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Em virtude do relatado, a conduta da Contratada encontra-
-se sujeita à apuração de irregularidade na execução dos 
serviços e aplicação das respectivas sanções nos termos da 
Resolução SAP-25, de 21-01-2011, Lei Federal 10.520/2002, Lei 
Federal 8.666/1993 e demais dispositivos legais e regulamen-
tares aplicáveis.

Fica a Contratada ciente de que, caso haja aplicação da 
penalidade de multa sobre o valor do faturamento do dia da 
ocorrência, o valor apurado será majorado no percentual de 
30%, em virtude da reiteração de conduta irregular durante 
a execução do contrato, nos termos do que prevê o artigo 6º, 
inciso III da Resolução SAP-25, de 21-01-2011.

Processo Sancionatório 094/2019-CRN. Protocolo e-San-
ções: 380184.2019.04716.SADM

Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apresentar 
suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias úteis, a 
contar do recebimento desta intimação, que deve, preferen-
cialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao site www.
esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 2019LCG-
4NVFHBI, que permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla 
Defesa”, para incluir a sua manifestação; A perda do prazo de 
defesa ensejará a aplicação das penalidades legais. Destaca-se 
que está assegurada, durante o prazo de manifestação, vista 
dos autos do processo no seguinte endereço: Estr. Vicinal Pref.
hanibal Haman, Km 06, Pirajui - SP, 16602000.

 Intimação
Processo Sanção 098/2019-CRN/S. Protocolo E-Sanções: 

380184.2019.04796.SADM. Objeto: Procedimento para apu-
ração de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela 
empresa Misse Agro Ferrramentas Ltda - CNPJ 21.602.765/0001-
71.

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio 
do(a) Depto. De Adm. C.U.P.Reg.Noroeste Est, vem comunicar 
Misse Agro Ferramentas Ltda - CNPJ: 21.602.765/0001-71, 
já qualificada no contrato número 2019NE00416 e edital 
380184000012019OC00113, acerca da apuração dos seguintes 
fatos:

A Contratada não entregou o material constante na Nota de 
Empenho 2019NE00416 oriundo do Processo 068/19-CRN cujo 
prazo de entrega expirou em 23-09-2019, em inobservância ao 
disposto na alínea “g” do Preâmbulo do Edital de Convite Ele-
trônico 380184.00001.2019.OC.00113, e está sujeita às sanções 
previstas para o caso de inadimplemento constante do item 9 do 
respectivo edital, bem como da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 
e Resolução SAP-06, de 10-01-2007.

(Processo Sanção 098/2019-CRN). Assim, fica a empresa 
intimada para, querendo, apresentar suas alegações de defesa 
no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento desta 
intimação, que deve, preferencialmente, ser feita eletronicamen-
te com acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do 
código de acesso 2019NGJLDXFYZE, que permitirá selecionar 
a opção “Fornecedor Ampla Defesa”, para incluir a sua mani-
festação; A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais. Destaca-se que está assegurada, durante o 
prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte 
endereço: Estr. Vicinal Pref. Anibal Haman, Km 06, Pirajui - SP, 
16602000.

 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS  DA 
REGIÃO OESTE DO ESTADO

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU
 Centro Administrativo
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Notificação
Notificamos a empresa Colina Transporte e Com. De Cereais 

Eireli, CNPJ: 24.744.074/0001-09, no prazo de 05 dias úteis a 
partir da data da publicação desta notificação, a apresentar 
defesa prévia, referente a substituição da entrega de 3.900 kg de 
feijão carioca, do 2019NE00484 referente ao Processo 207/19-
PI, pregão eletrônico 013/19-PI. A referida empresa estará 
sujeita a aplicação de multas e sanções administrativas restritas 
da liberdade de licitar e contratar com os órgãos e entidades da 
Administração estadual, previstas na Resolução SAP- 06/07, de 
10/01/07 (multas), Resolução CC- 52, de 19/07/05 (suspensão), 
Lei Federal 8.666/93 (licitações e Contratos Administrativos) 
e suas alterações, c/c o Artigo 7° da Lei Federal 10.520, de 
17/07/02 (Pregão), Decreto Estadual 47.297, de 06/11/02 (Pre-
gão) e Resolução CEGP- 10, de 19/11/02 (Pregão). (652)

