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 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Retificação do D.O. de 19-2-2019
Na publicação, referente aos Despachos do Secretário, de 

19-02-2019:
Proc. 188/18 CDP Jundiaí - Leia-se corretamente: Despacho 

do Secretário, de 15-02-2019.
Proc. 215/18 P.Paraguaçu Paulista - Leia-se corretamente: 

Despacho do Secretário, de 18-02-2019.
 Despachos do Chefe de Gabinete, de 20-2-2019
Proc.SAP/GS 306/09 - Deferindo vista e extração de cópia 

dos autos, fora do cartório, pelo prazo de 10 dias, a partir da 
publicação deste ato, à defensora do interessado Normando 
Dall’ara, RG. 11.796.295-8, 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.– Advogada: Dra. Dra. Caroline Henrique Oliveira – OAB/
SP – 302.036).

Proc.SAP/GS 1131/17 - Deferindo vista e extração de cópia 
dos autos, fora do cartório, pelo prazo de 10 dias, a partir da 
publicação deste ato, à defensora do interessado Francisco José 
Enz Rino, RG. 29.650.630-8, permanecendo os autos no Núcleo de 
Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período com-
preendido das 09h às 11h e das 13h às 15hhs.(Intime-se.– Advo-
gada: Dra. Dra. Caroline Henrique Oliveira – OAB/SP – 302.036).

Proc.SAP/GS 1619/16 - Deferindo vista e extração de cópia 
dos autos, fora do cartório, pelo prazo de 10 dias, a partir da 
publicação deste ato, à defensora do interessado Roberto Tadeu 
Ramalho, RG. 13.234.335, permanecendo os autos no Núcleo de 
Apoio Administrativo desta Chefia de Gabinete, no período com-
preendido das 09h às 11h e das 13h às 15hhs.(Intime-se.– Advo-
gada: Dra. Dra. Caroline Henrique Oliveira – OAB/SP – 302.036).

Proc.SAP/GS 1647/13 - Deferindo vista e extração de cópia 
dos autos, fora do cartório, pelo prazo de 10 dias, a partir da 
publicação deste ato, à defensora do interessado Waldiney 
Lopes Ferreira, RG. 37.194.010-2, 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.– Advogada: Dra. Dra. Caroline Henrique Oliveira – 
OAB/SP – 302.036).

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Comunicados
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, à vista 

da liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança - Pro-
cesso 1000192-08.2019.8.26.0047, torna público a inclusão no 
Concurso de Promoção por Antiguidade, referente ao exercício 
de 2018, do servidor Milton Idelfonso, RG 27.988.801-6, na clas-
sificação 712, da lista classificatória de Agentes de Segurança 
Penitenciária de Classe VI, publicada por meio do Comunicado 
CP 001, em 17-01-2019, ficando os demais servidores reclassi-
ficados. (DRHU 7)

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, à vista 
da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segu-
rança - Processo 1004633-91.2018.8.26.0071, torna público a 
inclusão no Concurso de Promoção por Merecimento, referente 
ao exercício de 2017, do servidor Antonio Moreira da Silva Filho, 
RG 15.806.531-1, na classificação 570, da lista classificatória 
de Agentes de Segurança Penitenciária de classe V, publicada 
por meio do Comunicado CP 001, em 23-01-2018, com altera-
ções posteriores, ficando os demais servidores reclassificados. 
(DRHU 8)

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, à vista 
da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segu-
rança - Processo 1004633-91.2018.8.26.0071, torna público a 
exclusão no Concurso de Promoção por Antiguidade, referente 
ao exercício de 2018, do servidor Antonio Moreira da Silva Filho, 
RG 15.806.531-1, da classificação 274, da lista classificatória de 
Agentes de Segurança Penitenciária de Classe V, publicada por 
meio do Comunicado CP 001, em 17-01-2019, ficando os demais 
servidores reclassificados. (DRHU 9)

 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, nos 
termos do artigo 17 da Resolução SAP 79/2013, torna público o 
resultado da deliberação do Conselho de Classe referente ao não 
aproveitamento, por insuficiência de nota, no Curso de Forma-
ção Técnico Profissional para Agentes de Segurança Penitenciá-
ria, realizado no período de 24-09-2018 a 20-12-2018, na Escola 
de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Camargo Wolfmann”.

