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 CORPO DE BOMBEIROS

 COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Comando de Bombeiros do Interior
 11º Grupamento de Bombeiros - São José dos Campos
 Comunicado
O Comandante do 11º Grupamento de Bombeiros, nos 

termos do item 6.3.16 da Instrução Técnica 42/2014 do Decreto 
Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança Contra Incên-
dio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo 
comunica a cassação dos Certificados de Licença do Corpo de 
Bombeiros (CLCB) abaixo:

172576; 94486; 85269; 72018; 70628; 52233; 46443; 23598; 
133658; 137378; 67323; 71290; 76644; 77470; 79226; 82214; 
163288; 124265; 9896; 157644; 1752; 363308; 461168; 106778; 
86603; 14852; 61707; 81973; 148559; 86167; 84881; 86332; 
57442; 131087; 37224; 158905; 159392; 168146; 174815; 23985; 
58552; 102716; 61414; 99203; 81578; 97293; 120699; 25402; 
71037; 85877; 59109; 24399; 32206; 28999; 49623; 79869; 
26309; 134453; 73392; 7698; 86495; 77908; 76317; 85877; 4313; 
7168; 108218; 111601; 49063; 81047; 107744; 107397; 115713; 
109037; 106086; 107120; 131414; 128164; 122360; 113993; 
117553; 101888; 97378; 125177; 116418; 60569; 134325; 5881; 
115706; 135458; 130660; 112155; 109726; 23985; 60569; 39912; 
97378; 60711; 119567; 47164; 63098; 60711; 38846; 131535; 
106045; 76323; 93476; 51633; 73365; 96877; 95629; 67526; 
41137; 99172; 77530; 100015; 103304; 50671; 90191; 64123; 
66802; 35896; 125177; 138871; 157004; 154734; 162556; 97948; 
143241; 99102; 65320; 58270; 80255; 38252; 11694; 165938; 
117490; 94486; 85269; 72018; 70628; 52233; 46443; 23598; 
133658; 137378; 172576; 130660; 60720; 60721; 60722; 80430; 
76035; 152118; 166550; 147868; 143644; 143115; 122002; 
141792; 79426; 97945; 19006; 55749; 87881; 10957; 86622; 
30260; 10958; 20466; 14600; 10827; 11175; 28200; 49380; 
66821; 69668; 72672; 88260; 92373; 152650; 54907; 103345; 
26047; 22016; 55653; 118093; 139040; 120328; 139460; 139461; 
160247; 129986; 128738; 100757; 122603; 118625; 95768; 
133224; 126620; 151674; 119923; 139464; 151555; 147065; 
139473; 62477; 132580; 121735.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

 Extrato de Contrato
Contrato 013/16/2016
Pregão Eletrônico Nº CPCHQ-005/16/16
Processo Nº CPCHQ-017/168/16
Contratante: Comando de Policiamento de Choque
Contratada: Ultramar Importadora Ltda -Epp - CNPJ 

81.571.010/0001-89
Objeto: Objetivando a aquisição 72 capacetes balísticos
Alterando o Gestor do Contrato: Cap Pm Alvaro Zochio 

Junior
Para: 1º Ten Pm Fabio Vinicios de Souza Silva

 COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO

 Comunicado
Minuta de Rescisão Bilateral do Contrato Nº CPRv-

002/08/13
Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezesseis, na cidade de São Paulo- SP, o Estado de São Paulo, por 
sua Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo – UGE 180.197 – Comando de 
Policiamento Rodoviário, doravante designado CONTRATANTE, 
e, de outro lado, a empresa P & B Serviços de Limpeza Ltda-
ME, com sede à Rua Marília de Dirceu, 174, Jardim Aeroporto, 
São Paulo/SP, inscrita no CNPJ 07.953.796/0001-46, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada por VALDER 
DA CONCEIÇÃO, RG 35.307.428-7, SSP/SP, CPF 667.658.205-82, 
em consideração à decisão administrativa contida nos autos 
do Pregão Eletrônico nº CPRv-001/08/13, com 07 volumes, 
fundamentada no disposto contratual cláusula décima quinta, 
parágrafo primeiro, combinado com o disposto no artigo 79, 
inciso II da Lei Federal 8.666/93, bem como no artigo 77, inciso II 
da Lei Estadual 6.544/89, assegurados princípios administrativos 
da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, decide:

