.2.1. em 
que pese a afirmação de que houve falha do sistema operacional da 
Bolsa Eletrônica de Compras quanto ao encaminhamento da nota 
de empenho, o documento contábil foi destinado para o e-mail da 
contratada aos 29-10-2018, consoante demonstra a mensagem ele-
trônica à fl. 11; 5.2.2. a cópia da tela da plataforma BEC contendo 
a notícia da inconsistência sobredita, datada de 05-06-2018 (fl. 20), 
é extemporânea à da emissão da nota de empenho, emitida aos 
23-10-2018, revelando que o problema ocorreu em período diverso.

6. Aponta-se que o atraso injustificado acima relatado 
ensejou à Administração Pública dispêndio de tempo e emprego 
de recursos humanos e materiais voltados ao recebimento dos 
objetos, assim como causou transtornos, durante o período em 
que não fora realizada a entrega, atrasando o cronograma de 
execução dos serviços para os quais se destinavam.

7. Diante do exposto, juntados os Pareceres Referenciais CJ/
PM 1/2017 e CJ/PM 40/2018, assim como a Cota CJ/PM 31/2018, 
os quais foram acostados às fls. 48 a 59), estando os autos do Pro-
cesso Sancionatório 12GB-001/905/19 formalmente em ordem, 
este Dirigente decide aplicar à empresa a penalidade de multa 
contratual no valor de R$ 34,98, nos termos do inciso II do art. 
5.º c/c o inciso V do art. 7.º, ambos da Resolução SSP-333/05, cal-
culada em 0,3% sobre o valor das obrigações não cumpridas de 
19-11-2018 até 12-12-2018, isto é, R$ 507,00 x 23 (vinte e três) 
dias de atraso, conforme o Memorial de Cálculo de Multa à fl. 44.

8. O Chefe do Setor de Finanças deverá: 8.1. publicar esta 
decisão em Diário Oficial; 8.2. intimar a empresa com relação 
às penalidades, bem como para recolher ao Tesouro do Estado 
a multa aplicada, nos termos do artigo 9º da Resolução nº SSP-
333/05, facultando-lhe o prazo de recurso previsto no artigo 109, 
inciso I da Lei Federal 8666/93; 8.3. e, caso não haja interposição 
de recurso, inserir a penalidade no sítio www.e-sancoes.sp.gov.br 
e no do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 65 das 
Instruções TCE 01/2008. (Despacho 12GB–001/905/2019)

 COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL

 Comunicado
Assumiu, a contar de 18FEV19, a função de Dirigente da 

Unidade Gestora Executora 180198 – CPAmb, o Ten Cel PM Luis 
Gustavo Biagioni, CPF 141.056.418-59, em substituição ao Cel 
PM Homero de Giorge Cerqueira, CPF 060.453.808-19.

 GRUPAMENTO DE RADIOPATRULHA AÉREA DA 
POLÍCIA MILITAR JOÃO NEGRÃO

 Despacho do Dirigente, de 21-11-2018
Assunto: Designação de Gestor de Contrato.
Referência: Processo nº GRPAe-2018173100.
1. Com fundamento no que dispõe o artigo 58, inciso III, 

combinado com o artigo 67 e seus parágrafos, todos da Lei 
Federal 8.666, de 21JUN93, com suas alterações, designo para 
acompanhar e fiscalizar, a contar de a contar de 21NOV18, o 
fornecimento de Licenças de Uso e Serviços de Suporte Técnico, 
Diagnóstico de Demandas, Manutenções Corretiva, Adaptativa 
e Evolutiva para um Sistema de Gestão de Aeronaves da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, os seguintes servidores: 1.1. 
Cap PM Fábio Simões Lucchesi, como Gestor do Contrato; 1.2. 
Ten PM Priscila Castro de Souza, como Co-gestor do Contrato.