Turma 22/2018/NCRO/ASP
Disciplina: Defesa Pessoal, Tonfa e Algemas
Nome: Edson Carlos Neves de Oliveira
RG: 33.703.499-0
Unidade: Centro de Detenção Provisória I de Chácara Belém
Aluno considerado: Aprovado
(EAP-67/2019)
 Retificação do D.O. de 6-2-2019
Na retificação do Comunicado EAP 005/2019 que tornou 

pública a relação nominal dos servidores que obtiveram aprovei-
tamento nos Cursos de Especialização Técnico-Profissional para 
Agentes de Segurança Penitenciária – 2018 – Seção I:

Relação dos servidores APROVADOS nos Cursos “Comu-
nicação e Expressão” e “Valorização Humana – da Punição à 
Ressocialização”

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central 
do Estado

Exclua-se:
Centro de Detenção Provisória de Campinas
Nº-NOME-RG
1 - Robson Izaias Profeta - 294347975
Inclua-se:
Centro de Progressão Penitenciária de Campinas
Nº-NOME-RG
1 - Robson Izaias Profeta - 294347975
 Retificação do D.O. de 15-1-2019
No Comunicado EAP 012/2019, em que torna pública a 

relação nominal de servidores que obtiveram aproveitamento na 
palestra Tuberculose no Sistema Prisional, do Programa Agente 
em Foco, desenvolvido na modalidade de Ensino a Distância – 
EaD, conforme previsto nos itens 8 e 11 do Comunicados EAP 
586 de 27-11-2018 – Seção I:

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste 
do Estado de São Paulo

Penitenciária de Álvaro de Carvalho
Exclua-se:
Nº-NOME-RG
1-Gilberto Ferreira-263536634
Inclua-se:
Penitenciária de Marília
Nº-NOME-RG
1-Gilberto Ferreira-263536634
 Retificação do D.O. de 31-10-2018
No Comunicado EAP 477/2018, em que torna pública a 

relação nominal de servidores que obtiveram aproveitamento 
na palestra Saúde Financeira, do Programa Agente em Foco, 
desenvolvido na modalidade de Ensino a Distância – EaD, 

1.6. Responsável pelo Uso: Condominio Edificio Chypre;
1.7. Responsável Técnico: Evaldo Barboza Rangel;
1.8. CREA 5061886169;
1.9. Área existente ou a construir: 3663,40;
1.10. Ocupação: Local para prestação de serviço profissional 

ou condução de negócios;
1.11. Carga de Incêndio: Médio;
1.12. Altura: 40,00.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: Sr. Oficial do Corpo de 

Bombeiros
Esclareço a V.Sa. que o Condomínio Chypre tem projeto 

aprovado junto ao Corpo de Bombeiros desde 1984, sob o 
número 2317/84, sendo o mesmo substituído em 2007 em virtu-
de de exigência da Prefeitura, para que a escada de emergência 
fosse pressurizada.

Além do Projeto existente, a edificação tem comprovação 
de existência desde 1955, conforme documento comprobatório 
apresentado, sendo que essas informações podem ser verifica-
das junto ao projeto 289075/3550308/2016.

Em virtude das edificações situadas na Av. Paulista, 2494 
(Condomínio Chypre) e Av. Paulista, 2518 (Condomínio Gibral-
tar), serem contíguas, foi solicitado na vistoria 1.679/12 de 
06/08/12, que os projetos das respectivas edificações, fossem 
unificados.

A unificação dos projetos causará sérias consequências 
ao Condomínio Chypre, uma vez que as edificações estão em 
terrenos distintos, com matrículas separadas, plantas aprovadas 
em separado na Prefeitura, com escrituras próprias, constituindo 
pessoas jurídicas distintas. Podemos afirmar que e as medidas 
de proteção e combate a incêndios, no Condomínio Chypre estão 
conforme projeto aprovado, uma vez que já teve aprovação do 
AVCB que expirou em 16-07-2015, já na edificação vizinha não 
temos como afirmar se a mesma tem condições para passar por 
uma vistoria do Corpo de Bombeiros, uma vez que, a mesma 
nunca nos apresentou o AVCB.