Cláusula Primeira - Do Objeto
A rescisão bilateral tem por base o contrato nº CPRv-

001/08/13, Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial para 
o Gabinete de Treinamento do Comando de Policiamento Rodovi-
ário, a partir de 01-09-2016, tendo como último dia de execução 
31-08-2016, nos termos do inciso II, do art.º 79, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - Dos Motivos - A rescisão contratual de 
caráter bilateral fundamenta-se no princípio da eficiência, haja 
vista que o atual contrato de Serviço de Limpeza Asseio e Con-
servação Predial que o Gabinete de Treinamento do Comando 
de Policiamento Rodoviário utiliza foi incorporado pelo Depar-
tamento de Estradas de Rodagens, o qual terá as atribuições 
que eram atinentes ao Comando de Policiamento Rodoviário, 
tais como, pagamentos de notas fiscais, retenções de impostos e 
outras responsabilidades.

Parágrafo Segundo - Da Forma de Rescisão - Rescisão 
bilateral, nos termos da Cláusula Décima Quinta do instrumento 
contratual e fundamentada no art.º 79, inciso II da Lei 8.666/93 
e inciso II do artigo 77 da Lei Estadual 6.544/89.

Cláusula Segunda- Da Dissolução de Direitos e Obrigações
A contratante resolve, nas razões de suas faculdades e com 

base no incido II do artigo 79 da Lei 8.666/93, dissolver direitos 
e obrigações oriundas do Contrato referido na Cláusula Primeira 
deste instrumento, de forma a não restar quaisquer resquícios de 
ônus financeiro ou obrigacional relativos ao mesmo, pelo que se 
dão plena, geral e irrevogável quitação.

Parágrafo Único - Os serviços efetuados, medidos e autori-
zados pelo Gestor Fiscal que eventualmente ainda não tenham 
sido faturados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, serão 
pagos na forma da Lei, assim que a CONTRATADA efetuar e 
enviar o faturamento à contratante, conforme medição.

Cláusula Terceira - Da Publicação
A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do 

presente instrumento, nos termos do parágrafo único, do art.º 
61, da Lei 8.666/93.

Clásula Quarta - Do Foro
Para dirimir todas as questões oriundas do presente Termo 

de Rescisão, é competente o Foro da Comarca de São Paulo.
Foi lavrado o presente Termo de Rescisão Bilateral ao Con-

trato de Prestação de Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação 
Predial de acordo com o artº 60 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sendo assinado pelo Representante da empresa e pelo 
Dirigente do Comando de Policiamento Rodoviário no seu original.

 CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO

 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 Resolução Conjunta PGE-SF-SPPREV-IPESP-CBPM 1, 

de 20-10-2016

Reorganiza o exercício da Advocacia Pública no 
âmbito do Instituto de Pagamentos Especiais 
de São Paulo – Ipesp, da Caixa Beneficente da 
Polícia Militar – CBPM e da São Paulo Previdência 
- SPPREV

O Procurador Geral do Estado, o Secretário da Fazenda, o 
Diretor Vice-Presidente respondendo pelas atribuições de Diretor-
Presidente da São Paulo Previdência – SPPREV, o Superintendente 
do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – Ipesp e o 
Superintendente da Caixa Beneficente da Polícia Militar – CBPM,

Considerando a iminência da criação pela Subprocuradoria 
Geral do Estado do Contencioso Geral do Núcleo Previdenciário 
com atribuição para acompanhamento das ações judiciais 
propostas perante o território nacional cujo objeto envolva a dis-
cussão de benefício previdenciário, sua concessão ou revisão; e,

 COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL 
CORONEL PM JOSÉ HERMÍNIO RODRIGUES