 FAZENDA E PLANEJAMENTO

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 COORDENADORIA DE RECURSOS 
HUMANOS DO ESTADO
 Departamento de Perícias Médicas do 
Estado
 Comunicado
Convocações para Pericia Médica para PCD
Ministerio Publico
PATRICIA TEIXEIRA FERRER - 14911823 - Fica convocado 

a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito a AV. Prefeito Passos S/N - Glicério - São Paulo, no 
dia 16-10-2019 ás 13h30, para realização de perícia médica, 
munido de documento original com foto, laudo médico e exames 
complementares.

 Comunicado
Convocações para Pericia de Ingresso
Universidade Estadual de Campinas
JAQUELINE ELAINE BUENO DA CUNHA - 35069767 - Fica 

convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICE-
RIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 17-10-2019 ás 08h30, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: TECNICO EM ADMINIS-
TRACAO, do(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

TIAGO DE OLIVEIRA BRITO - 90089404 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 17-10-2019 ás 08h45, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: QUIMICO, do(a) UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS.

 COORDENADORIA 
DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

 DEPARTAMENTO DE DESPESA 
DE PESSOAL DO ESTADO - DDPE
 Centro Regional de Despesa de Pessoal - 
CRDPe-Campinas
 Notificações
Fica(m) Notificado(s) o(s) abaixo discriminado(s) para, no 

prazo de 15 dias, contatar o CRDPe-4, situada na Av. Alberto 
Sarmento, 04, 7º Andar, Bonfim, Campinas/SP, telefone: (19) 
3743-5261, visando à devolução de numerário aos cofres públi-
cos do Estado. Informações adicionais estão resguardadas e dis-
poníveis ao(s) interessado(s) na citada CRDPe-4, assim como fica 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. a falta 
de manifestação poderá implicar a inscrição no Cadin Estadual e 
envio do processo à Área do Contencioso Geral da Procuradoria 
Geral do Estado para ajuizamento de ação de conhecimento.

08h, ocasião em que realizar-se-à a audiência de instrução para 
inquirição das testemunhas de acusação.

Os autos estão à disposição da defensora, em dias úteis, 
das 09h às 18h, na sede da Seção de Polícia Judiciária Militar 
e Disciplina da 2ª Cia do 4º BPRv, situada na Rodovia Adhemar 
Pereira de Barros (SP-340), km 120,300, bairro Parque Xangrilá, 
CEP 13098-396, telefone (19) 3257-0140, Campinas/SP, para 
que, caso haja interesse, possa fazer vistas e/ou carga dos autos.

 5º Batalhão de Polícia Rodoviária - Sorocaba
 Notificação
O Presidente do Procedimento Disciplinar 5BPRv-022/06/19, 

nos termos do Inciso II do Artigo 56 das I-16-PM, notifica 
o Dr. Claudemir Estevam dos Santos, OAB/SP 260.641, com 
escritório na Rua Albuquerque Maranhão, 75, Cambuci - São 
Paulo/SP, Defensor constituído do Acusado, Cb PM 952811-3 
Vicente de Paula Torres Santos, referente a Reconsideração 
de Ato impetrada por este Defensor, que a Autoridade Militar 
recorrida reconheceu o referido recurso, todavia, no mérito em 
questão, Indeferiu e Manteve a sanção imposta pela Autoridade 
Disciplinar competente. Notifico ainda, que conforme preconiza 
o § 2º do Art. 57, do RDPM, esse Defensor possui o prazo de 
05 dias a contar da data dessa publicação para, caso queira, 
interpor recurso, após esse prazo, os autos serão encaminhados 
para a Sede do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, sito à Rua 
Antônio Aparecido Ferraz, 1455, Jardim Santa Isabel, município 
de Sorocaba/SP.

 COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
 Comunicado
Cmt do CPAmb – Reconsideração de Ato – Indeferimento: 

Ao 2º Sgt PM 129819-4 Ismael Oliveira Pinheiro, do 3º BPAmb, à 
vista do que foi apurado nos autos do PD 3BPAmb-15/061/19, o 
pedido de reconsideração de ato foi indeferido (Adv. Dr. Ronaldo 
do Patrocínio – OAB/SP 373.117).