A unificação dos projetos das edificações iria ocasionar 
vistorias em conjunto, sendo que um prédio dependeria do 
outro para ter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) renovado, sendo que a falta do mesmo acarretaria em 
responsabilidade civil e criminal para os dois síndicos, além de 
problemas junto a prefeitura, uma vez que as áreas construídas 
dos projetos aprovados na Prefeitura e no Corpo de Bombeiros 
não seriam iguais.

Esclareço que desde 2012, ao receber o comunique-se, 
o Condomínio Chypre vem fazendo tentativas no intuito de 
se elaborar um projeto único, contudo a administração do 
Condomínio Gibraltar até o momento, se mostrou inflexível 
quanto a cooperação para se alcançar esse objetivo, além 
disso, não se tem conhecimento que o Edifício Gibraltar já 
teve AVCB válido e, em função da inércia deste condomínio, 
o Condomínio Chypre não consegue regularizar sua situação 
junto ao Corpo de Bombeiros.

No meu entendimento, a exigência de unificação dos 
projetos em um projeto único, se dá em razão das edificações 
compartilharem a mesma estrutura e, em caso de colapso estru-
tural, sofreriam as mesmas consequências, além do que, devido 
ao aumento de área, acarretaria em modificações nas medidas 
de proteção e combate a incêndio, contudo, quanto as exigên-
cias para as edificações, mesmo com o projeto unificado, seria 
exigido somente o aumento da reserva de incêndio (RI), porém, 
pelo fato das edificações serem existentes, segundo a IT 43/18, 
as mesmas seriam analisadas conforme a legislação da época, 
não sendo exigido o aumento de RI e, sendo assim, a exigência 
de projeto único para as duas edificações só teria o sistema de 
alarme interligado ocasionando o abandono das edificações em 
conjunto, em caso de sinistro.

Na situação atual, desde 2012, o processo está paralisado e, 
caso o projeto continuasse separado, com certeza o Condomínio 
Chypre estaria com o AVCB vigente.

Para resolver a questão do abandono da edificação 
podemos propor soluções alternativas, como por exemplo, 
treinamento de abandono de área, interligação do sistema 
de alarme com sistemas independentes com repetidoras nas 
duas edificações e, outras medidas que V.Sa. sugerir e que 
sejam viáveis.

Ressalvo que até 2015 o Condomínio Chypre tinha o AVCB 
válido, além disso, a edificação é existente desde 1955.

As edificações possuem parede de tijolo maciço e reboco 
entre elas, com espessura de no mínimo 20 cm que, de acordo 
com a tabela de resistência ao fogo para alvenaria do anexo B 
da IT 08/18, garante um tempo de resistência ao fogo de, pelo 
menos, 6 h.

Considerando as edificações isoladas entre si, conforme 
planta anexa, poderíamos, conforme item 5.1.1.4.2 da IT 
01/18, (“5.1.1.4.2 As edificações isoladas de acordo com a IT 
07 – Separação entre edificações, com sistemas de segurança 
contra incêndio independentes, podem apresentar Projetos Téc-
nicos para análise no Corpo de Bombeiros diversos das demais 
edificações do lote ou condomínio, desde que seja apresentada 
a planta de implantação de toda a área, comprovando o res-
pectivo isolamento.”) apresentar Projetos Técnicos separados.

Diante do exposto, e já esclarecido que as edificações, ape-
sar de serem contíguas, são separadas por parede cega de, no 
mínimo 20 cm, não tendo abertura em nenhum local, sendo as 
mesmas isoladas com relação a Incêndio, solicito que o projeto 
aprovado continue válido, uma vez que, todas as exigências do 
Decreto Estadual 46076/01 com relação a edificação existente 
foram atendidas, esclarecendo, também que, não temos como, 
de forma alguma, intervir em outro condomínio por se tratar de 
uma pessoa jurídica distinta.