 Comunicado
Citação n.º CPC-006/11.3/16
Referência: Processo Sancionatório N.º CPC-006/11.3/16
1. Citando o Tiago Carlos Ribeiro, CPF 307.989.278-01, 

cadastrado no CAUFESP como sendo o representante legal da 
Empresa TC ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI-ME, inscrita no 
CNPJ sob 23.048.643/0001-00, a fim de se defender, ante a 
instauração do Processo Sancionatório n.º CPC-006/11.3/16, 
que visa apurar o eventual descumprimento das obrigações 
estabelecidas no Contrato 2016CT00233 do Processo n.º CPC-
048/16, por haver a empresa, in tese, deixado de entregar 1.000 
unidades de Lâmpadas Fluorescentes.

2. Conforme estabelece o artigo 17 da Portaria DFP-
001/10/11, de 16-03-2011, Vossa ia terá o prazo de 10 dias 
corridos para apresentar suas alegações de defesa ou então 
apresentar e/ou requererem as provas que pretendam produzir 
em prol da defesa, sob pena de o processo seguir à revelia.

3. Ressaltando que a infração administrativa em que a 
empresa está incorrendo poderá acarretar as sanções previstas 
no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, combinada com o artigo 81 
da Lei Estadual 6.544/89 e Resolução n.º SSP-333/05.

4. Na oportunidade, ressalto que é garantido à empresa 
vistas integral dos autos, em cartório, caso haja interesse.

Despacho n.º CPC-138/11.3/16
Referência: Processo Sancionatório N.º CPC-002/11.3/16
1. Após análise jurídica, estando os autos do Processo San-

cionatório n.º CPC-002/11.3/2016 formalmente em ordem, decido, 
após o devido processo legal, aplicar à Empresa A. A. DA SILVA 
BASTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o 13.190.845/0001-39, as pena-
lidades que seguem em face da inexecução contratual referente à 
Nota de Empenho 2016NE00058, tendo por objeto o fornecimento 
de 240 unidades de água sanitária e 240 unidades de álcool etílico.

1.1. Multa contratual no valor de R$ 267,12, nos termos do 
inciso II do artigo 87 da Lei 8.666/93 c/c artigo 3.° da Resolução 
n.° SSP-333/05.

1.2. Suspensão para licitar e contratar com a Administração 
por 180 dias, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 8666/93.

2. Será cedido o prazo de 05 dias úteis para apresentação 
de recurso administrativo em desfavor da sanção pecuniária, 
contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebi-
mento desta notificação.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 2 - CAPITAL
 Despacho do Dirigente, de 25-10-2016
Designando o policial militar, 2º Ten PM 933757-1 Reginaldo 

da Silva, com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 
8.666/93, aliada à previsão nas atas de registro de preços, para 
exercer a função de Gestor dos processos: CPAM2-2016186003, 
2016186004, 2016186005, 2016186006,2016186007, 
2016186008 e 2016186063, tendo como objeto, serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 3 - CAPITAL
 Comunicado
Termo de encerramento do Contrato Nº CPAM3-002/41/04 - 

Processo nº CPAM3-238/41/04, celebrado entre o Estado de São 
Paulo, Secretaria de Segurança Pública, por meio do Comando 
de Policiamento de Área Metropolitano Três, AGUINALDO MIOT-
TO, RUTH GOTARDO MIOTTO que tem por objeto a locação do 
imóvel localizado à Rua Chico de Paula, 224, Freguesia do Ó, São 
Paulo/SP, destinado a abrigar a sede do 18º BPM/M.

