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 19º Grupamento de Bombeiros - Jundiaí
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de Segu-
rança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado 
de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 2019 - 
Procedimentos administrativos, publica a conclusão da Comissão 
Técnica de Primeira Instância 2246347, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 171109/3525904/2018;
1.2. Endereço: RUA CAPITÃO CASSIANO RICARDO DE 

TOLÊDO, 69;
1.3. Bairro: CENTRO;
1.4. Município: JUNDIAI;
1.5. Proprietário: LUIZ CARLOS ROLEMBERG MARQUES LEITE;
1.6. Responsável pelo uso: CENTRO DE EDUCACAO INFAN-

TIL AQUARELA LTDA;
1.7. Responsável técnico: JOSE MARIA DE CAMPOS FRAGA NETO;
1.8. CREA nº: A63301-1;
1.9. Área existente ou a construir: 249,00;
1.10. Ocupação: Pré-escola;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 0,00.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado: SOLICITAÇÃO DE CTPI
Ao Sr. Tenente Medrado
PROBLEMAS:
1-Rampa
2-Escada (1,20)
3-Calculo escada e porta
SOLUÇÕES:
PISO INFERIOR
1-A rampa não possui inclinação permitida, será instalado 

corrimão com medida secundária, porém as crianças podem 
utilizar a escada para saída de emergência.

Temos a solução de saída de emergência pela escada do 
piso inferior próximo a sala de aula, onde a sala comporta 19 
crianças por período, hoje temos contando com professor 11 
crianças no período total piso inferior de 4 a 5 anos .

Medida permitida hoje escada 1.20m, porém o tamanho é 
0,95m, imóvel construído em 1988 onde atendia a lei anterior.

Pelos cálculos e quantidade de crianças temos o seguinte:
N=P/C=N = 19/22=0,86 x 0,55 = 0,475 onde essa pas-

sagem e tamanho de escada comporta essa quantidade de 
crianças para saída.

Nas escadas temos sinalização de setas.
Escada Antiderrapante.
Nossos professores são treinados para utilização dos 

extintores.
Iremos instalar mais 2 extintores como prevenção.
Temos curso de Primeiros Socorros.
Curso de abandono de área.
Além da escada temos uma saída para o parque de diversão 

com uma porta medida de 1.20 onde o parque serve para área 
de refúgio das crianças.

PISO SUPERIOR
O Espaço físico pode atender até 40 crianças por período, 

sendo 21 alunos do grupo A, B, C
Sendo 5 bebês, 5 alunos de 1 a 2 anos, 5 alunos de 2 a 3 

anos, 6 alunos de 3 a 4 anos.
Quantidade distribuída entre manhã e tarde ou período 

integral.
Hoje no piso superior contando com copeira e coordenação 

temos 26 pessoas.
Cálculo para a porta é:
N=P/C=N = 26/30 = 0,86
Temos uma porta para saída de 0,90, corredores sinalizados, 

placas de saída de emergência, extintores.
Desde já agradeço a atenção .
Fabiana Castelhão.
3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
1. A edificação avaliada por esta Comissão possui 249 m² 