 Comunicado
Representação – Indeferimento: Ao 2º Sgt PM 970412-4 

Wilson Vasconcelos Neves, tendo como última Unidade o 1º 
BPAmb, à vista do que foi apurado nos autos do PD 1BPAmb – 
118/16/16, o pedido de representação foi indeferido (Adv. Dra. 
Sonia Regina Torlai – OAB/SP 110.845).

 ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA 
REGIÃO NOROESTE DO ESTADO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Intimação
Processo Sanção 090/2019-CRN/S Protocolo E-Sanções: 

380.184.2019.04631.SADM. Objeto: Procedimento para apu-
ração de possíveis irregularidades contratuais praticas pela 
empresa Rodrigues Industria e Comércio de Argamassas Ltda. 
ME. - CNPJ 02.052.185/0001-03

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 
Depto. De Adm. C.U.P.REG.Noroeste Est, vem comunicar 
Rodrigues Indústria e Comércio de Argamassas Ltda - ME - 
CNPJ: 02.052.185/0001-03, já qualificada no contrato número 
2019NE00224 e edital 380184000012019OC00015, acerca da 
apuração dos seguintes fatos:

A Contratada não entregou os materiais constantes na Nota 
de Empenho 2019NE00224 oriundo do Processo 037/19-CRN 
cujo prazo de entrega expirou em 15-07-2019, em inobservância 
ao disposto na alínea “g” do Preâmbulo do Edital de Convite 
Eletrônico 380184.00001.2019.OC.00015, e está sujeita às 
sanções previstas para o caso de inadimplemento constante do 
item 9 do respectivo edital, bem como da Lei Federal 8.666, de 
21-06-1993 e Resolução SAP-06, de 10-01-2007.

(Processo Sanção 090/2019-CRN). Assim, fica a empresa 
intimada para, querendo, apresentar suas alegações de defesa 
no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento desta 
intimação, que deve, preferencialmente, ser feita eletronicamen-
te com acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do 
código de acesso 2019V78QMBEXJO, que permitirá selecionar 
a opção “Fornecedor Ampla Defesa”, para incluir a sua mani-
festação; A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais. Destaca-se que está assegurada, durante o 
prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte 
endereço: Estr. Vicinal Pref.hanibal Haman, Km 06, Pirajui - SP, 
16602000.

 Intimação
Processo Sanção 091/2019-CRN/S Protocolo E-Sanções: 

380.184.2019.04463.SADM. Objeto: Procedimento para apu-
ração de possíveis irregularidades contratuais praticas pela 
empresa Luciene Borges Vaz Comércio e Serviços ME. - CNPJ 
33.486.054/0001-68.

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 
Depto. de Adm. C.U.P.Reg.Noroeste Est, vem comunicar Luciene 
Borges Vaz Comércio e Serviços Me - CNPJ: 33.486.054/0001-
68, já qualificada no contrato número 2019NE00368 e edital 
380184000012019OC00081, acerca da apuração dos seguintes 
fatos:

A Contratada não entregou o material constante na Nota de 
Empenho 2019NE00368 oriundo do Processo 062/19-CRN cujo 
prazo de entrega expirou em 30-08-2019, em inobservância ao 
disposto na alínea “g” do Preâmbulo do Edital de Convite Ele-
trônico 380184.00001.2019.OC.00081, e está sujeita às sanções 
previstas para o caso de inadimplemento constante do item 9 do 
respectivo edital, bem como da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 
e Resolução SAP-06, de 10-01-2007.