2. No impedimento legal do Gestor fica designado a Co-
-Gestor para cumprir o ali disposto.

3. São atribuições dos gestores de contrato: 3.1. Providenciar, 
imediatamente após a 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 serviço e, tomar conhe-
cimento integral de seu teor; 3.2. Conhecer detalhadamente o local 
de execução e os serviços que serão realizados; 3.3. Estabelecer 
uma forma de controle e avaliação da execução dos serviços; 3.4. 
Verificar constantemente se a qualidade e a conformidade dos 
serviços prestados correspondem, exatamente, ao especificado no 
contrato; 3.5. Periodicamente, revisar ou requerer documentação 
específica e manter contato com os prestadores de serviço da 
contratada, caso haja previsão legal ou contratual: 3.5.1. Fiscalizar 
o cumprimento das obrigações legais e decorrentes de dissídios/
acordos coletivos, caso necessário; 3.5.2. Fiscalizar se os salários dos 
prestadores de serviço são correspondentes ao piso da categoria e 
pagos nas datas devidas, caso necessário; 3.5.3. Fiscalizar se estão 
sendo fornecidos: vale-transporte, cesta básica, vale-alimentação, 
aos empregados, caso necessário. 3.6. Manter registro do acom-
panhamento e gestão de contratos encerrados, que poderão ser 
utilizados como base para futuros procedimentos e para análise de 
preços praticados; 3.7. Verificar se a pessoa jurídica contratada está 
executando as obrigações, sem transferir responsabilidades, ou for-
malizar subcontratações não autorizadas pela Administração; 3.8. 
Assegurar a perfeita execução do contrato (correspondência entre 
especificações técnicas e execução dos serviços), caso haja con-
dições e necessidade, verificando se a contratada cumpre com as 
obrigações relativas à: 3.8.1. Utilização de materiais e equipamen-
tos em quantidades suficientes; 3.9. Registrar ocorrências em for-
mulário próprio – atestado de realização de serviços; 3.10. Garantir 
a regularização de faltas ou defeitos, solicitando complementação 
de material e equipamento para execução dos serviços, e utilização, 
troca de uniformes e substituição de servidores que demonstrem 
conduta inadequada; 3.11. Determinar que a contratada elimine ou 
substitua, por sua conta e risco e às suas expensas, serviços em que 
se verificarem vícios, incorreções, defeitos, resultantes da execução 
ou material empregado; 3.12. Comunicar ao superior hierárquico, 
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; 3.13. Exigir 
que a contratada mantenha preposto – encarregado – aceito pela 
Administração, no local dos serviços; 3.14. Verificar, em tempo 
hábil, a necessidade de alteração dos contratos em andamento 
decorrentes de: 3.14.1. Vencimento do prazo de vigência, bem como 
possibilidade de prorrogação do contrato; 3.14.2. Previsão do artigo 
65 da Lei Federal 8.666/93 – ou seja – durante o andamento do 
contrato, pode haver modificações nas condições inicialmente pac-
tuadas, no projeto básico (especificações técnicas, qualidade, forma 
de execução, local onde são executados os serviços, quantidade, 
preços iniciais, forma de pagamento, substituição de garantia); 
3.14.2.1. Observações: quaisquer modificações obrigam à alteração 
contratual para adequação do contrato à nova situação o qual 
sempre deve ser aditado, mesmo que as alterações não influam no 
preço. 3.15. Acompanhar, atestar, aprovar e liberar medições, em 
formulários específicos que acompanhem as faturas, nos prazos 
previstos para pagamento; 3.16. Exigir comprovação do recolhimen-
to dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato; 3.17. Adotar providências para 
que seja realizada a retenção do valor devido ao INSS, no percentu-
al, prazo e forma estabelecidos na legislação vigente; 3.18. Adotar 
providências para que sejam glosados os pagamentos em razão de 
serviços mal executados ou não-executados; 3.19. Sugerir aplicação 
de penalidades à contratada em decorrência do descumprimento 
das obrigações contratuais; 3.20. Propor a rescisão do contrato, 
por inexecução total ou parcial dos serviços objeto do contrato, 
elencando os motivos que justifiquem a medida, para decisão da 
autoridade competente; 3.21. Zelar pela observância das condições 
e prazos de pagamento, periodicidade, critérios e índices de reajuste 
e de correção monetária.