de área construída, 2,65 m de altura e ocupação "E-5: Creches, 
Maternal, Jardim de infância" 2. O interessado apresenta argu-
mentações diante dos seguintes problemas: A) Inclinação irregular 
da rampa (interliga pavimento inferior à rua) e B) dimensão da 
escada situada no interior da edificação (interliga pavimento 
inferior ao pavimento térreo); Argumentação: A) RAMPA - 1ª 
opção: embora não tenha a inclinação exigida pela legislação, há 
de considerar que há uma área externa adjacente ao pavimento 
inferior, de 30 m², que servirá de área de refúgio numa eventual 
ocorrência. Ainda assim instalará corrimão na rampa como medi-
da secundária e a porta que dá acesso a ela permanecerá cons-
tantemente aberta; 2ª opção: a população do pavimento inferior 
poderá utilizar, como rota de fuga, a escada interna que acessa o 
pavimento térreo. B) ESCADA INTERNA: não possui as dimensões 
exigidas em norma, porém a edificação é "existente", possibili-
tando o cálculo reverso de população. Apresenta como medidas 
compensatórias aquelas descritas no item 7.1.1. da IT 43/2019. 3. 
Analisando a solicitação realizada, faz-se necessário tecer alguns 
comentários: 3.1. A) RAMPA: pelo deferimento, considerando os 
itens 4.59 e 4.657 da IT 03/2019 c/c tabela 1 do anexo “A” da IT 
11/2019. Outrossim é mister informar que a rampa possui 2,5m de 
largura, possuirá corrimão e a população máxima que irá utiliza-
-la é de 20 pessoas (conforme autorização da vigilância sanitária 
anexo). B) ESCADA INTERNA: pelo deferimento, considerando que: 
a) a escada é uma opção secundária, visto que a população que 
irá utiliza-la tem como opção a área de refúgio adjacente à saída 
do pavimento inferior; b) nos termos da IT 43, itens 2.1 c/c 7.1.1 
torna-se possível o cálculo reverso, a dimensão atual de 0,95 m 
atende a população do pavimento inferior e o interessado adotará 
as medidas compensatórias descritas no item 7.1.1 da IT 43/2019. 
Por fim, foi considerado para subsidiar a decisão, o fato de os 
funcionários terem sido submetidos à treinamento de primeiros 
socorros e abandono de área. 4. Tendo por base os argumentos 
apresentados, esta Comissão Técnica de Primeira Instância decide 
pelo DEFERIMENTO da solicitação.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 2246347.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SAP-153, de 8-11-2019

Revoga a Resolução SAP 148/2019, que autorizou 
a abertura de inscrições de servidores pertencentes 
à carreira de Agente de Segurança Penitenciária 
e à classe de Agente de Escolta e Vigilância 
Penitenciária, interessados em se transferirem 
para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá 
que se subordinará à Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Oeste do Estado

O Secretário da Administração Penitenciária, considerando 
estudos técnicos realizados, constatou que os objetivos almeja-
dos ao adotar a Lista Prioritária de Transferência Especial – LPTE, 
para compor o quadro de pessoal do Centro de Detenção Provi-
sória – CPD de Caiuá, não atenderiam aos propósitos da Pasta.

Resolve:
Artigo 1º – Revogar a Resolução SAP 148 de 22, publi-

cada em 23-10-2019, que autorizou a abertura de inscrições 
de servidores pertencentes à carreira de Agente de Segurança 
Penitenciária – ASP e à classe de Agente de Escolta e Vigi-

a) Enclausurar com portas corta-fogo o hall de acesso à 
escada em relação aos demais ambientes;

b) Prever sistema de detecção de fumaça em todo o hall;
c) Prever anualmente treinamento dos ocupantes para o 

abandono da edificação;
d) Prever faixas de sinalização refletivas no rodapé das 

paredes do hall e junto às laterais dos degraus;
e) Prever exaustão no topo da escada, com área mínima 

de 1,00 m², podendo ser: cruzada, por exaustores eólicos ou 
mecânicos.

Referente ao Item a) aprovado em projeto desde 1987 e 
poderá ser conferido in loco, já existem 2 PCF (a primeira de aces-
so a uma antecâmara e outra ao corpo de escada propriamente 
dito) devido a antecâmara da escada, proporcionando uma saída 
segura da edificação pois a escada já está enclausurada.

Referente ao item e) Já existente, previsto e aprovado em 
Projeto, exaustão cruzada no topo da escada.

Desta forma a edificação passou a ter uma melhor segu-
rança contra incêndio, pois não mais utilizou p13 glp no interior 
dos apartamentos passando a usar central de glp, passa a 
contar com bomba de pressurização e botoeiras de acionamento 
em todos pavimentos, detectores de fumaça nos “halls” dos 
pavimentos, possui uma rota de fuga segura e enclausurada nas 
escadas com as 2 pcf instaladas por pavimento e toda a área da 
edificação é atendida pelo sistema de hidrantes.

