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beiros civis, o que possibilita um monitoramento e antecipação 
aos eventos que possam ocorrer.

2.4.2. 02 bombeiros civis por turno de serviço;
2.5. A parcela de pisos maciços é de 35% dos pisos dos andares;
2.6. Embora seja exigência de projeto, os bicos in rack estão 

efetuando a proteção e todos os pavimentos são protegidos 
pelos sistemas de proteção exigidos.

2.7. Em vistoria técnica ao local se constatou que todos 
os sistemas de proteção estão operantes, sendo que a única 
pendência é o pleiteado nessa Comissão Técnica;

2.8. Foi proposto o seguinte cronograma:
2.8.1. Etapa 1 - implementação, projeto de compra dos 

pisos metálicos vazados a partir do mês de março de 2019, com 
a aquisição mensal, fracionada e proporcional no prazo de 365.

2.8.2. Etapa 2 - elaboração do plano de emergência, confor-
me IT 16/18 – mês de fevereiro/março de 2019;

2.8.3. Etapa 3 - realização de exercícios de abandono da 
edificação – mês de abril de 2019;

2.8.4. Etapa 4 – reforço da sinalização de rota de fuga em 
todos os níveis do depósito – a partir do mês de março;

3. Considerando o acima exposto, a comissão por unanimidade 
opina pelo Deferimento do pedido, uma vez que o prazo solicitado 
pelo interessado está de acordo com o estabelecido na Instrução 
Técnica 01 – Procedimentos Administrativos (máximo de 12 meses);

4. A qualquer momento durante a vigência do Termo de Auto-
rização para a Adequação do Corpo de Bombeiros, a edificação 
pode ser submetida à fiscalização para se verificar se as propostas 
apresentadas ainda estão implementadas e se está sendo cumprido 
o cronograma apresentado, sendo que para esta concessão, a exis-
tência de CFTV e bombeiros civis está sendo considerada.

4. Da Homologação:
O Comandante do Bombeiro do Interior / Metropolitano, 

com base no Decreto Estadual 56.819/11 e na Portaria CCB-
019/600/16, homologa a conclusão da Comissão Técnica de 
Autorização para Adequação 1935899.

 COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL

 Despacho do Dirigente, de 22-2-2019
Dispensa de Licitação CPAMB-198/0001/19.
Processo 2019198004
Fundamento legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
Objeto: Prestação de serviço de instalação/montagem de 

aparelho de condicionador de ar.
Contratante: Polícia Militar do Estado de São Paulo – 

Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB - UGE 180.198).
Contratada: Maktub Instalações e Serviços Ltda - ME, CNPJ 

24. 774.338/0001-69.
Valor: R$ 9.900,00
Nota de Empenho 2019NE00054, emitida em: 06-02-2019
Crédito Orçamentário: Exercício: 2019; Fonte: FEPOM 

003.001.060; Ptres: 180.426; Elemento de Despesa: 339039-99.
Prazo para a execução dos serviços: até 15-02-2019 (Despa-

cho de Justificativa e Autorização CPAMB-0010/1.3/19)
 Despacho do Dirigente, de 22-2-2019
Dispensa de Licitação CPAMB-198/0002/19.
Processo 2019198006
Fundamento legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
Objeto: Prestação de serviço de produção de capas empas-

tadas para o CPAMB.
Contratante: Polícia Militar do Estado de São Paulo – 

Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB - UGE 180.198).
Contratada: Vema Ind Grafica Ltda, CNPJ 60.482.023/0001-01.
Valor: R$ 3.182,08
Nota de Empenho 2019NE00052, emitida em: 05-02-2019
Crédito Orçamentário: Exercício: 2019; Fonte: Tesouro 

001.001.001; Ptres: 180.422; Elemento de Despesa: 339039-83.
Prazo para a execução dos serviços: até 05-03-2019 (Despa-

cho de Justificativa e Autorização CPAMB-0009/1.3/19)