4. Quando o objeto contratado for executado em diversos 
locais, autorizar que o Gestor, constante no item 1 supra, designe 
fiscais para acompanhar e fiscalizar os serviços, os quais exerce-
rão as atribuições previstas no item anterior, emitindo atestados 
de realização, que serão enviados, mensalmente, ao Gestor para 
fins de pagamento.

Metalbah Comércio de Móveis - ME, CNPJ 12.124.698/0001-
36, que solicita prorrogação de prazo para entrega do material 
referente à Nota de Empenho NE 2018NE02519, a Dirigente da 
UGE 180.178 decide atender o solicitado, prorrogando o prazo 
até 6-2-2019.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 12 - MOGI DAS CRUZES
 Despacho do Dirigente, de 19-2-2019
Assunto: Designação de Gestor de ARP Mobiliários e 

Equipamentos.
Anexo: ARP 001/106/19.
1. Designo o Cap PM Edivaldo Alves de Souza, CPF 

503.363.044-04, a contar de 19FEV19, como Gestor da ARP 
acima referente à aquisição de Mobiliários e Equipamentos 
para o CPA/M-12 e OPMs Subordinadas, cabendo ao gestor do 
contrato conforme § 2º do artigo 15 da Lei Federal 8666/93, c/c 
o inciso II do artigo 7º do Decreto 47.945/03: 1.1. realizar ampla 
pesquisa de mercado visando aferir os preços efetivamente pra-
ticados, trimestralmente, para aferir a compatibilidade dos pre-
ços registrados com os efetivamente praticados; 1.2. assegurar-
-se de que a contratação a ser celebrada atende aos interesses 
da administração, sobretudo quanto aos preços registrados, 
informando a Seção de Finanças eventual desvantagem quanto 
à sua utilização; 1.3. zelar pelo cumprimento das obrigações 
contratualmente 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. informar os 
respectivos fiscais da responsabilidade pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução do objeto, quando houver descumpri-
mento contratual, realizar a Notificação Prévia e Representação 
ao Dirigente da UGE, encaminhamento da nota fiscal, certificada 
com a data e assinatura do responsável pelo recebimento do 
material, no prazo de 02 (dois) dias para a seção de finanças 
que deverá realizar o pagamento do fornecedor.

2. Designo ainda como fiscais os Oficiais a seguir: 2.1. 1º 
Ten PM Wellington Macedo da Silva, CPF 200.311.158-10, do 
CPA/M-12; 2.2. 1º Ten PM Beatriz Marandola Colentuano, CPF 
343.789.038-73, do 17º BPM/M; 2.3. 1º Ten PM José Augusto 
Filho, CPF 062.197.238-05, do 32º BPM/M; 2.4. 2º Ten PM Antô-
nio Ernesto Rocha dos Reis, CPF 344.474.426-53, do 35º BPM/M.

3. O Chefe da Seção de Finanças deverá: 3.1. publicar a 
Designação do Gestor dos Contratos em D.O.; 3.2. dar ciência 
e encaminhar cópia da ARP ao Gestor. (Despacho CPAM12-
070/106/19)

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR 4 - BAURU
 Apostila do Dirigente, de 19-2-2019
Registrando, com supedâneo no artigo 65, parágrafo 

8º, da Lei Federal 8.666/93, o reajuste de preços previsto no 
Contrato ECT 9912315202, Processo 2017159447, referente à 
contratação de prestação de serviços postais, disciplinado na 
cláusula quinta do referido ajuste, da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT. O reajuste de tarifas de serviços 
de postagens será no percentual de 0,3893%, conforme Carta 
5235025/2019 – SONE-SPI/GEAV/DEVEN, de 01-02-2019 da 
ECT, e publicação no Diário Oficial da União, número 22, de 
31-01-2019, da Portaria 349, de 30-01-2019, do Ministério das 
Comunicações, vigorando a partir de 30-01-2019. Valor mensal 
estimado, após reajuste: R$ 7.447,93.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR 8 - PRESIDENTE PRUDENTE
 Extrato de Contrato
Objeto: Custear Despesas de Serviços de Impressão e Repro-

grafia para o CPI-8.
Contratada: Marlene Rosa de Jesus Pres. Prudente EPP
Inscrita no CNPJ 01.225.026/0001-09
Contratante: PMESP – Comando de Policiamento do Interior Oito
Dispensa de Licitação DL-352/0010/19
Fundamento: Lei Federal 8.666/93.
Processo 2019352093
Contrato 2019CT00063 Empenho 2019NE00218 - Assina-

tura: 18-02-2019
Valor Total do Contrato: R$ 4.620,13
Ptres 180426 Programa de Trabalho 06665181949920000
Fonte 001001001 - Natureza de Despesa 33903999