Peço pelo deferimento.
3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
1. A edificação analisada por esta Comissão Técnica possui 

6.909,80m² de área construída, nove pavimentos e se trata de 
Ocupação Residencial (Habitação Multifamiliar, A-2)

2. O Responsável Técnico solicita a Atualização de plantas 
com as seguinte alterações: ampliação de 1315,28m² de área, 
criação de central de GLP, acréscimo de hidrantes, acréscimo de 
Bomba de incêndio, acionadores manuais do sistema hidráulico 
e adaptação de Escada NE para EP.

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

3.1 Nenhuma das alterações propostas em CTPI são diver-
gentes das exigências exaradas nas normatizações pretéritas ou 
atuais (cada uma conforme o sistema para a qual é adotável, 
respeitando as exigências da IT 43/2019);

3.2 A atualização de Projeto Técnico é um processo reali-
zado por meio de Formulário de Atendimento Técnico quando 
a atualização à qual se pretende não corresponde às circuns-
tâncias determinantes de processo de Substituição de Projeto 
Técnico conforme item 6.2.8.2 e subitens da IT 01/2019 – que 
versa sobre Atualização do Projeto Técnico:

“6.2.8.2.1 (atualização de Projeto Técnico) É a complemen-
tação de informações ou alterações técnicas relativas ao Projeto 
Técnico aprovado, por meio de documentos encaminhados ao 
SSCI, via Formulário para Atendimento Técnico (FAT), que ficam 
apensos ao Projeto Técnico.

6.2.8.2.2 Quando se tratar de área ampliada que represente 
riscos isolados em relação à edificação existente, desde que 
possua as mesmas medidas de segurança contra incêndio, deve, 
a área ampliada, atender a legislação atual, e ser regularizada 
através da apresentação de plantas.

6.2.8.2.3 São aceitas as modificações ou complementações 
desde que não se enquadrem nos casos previstos no item 6.2.8.1 
– Substituição do Projeto Técnico.”

3.3 O Responsável Técnico, conforme Protocolo 037391-
3/2019, tentou realizar atualização por meio de FAT e foi orien-
tado acerca do instrumento correto para tal alteração;

3.4 A ampliação realizada na edificação demanda redimen-
sionamento do sistema hidráulico, porquanto foram alteradas 
as localizações dos hidrantes mais desfavoráveis em razão da 
necessidade de inclusão de novos pontos de hidrantes nos 
últimos pavimentos;

4. Por conseguinte, e considerando todos os critérios acima 
expostos, a Comissão Técnica em Primeira Instância decide pelo 
INDEFERIMENTO do pedido, uma vez que a atualização pretendida 
pelo solicitante enquadra-se em caso explícito de Substituição de 
Projeto Técnico, conforme item 6.2.8.1.1, letra “b”, da IT 01/2019. 
Nessa senda, a CTPI não se apresenta como uma possibilidade ade-
quada de processo por meio do qual seria realizada a alteração das 
plantas, conforme preconizado no item 10.3.3.1 da Instrução Téc-
nica 01/2019 – que determina a aplicabilidade desse instrumento.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 2230140.
 15º Grupamento de Bombeiros - Sorocaba
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do Decre-

to Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de Segurança 
contra Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 2019 - Procedi-
mentos administrativos, publica a conclusão da Comissão Técnica 
de Primeira Instância 2215178, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 200550/3552205/2018;
1.2. Endereço: ALAMEDA GUARANTA, 144;
1.3. Bairro: CAMPOS DO CONDE II;
1.4. Município: SOROCABA;
1.5. Proprietário: CONSTRUTORA ENGEROME LTDA EPP;
1.6. Responsável pelo uso: CONSTRUTORA ENGEROME LTDA 

EPP;
1.7. Responsável técnico: THIAGO DE FREITAS ALEIXO;
1.8. CREA 5062233867-SP;
1.9. Área existente ou a construir: 745,95;
1.10. Ocupação: Habitação multifamiliar;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 8,68.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado: Conforme o comunicado 

sobre o abrigo do gás, a instalação do mesmo foi feita na saída 
principal do prédio, conforme o projeto aprovado, com seu 
recuo de 1.70m, o abrigo foi instalado nesse lugar porque não 
ha outro lugar no prédio para ser instalado, com essa situação 
do comunicado colocamos alguns pontos para diminuir o risco 
do abrigo, com a instalação de porta corta fogo, ventilação do 
abrigo e melhoramento na sinalização com placas de aviso e 
advertências.