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezesseis, na presença das testemunhas infra-assinadas, compare-
ceram as partes entre si justa e contratadas, a saber, de um lado, 
como locador o Espólio de Aguinaldo Miotto, CPF 085.988.868-15 
representado legalmente por seu administrador provisório, o côn-
juge meeiro Ruth Gotardo Miotto, CPF 206.091.078-10; de outro, 
como locatário, o Estado de São Paulo - Secretaria de Estado dos 
Negócios da Segurança Pública, por sua Polícia Militar do Estado 
de São Paulo – Comando de Policiamento de Área Metropolitana 
Três (CPA/M-3), neste ato representado pelo Dirigente da Unidade 
Gestora Executora 180187 (UGE 180187), que assinam o presente 
Termo e, sem que haja ônus ou sanções para as partes, resolvem 
registrar o encerramento do contrato em epígrafe e declaram 
extinto o Contrato Nº CPAM3-002/41/04 - Processo nº CPAM3-
238/41/04, assinado em 17-09-2004, com vigência a partir de 
01-10-2004, cujo objeto é a locação do imóvel situado à Rua 
Chico de Paula, 224 – Bairro da Freguesia do Ó, São Paulo - SP 
destinado à abrigar a Sede do 18º BPM/M, pelo motivo constante 
da Cláusula Resolutiva Expressa constante do último Termo de 
Alteração do presente ajuste, datado de 30-09-2015, fls-337-338, 
ressaltando o que segue:

As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita 
e irrevogável quitação de todas as obrigações diretas e indiretas 
decorrentes deste contrato, não restando mais nada a reclamar 
de parte a parte.

Com a assinatura desse Termo, declara o locatário não 
remanescer nenhuma outra obrigação ou responsabilidade que 
não as aqui expressamente ressalvadas.

Declaram o locador e o locatário nada terem para receber, a 
título de devolução de caução ou garantia prestada.

E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, 
firmam as partes o presente instrumento, em duas vias iguais, 
para que surta seus efeitos jurídicos.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA 
METROPOLITANA 4 - CAPITAL
 Extrato de Contrato
Dispensa de Licitação n.º DL-188/0053/16
Processo 2016188189
Contratante: UGE 180188 – CPAM-4
Contratada: Lázio Comércio, Representação e Serviços Ltda. 

- CNPJ: 38.972.527/0001-50
Objeto: Prestação de serviços emergenciais de contenção de 

vazamento em tubulação de água da sede do CPA/M-4.
Entrega (Total/Parcelada): Total
Vigência: 02 Dias.
Data do Contrato: 21-10-2016
Valor do Contrato: R$ 3.900,00
Gestor do Contrato: 1º Sgt PM Moisés dos Santos Silva, 

do CPA/M-4.
Nomeação de Gestor de Contrato: O Dirigente da UGE 

180188 – CPA/M-4, com fundamento no que dispõe o artigo 67 
e seus parágrafos, da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações, 
resolve: Designar o 1º Sgt PM Moisés dos Santos Silva, do CPA/
M-4 como Gestor Contratual, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do objeto do Processo 2016188189, firmado entre este 
Comando Regional e a empresa Lázio Comércio, Representação 
e Serviços Ltda inscrita no CNPJ sob 38.972.527/0001-50, cujo 
objeto é a prestação de serviços emergenciais de contenção de 
vazamento em tubulação de água da sede do CPA/M-4.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR 6 - SANTOS
 Comunicado
Prorrogação de Processo de Registro de Preço
Pregão Presencial nº CPI6-014/061/15
Processo nº CPI6-1540574/15
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva de veículos oficiais das Unidades da Polícia Militar do 
estado de São Paulo na região.

O Dirigente da UGE 180154-CPI6, Prorroga, o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços nº CPI6-001/061/16, 
referente ao Pregão Presencial nº CPI6-014/061/15 e Processo nº 
CPI6-1540574/15, por mais 06 meses, a contar de 27-10-2016. 
(Desp. CPI6-042/061/16)

nada Autoridade “Ad quem” aplicou a penalidade de Declaração 
de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administração, 
conforme publicação inserta no bojo do Diário Oficial do Estado 
126 (176), de 17SET16 (fls. 140).