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SAP-23, de 21-2-2019

Dispõe sobre a convocação de servidores desta 
Pasta, para os fins que especifica

O Secretário da Administração Penitenciária, considerando 
o Termo de Cooperação firmado entre a Secretaria de Estado 
da Saúde e a Secretaria da Administração Penitenciária resolve:

Artigo 1º - Convocar, em caráter excepcional, com prejuízo de 
suas atribuições nas respectivas unidades de classificação, mas sem 
prejuízo de seus vencimentos/salários e demais vantagens do cargo, 
os servidores abaixo relacionados, visando a prestação de serviços 
de vigilância e escolta junto ao Centro de Ações de Segurança 
Hospitalar, da Secretaria da Administração Penitenciária, criado 
pelo Decreto 54.024/09, no período de 22-02-2019 a 22-04-2019.

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropo-
litana de São Paulo - Coremetro

Do Centro de Detenção Provisória “ASP Vicente Luzan da 
Silva” de Pinheiros

Adriano Oliveira da Silva, RG 28.462.797-5, AEVP de NV- IV 
do SQC-III-QSAP;

Armando Conceição dos Santos, RG 40.725.977-6, AEVP de 
NV- II do SQC-III-QSAP;

Ivan Sergio Alves Leobas, RG 29.496.468-X, AEVP de NV- IV 
do SQC-III-QSAP;

Ricardo Rios de Oliveira, RG 33.813.648-4, AEVP de NV- IV 
do SQC-III-QSAP;

Roberto Rosa Camargo, RG 23.879.011-3, AEVP de NV- III 
do SQC-III-QSAP;

Rogerio Nicolau Barbosa, RG 27.286.713-5, AEVP de NV- III 
do SQC-III-QSAP.

Do Centro de Detenção Provisória III De Pinheiros
Cristiano Paulino Benatti, RG. 26.512.897-3, AEVP de NV- III 

do SQC-III-QSAP;
Edgar Lothar Junghans, RG 26.548.831-X, AEVP de NV- IV 

do SQC-III-QSAP;
Edinaldo da Silva Cruz, RG. 22.273.181-3, AEVP de NV- IV 

do SQC-III-QSAP;
José Nildo da Silva, RG 18.930.417-0, AEVP de NV- IV do 

SQC-III-QSAP;
José Roberto dos Santos, RG 16.469.380-4, AEVP de NV- IV 

do SQC-III-QSAP;
José Terto Bezerra, RG 14.159.016-6, AEVP de NV- III do 

SQC-III-QSAP;
Raimundo Cardozo Suzart, RG 27.797.901-8, AEVP de NV- 

IV do SQC-III-QSAP;
Renato Pereira, RG 33.990.939-0, AEVP de NV- III do SQC-

-III-QSAP.
Do Centro de Detenção Provisória de Vila Independência
Laerte Silva, RG. 19.850.940, AEVP de NV- V do SQC-III-

-QSAP;
Marcelo Vince Olivo RG. 28.223.800-1, AEVP de NV- III do 

SQC-III-QSAP;
Maurício de Aguiar e Silva, RG 26.165.420-2, AEVP de NV- 

IV do SQC-III-QSAP.
Da Penitenciária Feminina Sant’ana
Adriano de Sousa Soldani, RG. 20.050.363-7, AEVP de NV- 

III do SQC-III-QSAP;
Alexandre Sampaio Barros, RG. 23.468.835-X, AEVP de 

NV- IV do SQC-III-QSAP;
Claudinei Del Poente, RG. 17.269.976-9, AEVP de NV- V do 

SQC-III-QSAP;

Com o intuito de regularizar a edificação em tela junto ao 
Corpo de Bombeiros optamos por protocolar a presente soli-
citação de Autorização para Adequação que tem por objetivo 
receber o prazo de 365 dias para adequar a edificação, conforme 
preconiza IT 01/18, em seu item 9.4.5 e seus subitens.