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
A Edificação avaliada possuí 745,95 m² de área construída, 

8,68 m de altura e com ocupação Residencial - Habitação mul-
tifamiliar. 2. O Responsável Técnico solicita adequar o abrigo do 
gás, o qual a instalação foi feita na saída principal do prédio, 
propondo, para compensar essa irregularidade, instalação de 
porta corta fogo, ventilação do abrigo e melhoramento na 
sinalização com placas de aviso e advertências. 3. Analisando 
a solicitação realizada, faz-se necessário tecer os seguintes 
comentários: 3.1. Os quadros de energia estão localizados logo 
em frente a central de gás, não cumprindo a orientação técnica 
apresentada em relatório de análise, "A central de GLP deve 
atender os afastamentos de segurança indicados no Anexo 
"B" da Instrução Técnica 28/2011", bem como, o item 5.3.6 da 
IT 28/2011. 3.2. Nesse sentido, a instalação não foi realizada 
conforme projeto aprovado, devendo ser regularizada. 3.3. A 
proposta de instalação de Porta Corta Fogo não soluciona o 
problema, visto que irá retirar a ventilação natural permanente 
da central de GLP. 3.3. Quanto a ventilação do abrigo, que não 
foi informado qual seria a melhoria, bem como a melhoria das 
placas de sinalização também serão insuficientes para suprir o 
risco existente no local. 4. Esta Comissão Técnica decide pelo 
INDEFERIMENTO do pedido do responsável técnico, visto que, a 
edificação como está e com as modificações da forma apresen-
tada, não apresentará segurança no local.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

2215178.

- Solicito a isenção da instalação do sistema de chuveiros 
automáticos e de-tecção nas correias, pois a condução dos grãos 
é feita por gravidade em tu-bos de pvc, será instalada como 
medida compensatória sistema de hidrantes tipo 4, atendendo 
a norma para silo.

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
Por unanimidade de votos, esta CTPI decide pelo DEFERI-

MENTO do pedido de isenção da instalação dos sistemas de 
chuveiros automáticos e detecção de incêndio, uma vez que no 
local não existem correias transportadoras ou queimadores e 
se trata de edificação existente, aprovada na vigência do D.E. 
46.076/01, mantendo-se as medidas de proteção aprovadas no 
projeto em questão. DEFERIDA ainda a proposta de substituição 
do sistema de hidrantes existente para tipo 4, devendo para 
tanto, ser substituído o projeto.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

2230476.
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de 
Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do 
Estado de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 
2019 - Procedimentos administrativos, publica a conclusão da 
Comissão Técnica de Primeira Instância 2257178, do processo 
abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 127335/3509502/2015;
1.2. Endereço: RUA JOSÉ DE ALENÇAR, 293;
1.3. Bairro: CENTRO;
1.4. Município: CAMPINAS;
1.5. Proprietário: Condomínio Edifício Comercial André Gustavo;
1.6. Responsável pelo uso: Condomínio Edifício Comercial 

André Gustavo;
1.7. Responsável técnico: Tamara Moreira dos Santos;
1.8. CREA 5069383460;
1.9. Área existente ou a construir: 2983,56;
1.10. Ocupação: Local para prestação de serviço profissional 

ou condução de negócios;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 29,00.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado: Bom dia Sr. Comandante 

do 7ºGB,
Considerando que a Edificação possui matricula mãe de 

construção na Prefeitura de Campinas datada em 28-02-1986 
(Conforme Anexo 01 via Upload de Docs), tendo a sua primeira 
vistoria aprovada (Sem nenhuma Observação) pelo Corpo de 
Bombeiros em 26-11-1999 (Conforme Anexo 02 via Upload de 
Docs). Considerando que a Edificação obteve o AVCB através do 
número 242630 em 10-06-2016.