(Processo Sanção 091/2019-CRN). Assim, fica a empresa 
intimada para, querendo, apresentar suas alegações de defesa 
no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento desta 
intimação, que deve, preferencialmente, ser feita eletronicamen-
te com acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do 
código de acesso 201964PUXVZDHY, que permitirá selecionar 
a opção “Fornecedor Ampla Defesa”, para incluir a sua mani-
festação; A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais. Destaca-se que está assegurada, durante o 
prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte 
endereço: Estr. Vicinal Pref.hanibal Haman, Km 06, Pirajui - SP, 
16602000

 Intimação
Processo Sanção 094/2019-CRN/S Protocolo E-Sanções: 

380.184.2019.04716.SADM. Objeto: Procedimento para 
apuração de possíveis irregularidades contratuais praticas 
pela empresa Alimentare Nutrição e Serviços Eireli. - CNPJ 
09.649.306/0001-48

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 
Depto. De Adm. C.U.P.Reg.Noroeste Est, vem comunicar Ali-
mentare Nutrição e Serviços Eireli - CNPJ: 09.649.306/0001-48, 
já qualificada no contrato número 025/2015-CRN e edital 
004/2015-CRN, acerca da apuração dos seguintes fatos:

Conforme informação do Diretor Técnico II do Centro de 
Infraestrutura Substituto, a empresa Alimentare Nutrição e Ser-
viços Eireli, CNPJ 09.649.306/0001-48, durante a execução dos 
serviços objeto do Contrato 025/2015-CRN, firmado nos autos 
do Processo 033/2015-CRN, incidiu na seguinte ocorrência:

No dia 20-09-2019, a quantidade do item “frango crocan-
te” que compunha o cardápio previamente aprovado para o 
mês, foi insuficiente e 06 servidores desta Coordenadoria Regio-
nal não tiveram no almoço a opção deste item por culpa da 
Contratada. Na data da ocorrência foram servidas 89 refeições.

Dessa forma, a Contratada infringiu, em tese, as disposições 
contidas nos itens 05, 5.3, alíneas “a”, “b” e “d”; 06, 6.1; 7, 7.1; 
11, 11.1, 11.26, 11.28 do Projeto Básico, bem como a Cláusula 
Décima, itens 01, 26 e 28 do Contrato 025/2015-CRN.

 Intimação
O Presidente do Procedimento Disciplinar 4BPRv-084/06/19, 

a que responde o Sd PM 149900-9 Ivan Monterio Alves, per-
tencente ao efetivo da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia 
Rodoviária, Intima o acusado e sua defensora Senhora Dr.ª Flávia 
Magalhães Artilheiro, OAB/SP 247.025, com escritório profissio-
nal à Avenida Dom João VI, 225, sala 07, Canhema, Diadema/
SP, a comparecerem a Audiência de Instrução e Julgamento, 
Agendada para o dia 23-10-2019, às 11h, a ser realizada na 
sede da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, 
localizada no Rodoanel Mário Covas (SP-021), km 005, Sol 
Nascente, telefone (11) 4193-5893, município de São Paulo/SP. 
Os autos encontram-se à disposição da defesa, em dias úteis, 
das 09h às 18h, na Seção de Polícia Judiciária Militar e Disciplina 
da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, situada 
no Rodoanel Mário Covas, km 005, Sol Nascente, telefone (11) 
4193-5893, município de São Paulo/SP, para que, caso haja 
interesse, possa fazer vistas e/ou carga dos autos.

 Intimação
O Presidente do Processo Administrativo Disciplinar 4BPRv-

02/06/19, a que responde o Sd PM 144495-6 Leonardo Francisco 
Dias da Encarnação, pertencente ao efetivo da 2ª Companhia 
do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, intima o acusado e sua 
defensora constituída, a advogada, Dra. Joice Vanessa dos 
Santos, OAB/SP 338.189, com escritório sito à Avenida Padre 
Salustio, 1541, Lençois Paulista/SP, telefone (14) 3264-2698 e 
(14) 99601-5330, a tomarem conhecimento do inteiro teor do 
despacho interlocutório, a saber:

Com base no inciso I do artigo 135 das I-16-PM (Instruções 
do Processo Administrativo na Polícia Militar), cuida este despa-
cho interlocutório da análise dos pedidos realizados pela ilustre 
defensora Dr.ª Joice Vanessa dos Santos OAB 338.189/SP, em 
sede de Defesa Preliminar, apresentada nos autos do Processo 
em referência, em que figura como acusado o Sd PM 144495-6 
Leonardo Francisco Dias da Encarnação.