Trata-se de uma edificação existente, com ocupação para 
todo tipo de depósito, a qual sofreu pequenas alterações, 
regularizadas através de FAT, desde a aprovação do Projeto Téc-
nico 00211/2011, o qual passou a ter o 109485/3505708/2015. 
Sendo certo que a mesma já obteve aprovação de vistorias 
anteriores e a emissão de dois AVCB.

Ocorre que o país vem sendo assolado por uma crise 
financeira, especificamente a partir do ano de 2010, a qual 
agravou-se no ano de 2015 em diante. Com isto, a empresa NS2.
Com Internet S.A, responsável pelo uso da edificação em tela, 
para sobreviver à esta impiedosa crise durante este período teve 
que realizar variados processos, dentre os quais a demissão de 
muitos colaboradores. Sendo certo que a mesma não conseguiu, 
também, concluir a troca dos pisos de madeiras resistentes ao 
fogo, restantes, por pisos metálicos vazados.

Considerando que restam 35% dos pisos em madeira 
resistentes ao fogo, os quais, conforme laudo do IPT já apresen-
tados e encartados no Projeto Técnico em tela, são “Painéis LP 
Mezanino com Revestimento de Filme Fenólico” e atendem aos 
requisitos da ITCB 10/11.

Considerando que toda a edificação já está protegida pelo 
sistema de detecção de fumaça e pelo sistema de chuveiros 
automáticos, inclusive “in rack”.

Considerando também a proteção da edificação pelos 
sistemas de hidrantes, extintores, iluminação de emergência e 
sinalizações de rota de fuga.

Considerando que toda edificação possui um Sistema de 
CFTV (Circuito Fechado de TV), com várias Câmeras distribuídas 
estrategicamente na edificação, com vigilância 24h realizada 
pela segurança privada da edificação e pelos bombeiros civis.

Considerando que já existem 02 (dois) bombeiros civis por 
turno de serviço, em cumprimento às normas vigentes, os quais 
permanecem em constante ronda pela edificação.

Considerando a eficácia dos sistemas de proteção e comba-
te a incêndio já implantados na edificação, o que pôde ser con-
firmado nas vistorias anteriores, aliado ao fato de que a empresa 
NS2.Com Internet S.A. realiza a formação de brigada de incêndio 
anualmente e conta com vários colaboradores habilitados.

Considerando ainda que há na cidade de Barueri o 18º 
Grupamento de Bombeiros, o qual dista apenas 7,6 Km da 
edificação em tela, levando-se apenas 11 minutos para cobrir 
tal distância, conforme levantamento realizado no Google Maps.

Pedimos o deferimento ao solicitado, com base na argumen-
tação apresentada, solicitando a Autorização para Adequação 
no prazo, máximo, de 365 dias.

Esclarecemos que, na vistoria realizada em 04-12-2018, 
pelo 1º Ten PM Rômulo Fabrete Lara, foi constatado que ainda 
não havia sido realizada a troca dos pisos de madeira resistentes 
ao fogo, restantes, pelos pisos metálicos vazados, o que ensejou 
esta solicitação após ter havido a vistoria Comunicada.

Pedimos ainda, a compreensão e urgência na decisão desta 
Autorização para Adequação, haja vista a validade do AVCB 
218789 ter expirado em 16-12-2018.

Desde já agradecemos.
Medidas Compensatórias: Propomos como medidas adi-

cionais (compensatórias), visando à aceitação da autorização 
para adequação:

- Elaboração de Plano de Emergência conforme IT 16/18;
- Realização de exercícios anuais de abandono da edificação;
- Reforço da sinalização de rota de fuga em todos os níveis 

do depósito; e
- a própria troca dos pisos.
3. Conclusão:
1. Considerando o projeto técnico 109485/3505708/2015, 

aprovado para Depósito (J-4), sito à Avenida Aruanã, 700, Muni-
cípio de Barueri/SP e considerando que:

1.1. Está sendo solicitado prazo para adequação, troca, dos 
pisos de madeira resistentes ao fogo por pisos metálicos vazados.