Por consectário, em face do assinalado no parágrafo 4º , do 
artigo 109, da Lei Federal 8.666/93, combinado com o inciso III, 
do artigo 33, da Portaria nº DFP-001/10/11, de 16MAR11, em 
questão, agora, a análise do Recurso do Ato em testilha, impetra-
do pela sobredita empresa, em sede da aplicação da multa, por 
parte do Dirigente da Unidade Gestora Executora 180378 (CIAF).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido:
“ab initio”, imperioso se faz consignar que a autoridade com-

petente para análise do julgamento recursal, no tocante à sanção 
pecuniária, nos termos do artigo 34, da Portaria nº DFP-001/10/11, de 
16MAR11, é aquela que exerça poder disciplinar sobre a autoridade 
que praticou o ato que ensejou a interposição do recurso administrati-
vo. No caso específico, este Diretor de Finanças e Patrimônio da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo é a autoridade competente para tal 
ato, em face do princípio constitucional da impessoalidade;

insta registrar que, o processo em apreço se encontra for-
malmente em ordem, em especial, que foi assegurado, em sua 
plenitude, o contraditório e a ampla defesa à recorrente, que, 
além de conhecer o que lhe era imputado (fls. 79/82), foi-lhe 
devidamente ofertada, dentro do prazo legal, a oportunidade de 
se manifestar a respeito dos fatos, de produzir e contestar even-
tuais provas produzidas (fls. 124/125) e, no momento processual 
adequado, teve suas razões de defesa apreciadas e refutadas 
“in totum” pelo Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública, Dr. 
Mágino Alves Barbosa Filho (fls. 138/140);

não obstante, ficou claro que os argumentos apresentados 
pela recorrida nessa fase recursal, não foram suficientemente 
plausíveis, tampouco, caracterizam caso fortuito, motivo de força 
maior ou motivo legalmente justificável, para ensejar revisão da 
decisão ora estabelecida. Desta feita, fica evidenciada a autoria 
e a materialidade da falta imputada à recorrente, bem como, a 
culpabilidade da contratada;

insta consignar que, em relação ao valor da multa aplicada, 
a mesma foi devidamente retificada pela Autoridade “A quo”, 
conforme Memorial de Cálculo de Multa (fls. 53), no valor de R$ 
51,20, relativa à Inexecução Parcial acometida pela contratada;

é pertinente salientar que, dentro de uma contratação, o que 
se espera é que os termos avençados sejam cumpridos fielmente 
pelas partes, quer seja por força do imperativo princípio da obri-
gatoriedade das convenções, quer seja pela indisponibilidade do 
interesse público, ou até mesmo pelo princípio da isonomia. Assim, 
os termos contratuais devem ser cumpridos rigorosamente, já que 
a exigibilidade das obrigações e as condições explícitas no instru-
mento convocatório e seus anexos são fatores de relevância, que 
incentivam a participação de eventuais interessados;

assim sendo, a aplicação da aludida sanção mostra-se legal, 
visto que o inadimplemento da obrigação contratual trouxe 
transtornos à Administração.

“Ex positis”, calcado nos princípios da legalidade, da razo-
abilidade e da proporcionalidade que devem nortear os atos 
administrativos, bem como, nas argumentações trazidas à baila 
pelo Dirigente da UGE 180378 (CIAF), que acolho com razão 
de decidir, CONHEÇO o Recurso Administrativo interposto (fls. 
124/125), contudo, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, razão 
pela qual, MANTENHO a aplicação da sanção de multa contratu-
al no valor de R$ 51,20, nos termos do artigo 87, inciso II, da Lei 
Federal 8.666/93, combinado com o artigo 4º da Resolução SSP-
333/05, à empresa FÁBIO CARREIRA MARINI, inscrita no CNPJ/
MF sob o 09.408.011/0001-80. (Despacho Nº DFP-574/10/16).

 Comunicado
Em conformidade com o previsto na Lei Federal 10.520/02, 

no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 8.666/93 e no inciso VII, 
do artigo 3º , do Decreto 47.297/02, estando o preço compa-
tível com o de mercado, HOMOLOGO os atos praticados pelo 
Pregoeiro no Pregão Eletrônico nº PR-220/0270/15 (Processo 
2015220C28), cujo objeto é a constituição de Ata para Regis-
tro de Preços, visando à aquisição de materiais para cirurgias 
ortopédicas - COLUNA VERTEBRAL, com comodato de equipa-
mentos, materiais e instrumentais, a serem utilizados no Centro 
Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, constante na 
Oferta de Compra 180220000012016OC01500:

à empresa MED CARE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/
MF sob o 53.265.518/0001-13:

Item 01 (lote 22) - Selante e Impermeabilizante, no valor 
unitário de R$ 13.000,00;

à empresa COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
58.950.775/0001-08:

Item 02 (lote 31) - Potencial Evocado Intra Operatório, no 
valor unitário de R$ 21.200,00. (Despacho Nº DFP-578/10/16).