Desde já agradeço a compreensão.
Atenciosamente.
Alexandre de Moraes Pinto
RG 11.207.951
Síndico
3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
1. A edificação analisada possui 3663,40 m² de área cons-

truída e 38,20 m de altura, tendo ocupação principal serviço 
profissional para Escritórios (D-1), com carga de incêndio (qfi) 
de 700 MJ/m².

2. O Responsável Técnico solicita a Isenção de subs-
tituição do Projeto Técnico 0638/07 (renumerado para 
289075/3550308/2016), edificação situada na Avenida Paulista, 
2494 (nomeado como Condomínio Edifício Chypre), projeto o 
qual deveria ser unificado com o 1654/13 (renumerado para 
125439/3550308/2018), este último referente a edificação da 
Avenida Paulista, 2518 (nomeado como Condomínio Edifício 
Gibraltar), substituição esta em decorrência de exigência previs-
ta no AVCB emitido 16642, motivado pela interligação estrutural 
das edificações.

3. Considerando que se trata de uma única edificação, ou 
seja, compartilham da mesma estrutura;

4. Considerando que em caso de incêndio ou colapso estru-
tural ocorrerá, invariavelmente, interferência na denominada 
"edificação vizinha";

5. Considerando que o caso em tela já foi alvo de avaliação 
anterior, sendo inclusive emitido AVCB com prazo para correção 
em próxima renovação (substituição de PT);

6. Considerando que as medidas compensatórias propostas 
não minimizam o risco "in loco";

7. A Comissão Técnica de Primeira Instância opina de forma 
unânime pelo indeferimento do proposto.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1931748.

 Despachos da Dirigente, de 20-2-2019
Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 

documento sem número, datado de 4-2-2019, da empresa Paddo-
ck Moto Center Ltda - ME, CNPJ 10.256.496/0001-12, que solicita 
prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente à 
Nota de Empenho NE 2019NE00041, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 5-2-2019.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 
documento sem número, datado de 4-2-2019, da empresa Paddock 
Moto Center Ltda - ME, CNPJ 10.256.496/0001-12, que solicita 
prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente à 
Nota de Empenho NE 2019NE00039, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 5-2-2019.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 
documento sem número, datado de 6-2-2019, da empresa Paddo-
ck Moto Center Ltda - ME, CNPJ 10.256.496/0001-12, que solicita 
prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente à 
Nota de Empenho NE 2019NE00042, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 15-2-2019.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 
documento sem número, datado de 6-2-2019, da empresa Paddock 
Moto Center Ltda - ME, CNPJ 10.256.496/0001-12, que solicita 
prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente à 
Nota de Empenho NE 2019NE00044, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 15-2-2019.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 
documento sem número, datado de 8-2-2019, da empresa Paddo-
ck Moto Center Ltda - ME, CNPJ 10.256.496/0001-12, que solicita 
prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente à 
Nota de Empenho NE 2019NE00043, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 15-2-2019.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 
documento sem número, datado de 6-2-2019, da empresa Paddo-
ck Moto Center Ltda - ME, CNPJ 10.256.496/0001-12, que solicita 
prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente à 
Nota de Empenho NE 2019NE00045, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 15-2-2019.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência 
ao documento sem número, datado de 6-2-2019, da empresa 
Injetronic Centro Automotivo Ltda - EPP, CNPJ 03.418.722/0001-
59, que solicita prorrogação de prazo para entrega do material/
serviço referente à Nota de Empenho NE 2019NE00026, a Diri-
gente da UGE 180.178 decide atender o solicitado, prorrogando 
o prazo até 12-2-2019.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 
documento sem número, datado de 7-2-2019, da empresa Injetronic 
Centro Automotivo Ltda - EPP, CNPJ 03.418.722/0001-59, que solici-
ta prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente 
à Nota de Empenho NE 2019NE00031, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 14-2-2019.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 
documento sem número, datado de 6-2-2019, da empresa Injetronic 
Centro Automotivo Ltda - EPP, CNPJ 03.418.722/0001-59, que solici-
ta prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente 
à Nota de Empenho NE 2019NE00028, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 8-2-2019.