 CORPO DE BOMBEIROS

 COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Comando de Bombeiros do Interior
 12º Grupamento de Bombeiros - Bauru
 Despacho do Dirigente, de 19-2-2019
Designação de Gestor/Fiscal. Com fundamento no que dispõe 

o artigo 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93, resolvo 
designar como gestor e fiscal do Contrato 12GB-001/905/19 (Pro-
cesso 2019215006), o seguinte policial militar: 1º Ten PM 991040-9 
André Cabrini, referente ao fornecimento de passagens rodoviárias 
intermunicipais, celebrado pela Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, representada por este Grupamento de Bombeiros, e a empre-
sa Expresso de Prata Ltda, CNPJ 45.007.937/0001-27, e, como 
eventual, o 1º Sgt PM 944200-6 Émerson Bossuto, para controlá-lo, 
acompanhá-lo e fiscalizá-lo. (Despacho 12GB-002/905/2019)

 Despacho do Dirigente, de 19-2-2019
Processo Sancionatório 12GB-001/905/2019
1. Após análise do Relatório elaborado pelo Encarregado do 

Processo Sancionatório 12GB-001/905/2019 (fls. 45 a 47), cujos 
argumentos são acolhidos como razão de decidir, verifica-se 
que: 1.1. a empresa Vaz Materiais Elétricos Ltda – ME, CNPJ 
21.140.963/0001-60, foi contratada pela Administração Pública, 
por intermédio do Processo 12GB-2018215043 (Convite Ele-
trônico 180215000012018OC00118 - Contrato 2018CT00104), 
para o fornecimento de 120 (cento e vinte) rolos de pintura, 
conforme as especificações técnicas contidas na Nota de Empe-
nho 2018NE00203 (fls. 15 e 16), conquanto, não cumpriu com a 
sua obrigação ao entregar os objetos somente aos 12-12-2018, 
quando deveria tê-lo feito até o dia 19-11-2018, conforme a 
Parte 12GB-002/905/19 (fls. 04 e 05).

2. Após instaurado o presente processo, a citação do repre-
sentante legal da empresa foi efetivada por correspondência 
(fl. 39), aos 05-02-2019 (fl. 42), com a sua entrega no endereço 
constante no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de 
São Paulo (fls. 22 e 23).

3. Decorrido o prazo legal para que ofertasse as suas razões 
de defesa, não o fez, motivo pelo qual o processo seguiu à 
revelia (certidão à fl. 43).

4. Assim, com base nas provas carreadas aos autos, notada-
mente pelo teor do Parte 12GB-002/905/19 (fls. 04 e 05), o Encarre-
gado concluiu pela procedência da imputação trazida na exordial, 
mesmo porque não foram encontrados subsídios que caracterizas-
sem caso fortuito, força maior ou fato legalmente justificável.

5. Cabe aclarar que, logo após o vencimento do prazo de 
entrega, notadamente aos 22 e 23-11-2018, foram tentados con-
tatos com a empresa através do telefone (11) 2528-4016 a fim de 
que fossem obtidas informações acerca da entrega dos produtos, 
sendo constatado que a linha encontrava-se “temporariamente 
programada para não receber chamadas” (fl. 12); 5.1. e, aos 29-11-
2018, foi notificada acerca do atraso e das sanções previstas na Lei 
8.666/93 (fls. 13 e 14), tendo apresentado carta contendo pedido de 
prorrogação somente aos 12-12-2018, mesma data em que realizou 
a entrega dos materiais (fl. 17 – verso), fundamentando-o na falha 
do sistema operacional da BEC quanto ao envio da nota de empe-
nho (fls. 19 e 20); 5.2. as alegações foram rebatidas e encaminhadas 

relação com a amostra ofertada e descumpriam às exigências do 
Edital, bem como que (ii) a amostra entregue não era compatível 
com o objeto licitado – que foi recebido pela Autoridade “A 
quo” e encaminhado a esta Autoridade “Ad quem” para análise 
e deliberação, por intermédio do Ofício DL-030/11/19 (fl. 562).