Primeiramente, conheço da Defesa Preliminar tempestiva, a 
qual comporá os autos.

Preliminarmente, aduz a defesa os seguintes pedidos:
“Protesta pela nulidade do Termo Acusatório, alegando 

irregularidade quanto à formação do Conselho”: tal protesto 
não prospera, senão vejamos:

Conforme o artigo das I-16-PM avocado para manter tal 
protesto, refere-se ao Conselho de Disciplina, citado no artigo 
129 das I-16PM e também no artigo 78 do RDPM; porém este 
Processo Regular se acha fundamentado no artigo 84 do RDPM 
e também nos artigos 120 e 127 das I-16-PM, bem como em seu 
artigo 128 Parágrafo Único se encontra a informação expressa 
sobre quem deve presidi-lo: “Parágrafo único – Para elaboração 
do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), deverão ser obser-
vados o disposto no Artigo 84 da Lei Complementar 893/01 
(RDPM) e o rito do Conselho de Disciplina previsto nestas 
Instruções, devendo ser presidido por um Oficial, no mínimo, um 
1º Tenente nomeado pela autoridade instauradora.”. Portanto 
encontra-se em plena consonância com as normas legais que 
regem o assunto no ponto questionado pela Defensora do 
acusado.

Também há de se esclarecer que o acusado conta com 06 
(seis) anos e 05 (cinco) meses de serviço policial militar, ou seja, 
menos de 10 (dez) anos de serviço, conforme o artigo 71 do 
RDPM: “O processo regular a que se refere este Regulamento, 
para os militares do Estado, será:

I - para oficiais: o Conselho de Justificação;
II - para praças com 10 (dez) ou mais anos de serviço 

policial-militar: o Conselho de Disciplina;
III - para praças com menos de 10 (dez) anos de serviço 

policial-militar: o Processo Administrativo Disciplinar.”. Assim 
não restando qualquer dúvida quanto à legalidade do ato.

“Da violação a direito garantido pela Constituição Federal 
– presunção da inocência.” tal protesto também não prospera, 
pois:

A Nobre Defensora protesta quanto à “sanção” em trans-
ferir o acusado para o serviço administrativo, limitação do uso 
do uniforme e uso de arma, porém tudo se encontrada com o 
devido amparo legal de acordo com o RDPM “Artigo 72 - O 
militar do Estado submetido a processo regular deverá, quando 
houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia, disciplina 
ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício 
de outras funções, enquanto perdurar o processo, podendo 
ainda a autoridade instauradora proibir-lhe o uso do uniforme, 
como medida cautelar.” e também as I-16-PM “Artigo 112 – O 
Comandante, Chefe ou Diretor do militar do Estado acusado em 
processo regular deverá determinar que ele fique:

a) vinculado à Unidade do presidente do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, como adido se necessário, desde a instau-
ração do Conselho de Disciplina ou do Processo Administrativo 
Disciplinar, até a publicação da decisão definitiva;

c) afastado de atividades operacionais, inclusive de supervi-
são, devendo ser empregado em serviços internos, em horário de 
expediente administrativo, ou no Serviço de Dia de Subunidade e 
Guarda do Quartel da Unidade, em regime de horário peculiar a 
essas funções, no entanto, exclusivamente no período diurno, e 
suspensa a concessão de carga pessoal de arma de fogo.

Assim, não restando dúvidas quanto às medidas cautelares 
impostas pela autoridade instauradora, sendo que, como já 
exposto, não há que se falar em subjetividade, imparcialidade ou 
impessoalidade no presente Processo Administrativo Disciplinar.

“Elementos de informação – único meio de provas”, a 
nobre Defensora questiona sobre a legalidade do Processo, 
haja vista ter sido utilizada uma Sindicância para nortear a 
instauração do presente PAD, porém, a mesma está eivada de 
legalidade e também não foi indicado nenhum ponto duvidoso 
ou ilegal da referida Sindicância que apurou os fatos trazidos à 
tona em 01-05-2018, sendo que nela se encontram inúmeros 
documentos e laudos oficiais que comprovam todas as situações 
narradas. Por fim, reforço que este processo tramita indepen-
dentemente do feito criminal a que responde o ora acusado, 
segundo consagrado princípio que se afigura desnecessário citar, 
constituindo-se análise ético-disciplinar, tão somente.