Considerando que para tal aprovação foi determinado 
conforme FAT 019449-3/2016 que cumprisse a adequação das 
escadas de segurança para a próxima vistoria.

Considerando que foi apresentado o termo de Respon-
sabilidade, anexo M em 01-02-2016 (Conforme Anexo 03 via 
Upload de Docs).

Considerando que devido as impossibilidades de se colocar 
as janelas de ventilação a 0,20cm do teto da caixa de escada, 
por motivo que a uma viga estrutural impossibilitando a adequa-
ção (Conforme Anexo 04 via Upload de Docs).

Considerando que nos Halls há ventilação a qual comple-
menta a ventilação da caixa de escada com uma metragem 
aproximadamente 2m x 0,90cm com a abertura em basculante.

Considerando que o Condomínio Edifício Comercial André 
Gustavo se compromete em instalar um Sistema de Detecção 
Automático de Fumaça, a fim de aumentar a segurança de evacu-
ação em menor tempo em relação ao primeiro alarme instalado 
no local. Para tal instalações será necessário a atualização de pro-
jeto técnico para o formato Digital? Ou podendo ser Substituído o 
Projeto para o formato digital para a próxima renovação?

Solicito a avaliação junto a essa sessão de serviço.
Sem Mais
Condomínio Edifício Comercial André Gustavo.
Sindica
3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
3. Diante da solicitação, considerando que a edificação 

requer uma escada EP conforme Anexo C Tabela 3 da IT 11/19, 
em que pese o local não atender os requisitos de uma escada 
enclausurada protegida nos termos do item 5.7.9 da IT 11/19, 
é possível ele atender o Item 5.7.9.3 (Na impossibilidade de 
colocação de janela na caixa da escada enclausurada protegida, 
conforme a alínea “d”, do item 5.7.9.1, os corredores de acesso 
devem: letra “a” - ser ventilados por janelas, com distâncias de 
outras aberturas a no máximo 5 m da porta da escada, abrindo 
para o espaço livre exterior, com área mínima de 0,80 m², largu-
ra mínima de 0,80 m, situadas junto ao teto ou, no mínimo, a 40 
cm deste, devendo ainda prever no topo da caixa de escada uma 
janela de ventilação ou alçapão para saída da fumaça), sem a 
necessidade das adaptações previstas na IT 43/19. Desta forma, 
por unanimidade a comissão INDEFERE o pedido.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 2257178.
 11º Grupamento de Bombeiros - São José dos Campos
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de Segu-
rança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado 
de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 2019 - 
Procedimentos administrativos, publica a conclusão da Comissão 
Técnica de Primeira Instância 2230140, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 043569/3510500/2018;
1.2. Endereço: AV MARIA DE LOURDES DA ISLVA KFOURI, 145;
1.3. Bairro: MASSAGUAÇU;
1.4. Município: CARAGUATATUBA;
1.5. Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLARIUM;
1.6. Responsável pelo uso: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLARIUM;
1.7. Responsável técnico: DIEGO LEITE DA SILVA;
1.8. CREA 5070052347;
1.9. Área existente ou a construir: 5594,52;
1.10. Ocupação: Habitação multifamiliar;
1.11. Carga de Incêndio: Médio;
1.12. Altura: 21,00.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado: Venho por meio desta, soli-

citar a v.sª, que seja analisado em sede de comissão técnica de 
primeira instância, a atualização do projeto técnico devido as 
melhorias de condições de segurança ocorridas na edificação:

Houve o aumento do número de hidrantes visando a cober-
tura da central de glp, área coberta de garagens no térreo e 
solarium, sendo claro que:

- A fim de melhorar a resposta do sistema de hidrantes, foi 
instalado uma bomba de incêndio em cada bloco, foi conferido 
e constatado que os cálculos estavam corretos conforme respon-
dido em fat 322067-3/2018, e a mesma fat orientou a substituir 
todas as plantas demonstrando localização das bombas de 
incêndio, posição dos acionadores manuais em todos pavimen-
tos e térreo, demonstrar “by pass” no isométrico – o que foi 
prontamente atendido e peço a atualização das plantas através 
deste instrumento ctpi. aproveito para esclarecer que foram 
instalados acionadores manuais em todos pavimentos e térreo 
melhorando em muito o sistema de hidrantes da edificação com 
o acionamento manual de pressurização e com aumento do 
numero de hidrantes.

- POr se tratar de edificação existente, em pleno funcio-
namento, com o projeto aprovado no ano 1987 e que iremos 
cumprir os itens exigidos na it 43. item 7.1.3.1.1 para adaptar a 
escada de segurança conforme abaixo:

termos do artigo 3° combinado com artigo 7º inciso II ambos da 
Resolução n° SSP-333/05, e suspensão de 15 meses, a fim de 
disciplinar a referida empresa, pois, acostadas as (fls. 13 a 18) 
deste processo, advindos do Site e sanções, estão as multas e 
sanções provenientes de outras licitações;

2. Após o decurso do prazo recursal, intimar a empresa para 
recolher ao Tesouro do Estado a multa aplicada, nos termos do 
art. 9°, da Resolução n° SSP-333/05. (Desp. CPAM9 - 142/41/19)

 COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 7 - GUARULHOS
 Comunicado
Prorrogação de Prazo - Regularização - Com referência ao 

documento sem numero, datado de 07-10-2019, da empresa 
Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda, Cnpj 00.647.879/0006-72 
solicita prorrogação de prazo para entrega do material referente a 
Nota de Empenho Ne 2019Ne02295, o Dirigente da Uge 180.178 
decide atender o solicitado prorrogando o prazo até 14-11-2019.

Prorrogação de Prazo - Regularização - Com referência ao 
documento sem numero, datado de 19-10-2019, da empresa 
Atmã Móveis, Cnpj 24.568.847/0001-35 solicita prorrogação de 
prazo para entrega do material referente a Nota de Empenho 
Ne 2019Ne02149, o Dirigente da Uge 180.178 decide atender o 
solicitado prorrogando o prazo até 07-11-2019.

Prorrogação de Prazo - Regularização - Com referência ao 
documento sem numero, datado de 23-10-2019, da empresa 
Tadashi Comércio e Serviços Eireli Me, Cnpj 05.841.193/0001-27 
solicita prorrogação de prazo para entrega do material referente 
a Nota de Empenho Ne 2019Ne02164 E 2019Ne02165, o Diri-
gente da Uge 180.178 decide atender o solicitado prorrogando 
o prazo até 08-11-2019.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 12 - MOGI DAS CRUZES
 Despacho do Dirigente, de 30-10-2019
O dirigente da Unidade Gestora Executora – 180.363 em 

consonância com o estabelecido no artigo 2º, § 1º, da Resolução 
PGE 23/2015, declara para todos os fins de direito que:

a) o contrato nº CPAM12-050/106/2019 referente à contra-
tação de serviços de aplicação de camada de concreto asfáltico 
no estacionamento da Sede do CPA/M-12 está em vigor;

b) a prorrogação é necessária e respeita os limites previstos 
no artigo 57, incisos II, da lei federal 8.666/93;

c) a medida é vantajosa economicamente para a Admi-
nistração;

d) o serviço está sendo prestado a contento;
e) a contratada mantém todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação e/ou previamente a celebração 
do ajuste;

f) serão cumpridos todos os requisitos formais estabelecidos 
na Resolução PGE 23/2015.