1.2. Com o intuito de regularizar a edificação em tela junto ao 
Corpo de Bombeiros o interessado optou por protocolar a presente 
solicitação de Autorização para Adequação que tem por objetivo 
receber o prazo de 365 dias para adequar a edificação, conforme 
preconiza IT 01/18, em seu item 9.4.5 e seus subitens.

1.3. Trata-se de uma edificação existente, com ocupação 
para todo tipo de depósito, a qual sofreu pequenas alterações, 
regularizadas através de FAT, desde a aprovação do Projeto Téc-
nico 00211/2011, o qual passou a ter o 109485/3505708/2015, 
sendo certo que a mesma já obteve aprovação de vistorias 
anteriores e a emissão de dois AVCB.

1.4. O interessado alega que o país vem sendo assolado por 
uma crise financeira, especificamente a partir do ano de 2010, a 
qual agravou-se no ano de 2015 em diante e com isto, a empre-
sa NS2.Com Internet S.A, responsável pelo uso da edificação em 
tela, para sobreviver a esta impiedosa crise durante este período 
teve que realizar variados processos, dentre os quais a demissão 
de muitos colaboradores.

1.5. A empresa não conseguiu também concluir a troca 
dos pisos de madeiras resistentes ao fogo, restantes, por pisos 
metálicos vazados.

1.6. Ainda restam 35% dos pisos em madeira resistentes ao 
fogo, os quais, conforme laudo do IPT já apresentados e encartados 
no Projeto Técnico em tela, são “Painéis LP Mezanino com Revesti-
mento de Filme Fenólico” e atendem aos requisitos da ITCB 10/11.

1.7. Toda a edificação já está protegida pelo sistema de 
detecção de fumaça e pelo sistema de chuveiros automáticos, 
inclusive “in rack”.

1.8. Existe também a proteção da edificação pelos sistemas 
de hidrantes, extintores, iluminação de emergência e sinaliza-
ções de rota de fuga.

1.9. Toda edificação possui um Sistema de CFTV (Circuito 
Fechado de TV), com várias Câmeras distribuídas estrategica-
mente na edificação, com vigilância 24h realizada pela seguran-
ça privada da edificação e pelos bombeiros civis.

1.10. Já existem 02 (dois) bombeiros civis por turno de ser-
viço, em cumprimento às normas vigentes, os quais permanecem 
em constante ronda pela edificação.

1.11. O interessado alega que há eficácia dos sistemas de 
proteção e combate a incêndio já implantados na edificação, o que 
pôde ser confirmado nas vistorias anteriores, aliado ao fato de que 
a empresa NS2.Com Internet S.A. realiza a formação de brigada de 
incêndio anualmente e conta com vários colaboradores habilitados.

1.12. Ainda, há na cidade de Barueri o 18º Grupamento de 
Bombeiros, o qual dista apenas 7,6 Km da edificação em tela, 
levando-se apenas 11 minutos para cobrir tal distância, confor-
me levantamento realizado no Google Maps.

1.13. Diante das alegações o interessado solicita o deferimento, 
para a Autorização para Adequação no prazo, máximo, de 365 dias.

2. Diante das alegações e propostas de medidas compensató-
rias e cronograma, faz-se necessário tecer os seguintes comentários:

2.1. Há a necessidade de substituição dos pisos para o tipo 
vazado, a fim de atender os requisitos de projeto técnico;

2.2. No local existem bicos de chuveiros automáticos no 
teto e dentro dos racks.

2.3. O interessado afirma não ter condições de substituição 
imediata dos pisos ainda não regularizados, necessitando de 
prazo, para a instalação gradual;

2.4. Além das medidas compensatórias propostas (elabo-
ração de Plano de Emergência conforme IT 16/18; realização 
de exercícios anuais de abandono da edificação; reforço da 
sinalização de rota de fuga em todos os níveis do depósito) a 
edificação conta, conforme descrito, com os seguintes sistemas:

2.4.1. Sistema de CFTV (Circuito Fechado de TV), com câme-
ras distribuídas estrategicamente na edificação, com vigilância 
24h realizada pela segurança privada da edificação e pelos bom-

 Comunicado
Comissão Técnica de Autorização para Adequação
Parecer Técnico 1901233
O Comandante do Corpo de Bombeiros, fundamentado no artigo 

11 (Regulamento de Segurança contra incêndio das edificações e 
áreas de risco do Estado de São Paulo) e na Portaria CCB-002/600/11, 
publica a conclusão da Autorização para Adequação e Implementa-
ção das Medidas de Segurança Contra Incêndio nas Edificações e 
Áreas de Risco do Estado de São Paulo 82, do processo abaixo.

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 160502/3538709/2018;
1.2. Endereço: Rodovia SP 135, 17;
1.3. Número CTPI: 0;
1.4. Bairro: Rural;
1.5. Município: Piracicaba;
1.6. Proprietário: Cerba Destilaria de Álcool Ltda;
1.7. Responsável pelo uso: Cerba Destilaria de Álcool Ltda;
1.8. Responsável técnico: Marco Antônio Ramos de Almeida;
1.9. CREA/CAU 5069177951;
1.10. Área Total: 765,31;
1.11. Ocupação: Tanques ou parque de tanques;
1.12. Risco (Carga de Incêndio): Alto;
1.13. Altura: 0,00;
1.14. Nº de Pavimentos: 1.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: Embora o projeto 16GB-

162/401/01 tenha sido aprovado e praticamente todos os seus 
equipamentos instalados, tivemos uma série de mudanças de 
layout, inclusive com redução de risco de incêndio, pois o volume 
de tanques de combustível diminuiu.

Em compensação, com a sequência de mudança de legisla-
ção, em especial as NR-20 do Ministério do Trabalho, as IT-25 do 
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e as NBR 17.550 da 
ABNT, tivemos dificuldades em nos adaptar às suas mudanças, 
principalmente em razão de seus conflitos de exigências, o que 
nos parece que agora estão compatibilizadas.

Além disto, estamos passando por uma série de dificuldades 
em nos regularizar em vários órgãos e junto a vários clientes, 
onde já tivemos algumas desistências, o que nos faz recorrer a 
esta modalidade jurídica, pois agora temos vários equipamentos 
que já se adequam à legislação da época da instalação dos tan-
ques e estamos prevendo novos investimentos para as próximas 
aquisições, resultando na adequação de nosso projeto através 
da análise convencional ou através de suas Comissões Técnicas 
para a solução final do que for necessário projetar.

Entretanto, esta forma de regularização pode nos levar alguns 
meses que podem ser fatais para a existência da empresa e da 
garantia de emprego para as diversas famílias que dependem de nós.

Medidas Compensatórias: 1. Até 21-12-2018, realizar a 
manutenção corretiva nas bombas de incêndio de forma a aten-
der às pressões e vazões do projeto 16GB-162/401/01, embora 
o teste prático durante a vistoria do Corpo de Bombeiros se 
mostrou eficiente;

2. Manter o pessoal da Brigada treinada conforme a 
IT-17/2018, porém com 50% a mais do que o exigido; e

3. Aumentar a quantidade de canhões monitores em relação ao 
projeto 16GB-162/401/01 até 15-02-2019, para otimizar a quanti-
dade de pessoal para operação do sistema, além de facilitar seu uso.

3. Conclusão:
1. A edificação avaliada possui 765,31 m² de área construí-

da, térrea e ocupação Especial - tanques ou parque de tanques; 
destilaria de álcool.

2. O Responsável Técnico solicita a aprovação de prazo 
maior para realizar as adequações referentes a mudanças de 
"layout" para a adequação de novo projeto através da análise 
convencional; alega que após alterações significativas das 
instalações, foi necessária a apresentação de um projeto único, 
englobando a área existente com diversas exigências de ade-
quação; ensejando um prazo maior para realizar as adequações.