Prorrogação de prazo – Regularização. Com referência ao 
documento sem número, datado de 12-2-2019, da empresa Injetronic 
Centro Automotivo Ltda - EPP, CNPJ 03.418.722/0001-59, que solicita 
prorrogação de prazo para entrega do material/serviço referente à 
Nota de Empenho NE 2019NE00032, a Dirigente da UGE 180.178 
decide atender o solicitado, prorrogando o prazo até 14-2-2019.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 12 - MOGI DAS CRUZES
 Despacho do Dirigente, de 11-1-2019
1. Após emissão do Parecer Referencial CJ/PM 001/2017, 

da Consultoria Jurídica da Polícia Militar, acostado às fls. 76 a 
82, Ofício DF-2315/10/18 da Diretoria de Finanças, e estando os 
autos do Processo Sancionatório CPAM12-027/106/2016 formal-
mente em ordem, decido aplicar à Empresa Smart Comércio de 
Móveis para Escritório Eireli EPP, inscrita no CNPJ sob o número 
14.201.296/0001-13, a(s) penalidade(s) que se seguem, em face 
da mora contratual, referente à entrega 06 (seis) Gaveteiros para 
escritório, item Siafísico 399059-1, para a sede do Décimo Séti-
mo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano – 17º BPM/M, sito 
na Rua Tenente José Adolfo de Moura Sales, 61, Alto do Ipiranga, 
Mogi das Cruzes-SP, 01 (um) Gaveteiro para escritório, item Sia-
físico 399059-1, para a sede da Primeira Companhia do Décimo 
Sétimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano – 1ª Cia PM 
do 17º BPM/M, sito na Av. Dante Jordão Stoppa, 100, César de 
Souza, Mogi das Cruzes-SP, 01(um) Gaveteiro para escritório, 
item Siafísico 399059-1, para a sede da Segunda Companhia 
do Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano 
– 2ª Cia PM do 17º BPM/M, sito na Av. João de Souza Franco, 
531, Jundiapeba, Mogi das Cruzes-SP e 01(um) Gaveteiro para 
escritório, item Siafísico 399059-1, para a sede da Terceira 
Companhia do Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar Metro-
politano – 3ª Cia PM do 17º BPM/M, sito na Av. Dona Laurinda, 
260, Centro, Guararema-SP, após o devido processo legal: 1.1. 
multa contratual no valor de R$ 306,00, nos termos do § 1º do 
Artigo 5º c/c inciso III, do artigo 7º da Resolução SSP 333/05; 1.2. 
impedimento para contratar com a administração por 01 (um) 
mês, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520/02 c/c com 
artigo 6º § 1º do Decreto Estadual 63.722/18.

2. O Chefe da Seção de Finanças deverá: 2.1. publicar esta 
decisão da aplicação de multa contratual e da penalidade de Impe-
dimento para Licitar e Contratar com a Administração por 01 (um) 
mês, em Diário Oficial, nos termos da Resolução nº SSP-475/05 e 
conforme artigo 7º, da Lei Federal 10.520/02; 2.2. Intimar a empresa 
para recolher ao Tesouro do Estado a multa aplicada, nos termos 
do art. 9°, da Resolução n° SSP-333/05; 2.3. Deverá também após 
o decurso do prazo recursal inserir a penalidade aplicada no sítio 
www.sancoes.sp.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. (Despacho CPAM12–019/106/2019)

 CORPO DE BOMBEIROS

 COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Comando de Bombeiros do Interior
 12º Grupamento de Bombeiros - Bauru
 Extrato de Empenho
Objeto: Fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais.
Contratada: Viação Vale do Tietê Ltda – CNPJ 54.049.754/0001-65
Contratante: PMESP – 12º Grupamento de Bombeiros
Fundamento: Lei Federal 8.666/93
Nota de Empenho: 2019NE00011 (Processo 2019215007 - 

Dispensa de Licitação DL-215/0003/19)
Assinatura: 18-02-2019
Valor Total: R$ 442,26
PTRes 180501 - Programa de Trabalho 06122181141680000 