(Desp. CPAM12–431/106/2019)

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR 4 - BAURU
 Comunicado
Referência: Instrução nº CSMMM-1/01/16
1. O Dirigente da UGE 180159 - CPI-4, nos termos do artigo 

67 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, c/c Decreto Estadual 
233/70, assim como, art. 2º, inciso VIII, e art. 5º, do Decreto Esta-
dual 31.138/90 e Resolução SSP 335/07, Designa como gestores 
titular e eventual, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar 
a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de 
veículos por meio de cartão magnético:

1.1. CPI4 - O fiscal do contrato será o 1º Ten PM 966336-3 
Estefânio Tadeu de Lemos Junior e seu eventual substituto será 
o Cap PM 841277-4 Rivaldo Ferreira da Silva;

1.2. 4º BPM/I - O fiscal do contrato será o 2º Ten PM 
991116-2 Rodrigo Machado Scigliano e seu eventual substituto 
será o 1º Ten PM 118422-9 Osnei Rodrigues Cesetti Júnior;

1.3. 9° BPMI - O fiscal do contrato será o 1º Ten PM 105244-
6 Jair Lenharo Junior e seu eventual substituto será o 1º Ten PM 
130597-2 João Vitor Falcão Arantes;

1.4. 27° BPMI - O fiscal do contrato será o 1º Ten PM 
950871-6 Silvio Luiz Ferreira e seu eventual substituto será o 1º 
Ten PM 138889-4 André Luiz Pavan dos Santos;

1.5. 31° BPMI - O fiscal do contrato será o 1º Ten PM 
128042-2 Eduardo Ibara Kobayashi e seu eventual substituto 
será o 1º Ten PM 966376-2 Luis Everson de Oliveira;

1.6. 44° BPMI - O fiscal do contrato será o 1º Ten PM 
127867-3 Diógenes Felipe Pelegrin e seu eventual substituto 
será o 1º Ten PM 990647-9 Jorge Luiz Bezzon.

 CORPO DE BOMBEIROS

 COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Comando de Bombeiros do Interior
 7º Grupamento de Bombeiros - Campinas
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de Segu-
rança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado 
de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 2019 - 
Procedimentos administrativos, publica a conclusão da Comissão 
Técnica de Primeira Instância 2230476, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 071451/3530805/2014;
1.2. Endereço: RODOVIA SP 340, 0;
1.3. Bairro: AGUARDENTE DO REINO;
1.4. Município: MOGI-MIRIM;
1.5. Proprietário: Pura Linha Industria C. e Transportes de 

Rações e Cereais Ltda;
1.6. Responsável pelo uso: Pura Linha Industria C. e Trans-

portes de Rações e Cereais Ltda;
1.7. Responsável técnico: Marcio Alves da Silva;
1.8. CREA 060.134.857-4;
1.9. Área existente ou a construir: 1398,49;
1.10. Ocupação: Locais onde as atividades exercidas e os 

materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. 
Locais com a carga de incêndio entre 300 MJ/m² e 1.200 MJ/m²;

1.11. Carga de Incêndio: Médio;
1.12. Altura: 0,00.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado:
Motivo do pedido:
- Atualização de projeto técnico com atendimento parcial 

as exigências da itcb 27/2018, pois a edificação é construída, 
havendo a mudança de leiaute devido a instalação de quatro 
locais de armazenamento de grãos, sendo estes em forma de silo 
de pequeno porte, cabendo ressaltar que alguns não possuem 
fechamento na parte superior, pois todos os silos se encontram 
instalados em local coberto.

- Os produtos não são transportados entre silos através de 
correias e sim por gravidade, não havendo a possibilidade do 
acumulo de grãos nas canecas ao longo das correias.

- O sistema de hidrantes será alterado para tipo 4, itcb 
22/2018, conforme item 5.3.7.1, atendento o preconizado para 
depósito tipo j-4.

Nota: No local não exitem escadas internas ou elevadores, 
queimadores ou controle para risco de explosão, pois a maioria 
dos silos são abertos na parte superior e a edificão possui venti-
lação natural cruzada, através de portas e janelas.
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