3. Analisando a solicitação, faz-se necessário tecer os 
seguintes comentários:

3.1. a edificação é existente, com projeto aprovado datado 
de 2002, conforme documentos apresentados em comprovação;

3.2. houve um decréscimo de tanque instalado, além de 
remanejamento de outros tanques;

3.3. foi confirmado em vistoria que os tanques aprovados 
não estão em conformidade com os tanques instalados.

3.4. Considerando o acima exposto, a comissão opina pelo 
Deferimento da solicitação em tela, pelo prazo de 62 dias, até o 
dia solicitado com a previsão de término em 10-04-2019, deven-
do adotar as seguintes medidas compensatórias:

3.4.1. Manter a Brigada de Incêndio treinada conforme a 
IT-17/2018, porém com 50% a mais do que o exigido;

3.4.2. Aumentar a quantidade de canhões monitores em 
relação ao projeto 16GB-162/401/01, no total de dois em cada 
dique de contenção;

3.4.3. O acesso deverá permanecer restrito ao uso, áreas sina-
lizadas e iluminadas, aumentando a segurança do uso do local.

A Comissão Técnica concluiu de forma unânime pelo 
Deferimento do pedido, conforme apresentado e argumentado 
pelos analistas, e com a descrição das exigências das medidas 
compensatórias.

4. Da Homologação:
O Comandante do Bombeiro do Interior com base no 

Decreto Estadual 56.819/11 e na Portaria CCB-019/600/16, 
homologa a conclusão da Comissão Técnica de Autorização para 
Adequação 1901233.

 9º Grupamento de Bombeiros - Ribeirão Preto
 Comunicado
O Comandante do 9º Grupamento de Bombeiros, nos termos 

do Decreto Estadual 56.819/11, que regulamenta a Segurança 
contra Incêndios nas Edificações e Áreas de Risco no Estado de 
São Paulo, comunica a cassação do Certificado de Licença do 
Corpo de Bombeiros (CLCB) 429098, do Projeto Técnico Simpli-
ficado 241077/3516200/2018, referente ao imóvel localizado na 
Rua Homero Pacheco Alves, 501, Município de Franca/SP, em razão 
do proprietário ou responsável pelo uso não instalar corretamente 
as medidas de segurança contra incêndio, bem como as áreas do 
imóvel e do estabelecimento são diversas do que foi licenciado.

 Comando de Bombeiros Metropolitano
 Comunicado
Comissão Técnica de Autorização para Adequação
Parecer Técnico 1935899
O Comandante do Corpo de Bombeiros, fundamentado 

no artigo 11 (Regulamento de Segurança contra incêndio das 
edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo) e na Por-
taria CCB-002/600/11, publica a conclusão da Autorização para 
Adequação e Implementação das Medidas de Segurança Contra 
Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco do Estado de São 
Paulo 83, do processo abaixo.

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 109485/3505708/2015;
1.2. Endereço: Avenida Aruanã, 700;
1.3. Número CTPI: 0;
1.4. Bairro: Centro com e Empr Jubran;
1.5. Município: Barueri;
1.6. Proprietário: Uittorenen do Brasil Participações Ltda;
1.7. Responsável pelo uso: NS2. Com Internet S.A;
1.8. Responsável técnico: Fernando da Silva Medeiros;
1.9. CREA/CAU 5069555379;
1.10. Área Total: 19143,35;
1.11. Ocupação: Todo tipo de Depósitos;
1.12. Risco (Carga de Incêndio): Alto;
1.13. Altura: 8,00;
1.14. Nº de Pavimentos: 0.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: Solicitação: Prazo para ade-

quação, troca, dos pisos de madeira resistentes ao fogo por pisos 
metálicos vazados.

Adequação e Implementação das Medidas de Segurança Contra 
Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco do Estado de São 
Paulo 69, do processo abaixo.