 Comunicado
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei 

Federal 8.666/93, com o artigo 35, inciso VIII, da Lei Estadual 
6.544/89, com o artigo 5º, do Decreto 31.138/90, alterado pelo 
Decreto 37.410/93, combinado com o artigo 1º, inciso III, do 
Decreto 57.947/12, e Resolução SSP 124/14, estando os preços 
compatíveis com os de mercado, o Dirigente da U.O. PMESP 
Homologou os atos praticados pela Comissão Julgadora de 
Licitação (CJL) na Concorrência nº CIAP-164/0005/16 (Processo 
nº CIAP-2016164028), visando à contratação de serviços de 
conservação para preservação da sede do 13º BPM/M, imóvel 
tombado pelos órgãos de preservação estadual e municipal, 
situado na Avenida Rio Branco, 1289, Campos Elíseos – São 
Paulo/SP, bem como, Adjudicou o objeto da presente licitação à 
empresa HARUS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 
o 06.165.485/0001-50, que se sagrou vencedora do certame 
com o valor total de R$ 1.257.146,65, nos termos e condições 
estabelecidas no Edital e na legislação vigente (Despacho Nº 
DFP-579/10/16).

 Comunicado
Em conformidade com o previsto na Lei Federal 10.520/02, 

no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 8.666/93, bem como, 
no inciso VII, do artigo 3º, do Decreto 47.297/02, estando o 
preço compatível com o de mercado, com fulcro nas razões 
esposadas na Parte nº CSM/MInt-026/41/2016 (fls. 02/04), e no 
Ofício nº CSM/MInt-212/41/2016 (fls. 579/580), o Dirigente da 
U.O. PMESP Homologou os atos praticados pelo Pregoeiro, no 
Pregão Eletrônico nº PR-169/0004/16 (Processo 2016169006), 
que versa sobre a constituição de uma Ata para Registro de 
Preços, visando à aquisição de Bermuda Cinza Bandeirante 
em Rip Stop, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
conforme especificações técnicas e quantidades estimadas, des-
critas no Edital e seus anexos, constante da Oferta de Compra 
180169000012016OC00046, na seguinte conformidade:

à empresa NAYR CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o 02.582.267/0001-60:

item 1: bermuda cinza bandeirante em rip stop, no valor 
unitário de R$ 28,50 (Despacho Nº DFP-583/10/16).

 Centro Integrado de Apoio Financeiro
 Extrato de Contrato
Contratante: Polícia Militar do Estado de São Paulo - Centro 

Integrado de Apoio Financeiro - Ciaf - UGE 180378
Contratada: Banco do Brasil S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o 

00.000.000/0001-91.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação Nº 

CIAF-378/0005/16
Processo: Nº CIAF-2016378169 - Termo de Contrato: Nº 

CIAF-009/610/16
Objeto: Serviços bancários para emissão de boletos com-

pensáveis para o Comando do Corpo de Bombeiros, conforme 
Projeto Básico nº DFP - 001/30/16.

Valor: R$ 603.000,00.
Enquadramento da Despesa: 3.3.90.39.83, PTRES 180.426 

- Fonte 003.001.060.
Prazo de Vigência: 12 meses.
Data de Assinatura: 12-09-2016.
Gestor Titular: 1º Ten PM 930258-1 Marcos Müller, da Dire-

toria de Finanças e Patrimônio (DFP).

 Comunicado
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 Licitação 
praticado pelo Dirigente da UGE 180175 - ESSgt, nos autos do 
Processo 2016175066, Dispensa de Licitação 175/0032/16, com 
base no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal 8.666/93, que versa 
sobre contratação de serviços técnicos especializados de plane-
jamento, organização, controle e execução de processo seletivo 
para ingresso ao Curso Superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva 
e Preservação da Ordem Pública da Polícia Militar (CFS/2017), 
junto à Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual 
Paulista “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - VUNESP, inscrita no CNPJ 
51.962.678/0001-96 (Despacho/RA Nº DFP-355/10/16).