- Natureza de Despesa 33903345
 Comando de Bombeiros Metropolitano
 Comunicado
Comissão Técnica de Primeira Instância
Parecer Técnico de CTPI 1931748
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no artigo 14 do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1931748, do processo abaixo:

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 289075/3550308/2016;
1.2. Endereço: Acesso Avenida Paulista, 2494;
1.3. Bairro: Consolacao;
1.4. Município: Sao Paulo;
1.5. Proprietário: Condominio Edificio Chypre;

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

 COMANDO GERAL

 COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA 
MILITAR
 Despacho do Comandante Geral, de 19-2-2019
Conselho de Disciplina CPC-29/64/17. Interessado: ex-Sd PM 

130817-3 Rafael Augusto Moreira (Advogado: João Carlos Campa-
nini – OAB/SP 258.168). Não conheço do requerimento administra-
tivo protocolizado no Gabinete do Comandante Geral em 23/01/19, 
sob o SISPEC 10108548, por expressa vedação legal, uma vez que 
a decisão final, salvo na hipótese do disposto no § 3º do art. 138 da 
Constituição do Estado, não desafia recurso, nos termos dos artigos 
83 e 84 da Lei Complementar 893/01 - Regulamento Disciplinar da 
Polícia Militar. Destarte, além dos casos de excludente de ilicitude, a 
decisão judicial somente repercute na esfera administrativa quando 
decretada a peremptória negativa de autoria ou inexistência do 
fato, ainda assim, sem que haja resíduo administrativo apto a 
demandar sanção disciplinar, nos termos da Súmula 18 da Suprema 
Corte. (Despacho CorregPM-10/348/19)

 DIRETORIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 Despacho do Dirigente, de 20-2-2019
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 Lici-
tação praticado pelo Dirigente da UGE 180178 – CPA/M-7, nos 
autos do Processo CPAM7-2019178003, Dispensa de Licitação 
CPAM7-178/0001/19, com base no artigo 24, inciso XVI, 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 
e renovação de certificado digital, junto à Imprensa Oficial 
do Estado S.A. – Imesp, inscrita no CNPJ 48.066.047/0001-84 
(Despacho/RA DF-17/10/19).

 Centro Integrado de Apoio Financeiro
 Despacho do Dirigente, de 20-2-2019
Ref: Processo Sancionatório CIAF-006/610/1
1. Após ciência do disposto no Parecer Referencial CJ/PM 

001/2017, bem como a cota CJ/PM 31/2018, elaborado pela Con-
sultoria Jurídica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos ter-
mos da Resolução PGE 29, de 23DEZ15, no qual a DF manifestou-
-se pela subsunção aos parâmetros e pressupostos do sobredito 
parecer referencial relativo aos autos em análise, acostado às 
fls. 101/110, estando os autos do Processo Sancionatório CIAF-
006/610/16 em ordem, decido aplicar à empresa Paulo Rodrigo 
Tenucci - ME, inscrita no CNPJ sob número 19.959.746/0001-55, 
em razão da constatação do fato e da autoria e em decorrência da 
ausência de justificativa referente à força maior, caso fortuito ou 
motivo legalmente justificável, as penalidades que seguem abai-
xo, em razão da configuração da infração administrativa de mora 
na execução do objeto contratual referente às Notas de Empenho 
2016NE00291 e 2016NE00312, Processo CIAF-2015378111 – 
Pregão Eletrônico CIAF-378/0014/15, ARP CIAF-3780021/15 para 
o fornecimento de 132 (cento e trinta e dois) pacotes contendo 
garrafas de água com gás, 22 (vinte e dois) pacotes com copos 
de água sem gás, e 168 (cento e sessenta e oito) pacotes com 
garrafas de água sem gás, no valor total de R$ 2.563,40; 1.1. 
impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo 
período de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 
10.520/2002; 1.2. multa de R$ 389,50, calculada com base no 
percentual de 0,4% por dia de atraso sobre o valor das Notas de 
Empenhos, nos termos do Art. 86 da Lei Federal 8.666/93, c/c o Art. 
4º e inciso VI do artigo 7º da Resolução n° SSP-333/05.