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 129827/3536505/2015;
1.2. Endereço: Avenida Constante Pavan, 4327;
1.3. Número CTPI: 0;
1.4. Bairro: Betel;
1.5. Município: Paulinia;
1.6. Proprietário: Construsul Empreendimentos Imobiliários;
1.7. Responsável pelo Uso: Ebamag Armazéns Gerais e Logística;
1.8. Responsável Técnico: Wagner Fabrício Néspoli;
1.9. CREA/CAU 5061819037;
1.10. Área Total: 50129,71;
1.11. Ocupação: Todo tipo de Depósitos;
1.12. Risco (Carga de Incêndio): Alto;
1.13. Altura: 0,00;
1.14. Nº de Pavimentos: 1.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: A presente solicitação pren-

de-se ao fato de que esta edificação já possuía projeto de 
proteção contra incêndio aprovado no ano de 2012, bem como 
AVCBs emitidos nos anos de 2012 e 2015; sendo que, no ano de 
2017, quando do pedido de vistoria para renovação do AVCB, 
foi constatado pelo vistoriador que o teto dos galpões 1 e 2 
possuíam altura superior ao aprovado em projeto (16,30m), tor-
nando incompatível com as normas de proteção existentes para 
a utilização de bicos tipo ESFR K25,2 no teto; ainda no ano de 
2018, o projeto foi substituído pelo PT 042276/3536505/2018, 
onde a proposta era a manutenção dos bicos ESFR K25,2 no 
teto, com a inclusão de 4 (quatro) linhas de bicos "in rack", com 
bicos de fator K8, porém tal sistema não chegou à ser instalado.

Por motivos técnicos de instalação e operação verificamos 
que havia uma solução que melhor atendia a proteção contra 
incêndio por chuveiros automáticos para estes galpões, motivo 
pelo qual esta solução, com base na norma FM Global 8-9, foi 
apresentada em comissão técnica de primeira instancia (CTPI), 
solicitação 1850940, analisada e deferida em 05-12-2018.

Para podermos dar sequência no processo de regularização 
da edificação, ou seja, a solicitação de vistoria e a consequente 
emissão do AVCB, necessitamos fazer a instalação do sistema 
proposto, e para tal será necessário um prazo, que estimamos 
em 365 dias para esta adequação, pelo fato de termos que 
cumprir algumas etapas conforme segue:

1) aprovação do projeto técnico substitutivo contemplando 
as soluções já deferidas em CTPI;

2) estudo de necessidade de reforço estrutural da estrutura 
do telhado e dos porta paletes para recebimento da nova rede 
de chuveiros automáticos in rack;

3) alto custo de implementação e impossibilidade de 
comprometimento do andamento das atividades dos depósitos, 
sendo somente possível a realização da instalação após o 
decorrer do expediente, ou seja, período noturno, o que torna a 
instalação muito mais demorada,

4) solicitação de vistoria definitiva do corpo de bombeiros após 
a instalação de todo sistema de chuveiros automáticos proposto.

Desta forma, informo que a edificação durante o tempo 
de adaptações manterá as condições mínimas de segurança, 
levando-se em conta que temos nos galpões as medidas de 
segurança contra incêndio instaladas conforme o projeto técnico 
existente incluindo o sistema de chuveiros automáticos de teto 
ESFR K25, conforme projeto anteriormente aprovado.

Para a execução das adequações acima elencadas apresen-
to o seguinte cronograma físico de execução das adequações 
a fim de atender aos critérios da portaria n CCB-019/600/2016

Medidas Compensatórias: Para tanto, comprometo-me 
implementar no período as seguintes medidas compensatórias 
de segurança contra incêndio: Prever um Bombeiro profissional 
adicional que propicie a atuação emergencial em menor tempo e 
manter as medidas de segurança contra incêndio (chuveiro auto-
mático de teto, extintores, alarme de incêndio, hidrantes, saídas 
de emergência, brigada de incêndio) em condições de funciona-
mento pleno, durante o período de adequação da edificação e 
manter a brigada de incêndio permanentemente treinada.