 Comunicado
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 Licitação 
praticado pelo Dirigente da UGE 180175 - ESSgt, nos autos do 
Processo 2016175067, Dispensa de Licitação 175/0033/16, com 
base no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal 8.666/93, que versa 
sobre contratação de serviços técnicos especializados de plane-
jamento, organização, controle e execução de processo seletivo 
para promoção a graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, junto à Fundação para o Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Vunesp, inscrita no 
CNPJ 51.962.678/0001-96 (Despacho/RA Nº DFP-356/10/16).

 Comunicado
O Dirigente da U.O. 180.04 - PMESP, nos termos do artigo 

26, da Lei Federal 8.666/93, RATIFICOU o Ato de Inexigibilidade 
de Licitação praticado pelo Dirigente da UGE 180196 - CPTran, 
nos termos do caput, do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93, nos 
autos do Processo nº CPTran-2016196190, Inexigibilidade n° 
CPTran-005/112/16, visando à prestação de serviços de verifi-
cação metrológica em Etilômetros, junto ao Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de São Paulo - Ipem/SP, inscrita no CNPJ 
61.924.981/0001-58 (Despacho/RA Nº DFP-357/10/16).

 Comunicado
O Dirigente da U.O. 180.04 - PMESP, nos termos do artigo 

26, da Lei Federal nro 8.666/93, RATIFICOU o Ato de Dispensa 
de Licitação praticado pelo Dirigente da UGE 180378 - CIAF, 
nos autos do Processo nro 2016378182, Dispensa de Licitação 
nro 378/0059/16, com base no artigo 24, inciso XIII, da Lei 
Federal nro 8.666/93, que versa sobre contratação de serviços 
técnicos especializados de planejamento, organização, controle 
e execução de concurso para provimento ao cargo de Soldado 
de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto à 
Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - VUNESP, inscrita no CNPJ nro 
51.962.678/0001-96 (Despacho/RA NºDFP-360/10/16).

 Comunicado
O Dirigente da U.O. 180.04 - PMESP, nos termos do artigo 

26, da Lei Federal 8.666/93, RATIFICOU o Ato de Inexigibilidade 
de Licitação praticado pelo Dirigente da UGE 180340 - CSM/AM, 
nos termos do inciso I, do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93, nos 
autos do Processo nro CSMAM-2016340057, Inexigibilidade de 
Licitação nro CSMAM-340/0010/16, que versa sobre despesas 
com aquisição de munição calibre .40 treina, junto à empresa 
Companhia Brasileira de Cartuchos, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nro. 57.494.031/0001-63 (Despacho/RA NºDFP-361/10/16).

 Comunicado
O Dirigente da U.O. 180.04 - PMESP, nos termos do artigo 

26, da Lei Federal nro 8.666/93, RATIFICOU o Ato de Inexigi-
bilidade de Licitação praticado pelo Dirigente da UGE 180340 
- CSM/AM, nos termos do inciso I, do artigo 25, da Lei Federal 
nro 8.666/93, nos autos do Processo nro CSMAM-2016340056, 
Inexigibilidade de Licitação nro CSMAM-340/0009/16, que versa 
sobre despesas com aquisição de munição calibre 5,56 M193, 
junto à empresa Companhia Brasileira de Cartuchos, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nro 57.494.031/0001-63.

(Despacho/RA NºDFP-362/10/16).
 Comunicado
Trata o presente expediente, de análise de RECURSO 

ADMINISTRATIVO, interposto pela empresa FÁBIO CARREIRA 
MARINI, inscrita no CNPJ/MF sob o 09.408.011/0001-80, com o 
fito único de reformar decisão condenatória exarada nos autos 
do Processo Sancionatório nº CIAF-011/610/14.