2. O Encarregado do Processo deverá: 2.1. jungir aos autos 
protocolo do cadastro do Fluxograma de Trabalho e-Sanções de 
inserção dos autos. do processo sancionatório no referido sistema, 
em cumprimento ao decreto estadual 61.751, de 23DEZ15; 2.2. 
encartar, na parte interna da contracapa dos autos a lista de veri-
ficação (check-list), conforme Art. 45, da portaria DFP-005/10/17, 
de 17JUL17; 2.3. publicar esta decisão em Diário Oficial do 
Estado, nos termos do art. 31 da Portaria DFP-005/10/17; 2.4. 
intimar a empresa e/ou representante legal da presente decisão, 
garantindo a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 
31 da Portaria DFP-005/10/17; 2.5. após o decurso do prazo 
recursal, intimar a empresa para recolher ao Fundo de Especial da 
Polícia Militar - Fepom, a multa aplicada, nos termos do art. 9° da 
Resolução n° SSP-333/05; 2.6. inserir a penalidade impedimento 
de licitar e contratar com a Administração Pública pelo período 
de 15 (quinze) dias, no sítio www.bec.sp.gov.br, aba e-sanções, 
nos termos do Decreto estadual 61.751/15, e no sítio www.tce.
sp.gov.br - Relação de Apenados, nos termos do Comunicado GP 
06/2016. Os lançamentos das penalidades nos sítios eletrônicos 
deverão ocorrer após o decurso do prazo recursal nos termos do 
Art. 3º do Decreto Estadual 48.999/04; 2.7. inserir a penalidade de 
multa no sítio www.bec.sp.gov.br, aba e-sanções, nos termos do 
Decreto estadual 61.751/15, após o decurso do prazo recursal nos 
termos do art. 3º do Decreto Estadual 48.999/04; 2.8. caso não 
ocorra o pagamento da multa no prazo, providenciar a inscrição 
no Sistema de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado e 
no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais – Cadin. (Despacho CIAF–009/610/19)

 COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL 
CORONEL PM JOSÉ HERMÍNIO RODRIGUES

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 5 - CAPITAL
 Despacho do Dirigente, de 20-2-2019
1. Considerando que a empresa contratada Sandey Fer-

nandes Alves Pereira - ME, inscrita no CNPJ sob o número 
02.508.881/0001-81, apresentou recurso administrativo refe-
rente a Rescisão Unilateral do Contrato CPAM5-014/120/18, o 
qual se encontra em trâmite, recebo-o com o efeito devolutivo 
e suspensivo para apreciação. (Despacho CPAM5-084/120/19)

 Despacho do Dirigente, de 20-2-2019
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 CPAM5-050/120/18, 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 do Dirigente, de 20-2-2019
1. Após emissão do Parecer Referencial CJ/PM 1/2017, da 

Consultoria Jurídica da Polícia Militar, acostado às fls. 50, e estando 
os autos do Processo Sancionatório CPAM7-003/6.1/2018 formal-
mente em ordem, decido aplicar à empresa Rali Comércio e Serviços 
Eireli - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o número 54.633.128/0001-11, 
a(s) penalidade(s) que se seguem, em face da inexecução total, 
referente à nota de empenho 2018NE01368, contratada por inter-
médio da Oferta de Compra 180178000012018OC00577, tendo por 
objeto fornecer 03 (três) unidades de disco de freio para moto, tra-
seiro, Yamaha, modelo XT, 660 CC, ano 09/10, código da montadora 
5VK- F582W-00, peça fabricante original e 05 (cinco) unidades de 
coxim do motor automotivo, Renault, logan expression, 08/10, n/c, 
n/c, 6001548160, peça genuína, após o devido processo legal: 1.1. 
Multa contratual no valor total de R$ 545,91, nos termos do artigo 
3º c.c. 7º, inciso II da Resolução SSP 333/05, conforme cronograma 
de cálculo da multa fls. 44; 1.2. Suspensão para licitar e contratar 
com a Administração por 06 (seis) meses, nos termos do artigo 87, 
inciso III da Lei Federal 8.666/93. (Despacho CPAM7-013/6.1/2019)
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