“Dos pedidos e requerimentos” a nobre Defensora requer:
“Em relação às testemunhas de defesa, insta registrar que 

estas só serão apresentadas após a última testemunha de acu-
sação”, da qual defiro a apresentação em momento oportuno 
à Defesa;

“Seja recebida a petição com base no direito de petição;” 
o qual defiro o requerimento tendo como base a Constituição 
Federal;

“Sejam acolhidas as preliminares e determinado o arqui-
vamento do processo ante as nulidades apontadas;”, o qual 
indefiro pelos motivos já expostos;

“Que todas as intimações relacionadas a este processo 
regular sejam feitas em nome da Dr.ª Joice Vanessa dos Santos – 
OAB/SP 338.189, sob pena de nulidade;” defiro o requerimento;

“Que todo o processo seja tocado de forma completamente 
impessoal e imparcial, bem como todos os atos e decisões 
sejam feitos dentro da legalidade e devidamente fundamentado/
motivado, sob pena de nulidade;”, defiro o requerimento, uma 
vez que estes e outros princípios norteiam todos os atos da 
administração pública.

“Por fim, o envio da decisão final após elaboração, via 
e-mail para joicevanadv@hotmail.com;”, defiro o requerimento 
após a publicação da decisão pelo Comandante Geral da PMESP.

Fica facultado o envio eletrônico dos questionamentos pelo 
email: 4bprv2ciasjd@policiamilitar.sp.gov.br. Ademais, proceder-
-se-á notificação por Diário Oficial, para a devida publicidade 
do ato externo.

Por fim, intima ainda o acusado e sua defensora a compa-
recerem na sede do 23º BPM/I, sito a Rua Capitão Leovigildo 
Areco, 1510, São Roque, Lorena/SP, na data de 25-10-2019, às 

Ongaro, 57, sala 2, bairro centro, Sumaré/SP, para ciência da 
decisão do peticionado via e-mail o qual requer: Relatório dos 
membros processantes do CD; Decisão Final do Comandante 
Geral; Diário Oficial do Estado com a publicação do punitivo 
disciplinar. Esclareço que os autos estão arquivados na Correge-
doria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, situada a Rua 
Alfredo Maia, 58, bairro Luz, São Paulo.

 Intimação
O Comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar do 

Interior, autoridade instauradora do Inquérito Policial Militar 
24BPMI-001/16/19, intima Fábio Ferreira dos Santos, OAB/SP 
255.132, para ciência da decisão do peticionado o qual solicita 
cópia integral do referido procedimento administrativo. Esclare-
cendo que os autos estão à disposição do defensor, nos termos 
do inciso XIII e XVI do artigo 7º da Lei 8906, de 04-07-1994, na 
sede do Vigésimo Quarto Batalhão de Polícia Militar do Interior, 
situado a Rua Odilon de Paula Gião, 69, bairro Jardim Nova São 
João, São João da Boa Vista/SP, no horário das 09h às 18h.

 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior - Sumaré
 Intimação
O Presidente do Procedimento Disciplinar 48BPMI-

084/06/19, intima o acusado Sd PM 162445-8 Maycon Martins 
Ferreira, da 2ª Cia do 48º BPM/I e caso constitua, seus possíveis 
causídicos, a comparecer na Seção de Justiça e Disciplina da 2ª 
Cia do 48º BPM/I, sito à Rua Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhoa 
Cintra, 1611 - Bom Retiro - Sumaré/SP, fone (19) 3838-3028, 
com endereço eletrônico 48bpmi2ciasjd@policiamilitar.sp.gov.
br, para audiência de instrução e julgamento do procedimento 
supra, a ser realizada em 21-10-2019, às 14h30, a fim de exercer 
o regular direito da ampla defesa e contraditório. O não atendi-
mento da presente intimação acarretará na adoção de medidas 
para o regular curso do Procedimento Disciplinar.