3. Conclusão:
Conforme indicado pelo responsável técnico, a edificação já 

possuía projeto de proteção contra incêndio aprovado no ano de 
2012, bem como AVCBs emitidos nos anos de 2012 e 2015; sendo 
que, no ano de 2017, quando do pedido de vistoria para renovação 
do AVCB, foi constatado pelo vistoriador que o teto dos galpões 1 
e 2 possuíam altura superior ao aprovado em projeto (16,30m), 
tornando incompatível com as normas de proteção existentes para 
a utilização de bicos tipo ESFR K25,2 no teto; ainda no ano de 2018, 
o projeto foi substituído pelo PT 042276/3536505/2018, onde a 
proposta era a manutenção dos bicos ESFR K25,2 no teto, com a 
inclusão de 4 (quatro) linhas de bicos "in rack", com bicos de fator 
K8, porém tal sistema não chegou à ser instalado, tendo em vista 
uma solução que melhor atendia a proteção contra incêndio por 
chuveiros automáticos para estes galpões, gerando o deferimento 
de CTPI 1850940 em 05-12-2018. Para que haja continuidade no 
processo de regularização da edificação o interessado alega que 
necessita de 365 dias. Segue cronograma e medidas compensató-
rias anexados ao projeto físico:

Cronograma:
Primeira etapa: aprovação do projeto técnico substitutivo 

contemplando as condicionantes apresentadas pela comissão 
técnica de primeira instancia para ajuste do sistema de chu-
veiros automáticos que satisfazem a nova altura de telhado e 
empilhamento - previsão 60 dias

Segunda etapa - avaliação de necessidade de reforço estru-
tural da estrutura dos telhados e porta paletes, para suportar a 
nova rede in rack, e execução do mesmo se necessário - previsão 
de 90 dias;

Terceira etapa - execução da instalação dos chuveiros in 
rack no galpão 01 - previsão de execução em 90 dias;

Quarta etapa - execução da instalação dos chuveiros in rack 
no galpão 02 - previsão de execução em 90 dias;

Quinta etapa - preparação para recebimento da vistoria 
final do corpo de bombeiros, com revisão geral de todo o siste-
ma de combate a incêndio - previsão de execução em 35 dias.

Medidas Compensatórias:
Previsão de um Bombeiro profissional adicional que pro-

picie a atuação emergencial em menor tempo e manter as 
medidas de segurança contra incêndio (chuveiro automático de 
teto, extintores, alarme de incêndio, hidrantes, saídas de emer-
gência, brigada de incêndio) em condições de funcionamento 
pleno, durante o período de adequação da edificação e manter 
a brigada de incêndio permanentemente treinada.

Diante o exposto, considerando que a solicitação de análise 
por Comissão Técnica de Autorização para Adequação (CTAA) 
foi protocolada em decorrência de uma solicitação de vistoria 
técnica “comunicada” por identificação de não conformidades 
constatada durante a Vistoria Técnica de Regularização, nos 
termos do item 10.6.5.5 da Instrução Técnica 01/2019.

Considerando a previsão de uma brigada de incêndio 
treinada, sistema de combate a incêndio existente operante e a 
propositura de bombeiro profissional para compensar a “defici-
ência” momentânea do sistema de chuveiros automáticos já ins-
talados na edificação, de tal forma que em um eventual incêndio 
haja combate através dos hidrantes de formar complementar 
aos chuveiros automáticos, a Comissão opina pelo deferimento.

Conforme proposta apresentada pela Empresa interessada 
e comentada pelos analistas desta CTAA, bem como, após visita 
dos Oficiais da Comissão ao local, concluí - de forma unânime 
- pelo Deferimento.

4. Da Homologação:
O Comandante do Bombeiro do Interior / Metropolitano, 

com base no Decreto Estadual 56.819/11 e na Portaria CCB-
019/600/16, homologa a conclusão da Comissão Técnica de 
Autorização para Adequação 1900056.
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