Por conseguinte, com registro de ausência de contrarrazões, 
sobreveio a manifestação do Pregoeiro, consoante a Parte 
DL-016/11/19 (fls. 517/521), que, ancorado na manifestação da 
Seção Técnica de Intendência (fl. 531/535), nas regras trazidas 
expressamente pelo instrumento convocatório quanto às espe-
cificações técnicas exigidas, bem como na legislação aplicável à 
espécie, reconheceu a coerência das alegações contidas na peça 
recursal, propondo, nesse sentido, o provimento do recurso e a 
consequente retomada de etapa.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Diante da tecnicidade envolvida no “thema decidendum”, 

da qualificação da UGE 180180 – DL, nos termos do artigo 3º, 
inciso III, do Decreto Estadual 63.784/18, como órgão respon-
sável pelas políticas referentes ao Sistema de Logística e Patri-
mômio da Polícia Militar – em razão de sua notável “expertise” 
nessa área de conhecimento –, bem como do parecer técnico 
juntado aos autos deste processo (fl. 531/535), específico quan-
to aos laudos, à amostra e aos requisitos técnicos altercados, 
proveniente de diligência, em sede de análise do conteúdo recur-
sal, promovida pelos representantes da Administração Pública, 
há de se reconhecer a pertinência da impugnação em análise, 
pois se mostra suficiente a avalizar a revisão dos atos adminis-
trativos praticados, bem como do resultado do certame .

“Ex positis”, com base no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, no 
artigo 109, §4º, da Lei Federal 8.666/93, na Lei Federal 10.520/02, 
no artigo 3º, inciso V, do Decreto Estadual 47.297/02, e no artigo 6º, 
inciso V, da Resolução CEGP-10/02, acolho, como razão de decidir, o 
parecer do Pregoeiro (fls. 517/521), e, assim, sob a fundamentação 
“per relationem”, conheço do Recurso Administrativo interposto, 
para, no mérito, dar-lhe provimento, haja vista ter apresentado 
razões de fato e de direito capazes de ensejar a reforma da decisão 
adotada pela Administração no presente procedimento licitatório, 
consoante a Oferta de Compra 180169000012018OC00104, refe-
rente à prévia habilitação da empresa Recorrida.

Por consectário, autorizo a Retomada de Etapa a partir da 
etapa de negociação junto à empresa com colocação subse-
quente, registrando todos os atos em Ata de Sessão Pública, 
conforme preconiza o artigo 6º, inciso VII, do Decreto Estadual 
47.297/02, bem como promovendo a juntada aos 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, e que os autos deste 
processo, ao final dos trabalhos, deverão ser remetidos a esta 
Autoridade, via Diretoria de Finanças, para fins de homologação. 
(Despacho DF-050/10/19)

 CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Despacho do Dirigente, de 19-2-2019
Pregão Eletrônico CCOMSOC-379/0003/18.
Processo: CCOMSOC-2018379013.
Ata de Registro de Preço CCOMSOC-001/104/18
Interessado: PMESP – CCOMSOC.
Objeto: Contratação de Serviço para Fornecimento de Ali-

mentação Preparada.
Referência: Termo de Referência CCOMSOC-001/203/18.
Empresa: Panificadora Dom Bosco Ltda
Designação de Gestor e Cogestor de Ata de Registro de 