É de pertine positivar que a sobredita recorrente firmou 
contratação com a Administração Pública, por meio de Convite 
BEC nº CIAF-001/610/13 - OC 180378000012013OC00126 (fls. 
06/09), originário do Empenho 2013NE00448, para fornecimen-
to de 06 (seis) cartuchos originais de tinta para impressoras, da 
marca HP, para o Centro Integrado de Apoio Financeiro.

Nessa esteira, é oportuno registrar que a sobredita des-
cumpriu com o avençado ao entregar produtos falsificados, 
contrariando o disposto no Edital, conforme se depreende do 
Laudo Pericial 114.427/2014 (fls. 71/73), emitido pelo Instituto 
de Criminalística.

Vencidos os lastros da dilação probatória, sobreveio por 
parte das autoridade instauradora a aplicação da sanção de (i) 
multa contratual no valor de R$ 51,20, nos termos do inciso II, 
artigo 87, da Lei Federal 8.666/93, combinado com o art. 4º da 
Resolução SSP-333/05, cumulada com a proposta para aplicação 
da sanção de (ii) Declaração de Inidoneidade, nos termos do 
inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93 (fls. 98/100).

Insta salientar que, a Consultoria Jurídica da Polícia Mili-
tar, visando à análise e manifestação quanto à adequação 
das condutas administrativas adotadas no presente processo, 
apontou para o descumprimento do avençado e a viabilidade 
da aplicação da sobredita sanção, por meio do Parecer CJ/PM 
0043/2015 (fls. 65/66).

Diante da análise acurada do feito, vislumbra-se evidente 
a gravidade da conduta praticada pela implicada, qual seja, o 
inadimplemento parcial dentro os itens descriminados, trata-
vam-se de contrafação, conforme atesta laudo pericial emitido 
pela Senhora Morgana Manzi Lopes - Perita Criminal (fls. 71/73), 
fato que também, in thesi caracteriza crime insculpido no artigo 
96, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

O alto grau de reprovabilidade da conduta perpetrada 
pela contratada evidencia-se no fato de que, ao inadimplir o 
contrato administrativo pactuado, por meio do fornecimento de 
produtos falsificados a um Órgão da Administração, indubita-
velmente prejudicou o desempenho das funções administrativas 
realizadas por tal ente, haja vista que os objetos da avença não 
puderam ser efetivamente utilizados e, por isso, a impressão 
de documentos públicos restou lesada, visto que não pôde ser 
executada por determinado período, além do que, foi necessário 
engendrar outro procedimento licitatório para se adquirir os 
produtos, fato que, por si só, causou dispêndio ao erário.

Acresça-se a isso o fato de que os produtos falsificados são 
de difícil identificação por parte de quem os recebe, devido à 
semelhança com o original. Ademais, o seu uso expõe o equi-
pamento a riscos de vazamentos, baixo rendimento e qualidade 
de impressão inferior, além de ocasionar uma alta incidência de 
falhas nos toners ou cartuchos. Há também a possibilidade de 
os produtos falsificados causarem danos ao equipamento ou 
implicarem na perda de sua garantia.

Diante do exposto, ficou cabalmente demonstrado, por 
parte da contratada, um imenso descaso com a Administração 
Pública, pois, ao entregar os objetos contratuais fora das espe-
cificações técnicas, frustrou parte da aquisição realizada, que 
tinha como finalidade suprir as necessidades de impressão de 
documentos públicos daquela Unidade. Ademais, essa atividade 
ilegal provoca uma perda de bilhões em arrecadação de impos-
tos por ano e coíbe a geração de milhões de postos formais de 
trabalho, segundo o governo.

Portanto, a contratada é responsável direta, ao entregar o 
objeto contratual em desconformidade com o pactuado com a 
Administração Policial-Militar do Estado de São Paulo.

No tocante ao mérito da presente decisão, foram os autos 
remetidos ao Excelentíssimo Sr. Secretário da Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, autoridade competente para o exame 
da matéria em grau superior, em face do assinalado no inciso IV 
e § 3º , do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93, combinado com o 
§3º e Inciso IV, do artigo 81, da Lei Estadual 6.544/89, a nomi-