Preços e Contratos Decorrentes. Considerando a movimentação 
interna do Capitão PM 990135-3 Graziela Guerra de Luna, CPF 
218.764.248-85, para a Seção de Mídias Sociais, e do 1º Ten PM 
127848-7 Roberto Emilio Farina Filho, CPF 368.840.198-08, para 
a Seção de Cerimonial, designo para assumir a função de Ges-
tora da Ata de Registro de Preços CCOMSOC-001/104/18, bem 
como dos termos de contratos dela decorrentes, a Capitão PM 
990141-8 Ana Lúcia Razuk, CPF 218.746.378-81, e a 1º Ten PM 
143819-A Keila Priscila Santos, CPF 366.686.348-50, a função de 
Cogestora, ambas da Seção de Cerimonial, a contar de 18-02-
2019. (Despacho CCOMSOC-016/104/19)

 Despacho do Dirigente, de 19-2-2019
Pregão Eletrônico CCOMSOC-379/0012/18.
Processo: CCOMSOC-2018379033.
Ata de Registro de Preço CCOMSOC-004/104/18
Interessado: PMESP – CCOMSOC.
Objeto: Contratação de Serviço para Produção de Medalhas 

e Láureas.
Referência: Termo de Referência CCOMSOC-004/104/18.
Empresa: 1) Márcio Sandro Mallet Pezarim EPP; 2) Inaseg 

Indústria Nacional de Equipamentos de Segurança Eireli-EPP.
Designação de Gestor e Cogestor de Ata de Registro de Preços 

e Contratos Decorrentes. Considerando a movimentação interna do 
Capitão PM 990135-3 Graziela Guerra de Luna, CPF 218.764.248-85, 
para a Seção de Mídias Sociais, e do 1º Ten PM 127848-7 Roberto 
Emilio Farina Filho, CPF 368.840.198-08, para a Seção de Cerimonial, 
designo para assumir a função de Gestor da Ata de Registro de Preços 
CCOMSOC-004/104/18, bem como dos termos de contratos dela 
decorrentes, o 1º Ten PM 127848-7 Roberto Emilio Farina Filho, CPF 
368.840.198-08, e o Subten PM 911111-9 Paulo Francisco Ferreira, 
CPF 132.313.608-89, a função de Cogestor, da Seção de Medalhas, a 
contar de 18-02-2019. (Despacho CCOMSOC-017/104/19)

 COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL 
CORONEL PM JOSÉ HERMÍNIO RODRIGUES

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 5 - CAPITAL
 Despacho do Dirigente, de 19-2-2019
Considerando que a empresa contratada WMA Supermerca-

do e Distribuidora de Auto Peças Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob 
o número 01.839.284/0001-77, apresentou recurso administra-
tivo referente ao Processo Sancionatório CPAM5-011/120/18, o 
qual se encontra em trâmite, recebo-o com o efeito devolutivo 
e suspensivo, de acordo com o parágrafo 8º do artigo 33 da 
Portaria DFP-005/10/17, de 17JUL17.

 Despacho do Dirigente, de 19-2-2019
Considerando que a empresa contratada Retífica Alpes Ltda 

- ME, inscrita no CNPJ sob número 03.949.101/0001-00, apre-
sentou recurso administrativo referente ao Processo Sancionató-
rio CPAM5-038/120/18, o qual se encontra em trâmite, recebo-o 
com o efeito devolutivo e suspensivo, de acordo com o parágrafo 
8º do artigo 33 da Portaria DFP-005/10/17, de 17JUL17.

 Despacho do Dirigente, de 19-2-2019
Considerando que a empresa contratada Retífica Alpes Ltda 

- ME, inscrita no CNPJ sob número 03.949.101/0001-00, apre-
sentou recurso administrativo referente ao Processo Sancionató-
rio CPAM5-056/120/18, o qual se encontra em trâmite, recebo-o 
com o efeito devolutivo e suspensivo, de acordo com o parágrafo 
8º do artigo 33 da Portaria DFP-005/10/17, de 17JUL17.

 COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 7 - GUARULHOS
 Despacho da Dirigente, de 19-2-2019
Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 

documento sem número, datado de 15-8-2018, da empresa 
Retifica Alpes Ltda - ME, CNPJ 03.949.101/0001-00, que solicita 
prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente à 
Nota de Empenho NE 2018NE01758, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 12-12-2018.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 
documento sem número, datado de 5-12-2018, da empresa 
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