 Comando de Policiamento do Interior 10 - 
Araçatuba
 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior - Araçatuba
 Comunicado
Cmt do 2º BPM/I - Aprovação de ato - decisão sancionatória: 

Ao 2º Sgt PM 118839-9 Sérgio Melinsqui Neto, da 2ª Cia PM do 
2º BPM/I, à vista do que foi apurado nos autos do PD 2BPMI-
064/12.2/19, foi imposta sanção disciplinar (Adv. Dr. Marcelo 
Kasagui Carvallho Homem – OAB/SP 404.512 e Dr. José Roberto 
Sanches - OAB/SP 381.210).

 CORPO DE BOMBEIROS
 Comando do Corpo de Bombeiros
 Comando de Bombeiros do Interior
 Notificação
Dr. Wanderley Alves dos Santos - OAB/SP 310.274. Na 

qualidade de Autoridade avocadora do Conselho de Disciplina 
Nº CBI-001/119/19, no qual responde a Cb PM 962261-6 Márcia 
Regina do Nascimento Iabiku, do 15º GB, torna sem efeito a 
publicação no Diário Oficial de 12-10-2019, na seção I do Poder 
Executivo, em resposta ao pedido da defesa, foi explanado 
no Despacho Nº CCB-008/940/19, o parecer emitido por este 
Subcomandante CB, sendo indeferido o pedido de suspeição dos 
membros do conselho pleiteado pela defesa.

 COMANDO DE POLICIAMENTO 
RODOVIÁRIO
 3º Batalhão da Polícia Rodoviária - 
Araraquara
 Comunicado
Cmt G - Recurso Hierárquico - Indeferimento. 1º Sgt PM 

886091-2 Henri Claus de Oliveira Rodrigues, tendo como última 
unidade o 3º BPRv, à vista do que foi apurado nos autos do PD 
Nº Subcmt PM-079/362/16, o recurso hierárquico foi indeferido. 
(Adv. Dr.Valci Gonzaga, OAB 126.747/SP)

 Notificação
O Comandante do Terceiro Batalhão de Polícia Militar 

Rodoviária notifica a Dra. Joice Vanessa dos Santos - OAB/SP 
338.189, com escritório na Av. Pe. Salustio Rodrigues Machado 
1541, sala 02, Lençóis Paulista/SP, telefone (14) 3264-2698, 
que para apurar os fatos narrados na representação impetrada 
e protocolada na CorregPM em 05/06/19, foi instaurado a 
Investigação Preliminar 3º BPRv-033/06/19 e após sua conclu-
são, não vislumbrou irregularidades a ser apurada no âmbito 
administrativo e/ou criminal, o capeado está à disposição da 
causídica na Seção de Polícia Judiciária Militar e Disciplina do 
Terceiro Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, localizado a Rua 
Castro Alves, 1271, prédio 5, bairro Quitandinha – Araraquara/
SP, telefone (16) 3322 7002.

 4º Batalhão de Polícia Rodoviária - Jundiaí
 Intimação
O Oficial Presidente do Procedimento Disciplinar 4BPRv-

169/06/19, intima o acusado, o 1º Sgt PM 975971-9 Márcio 
Alves da Silva e seu Defensor Constituído, Dr. Rogério Augusto 
Dini Duarte, OAB/SP 261.795, com escritório à Rua Artur Bernar-
des, 213, Nova Campinas, Campinas/SP, a tomarem conhecimen-
to sobre o cancelamento da Audiência e Instrução e Julgamento 
(AIJ) então agendada para ocorrer na data de 16-10-2019, às 
09h. O cancelamento tem como causa a não localização da 
testemunha de acusação arrolada na exordial, a qual já é de 
conhecimento da defesa. Intima ainda o acusado e seu defensor 
de que a nova data será remarcada tão logo a testemunha de 
acusação seja formalmente localizada e intimada.

Os autos estão à disposição do defensor, em dias úteis, das 
09h às 18h, na sede da SPJMD da 2ª Cia, do 4º BPRv, situada na 
Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 120,300, bair-
ro Parque Xangrilá, CEP 13098-396, telefone (19) 3257-0140, 
Campinas/SP, para que, caso haja interesse, possa fazer vistas e/
ou carga dos autos.

 Intimação
O Presidente do Procedimento Disciplinar 4BPRv-082/06/19, 

a que responde o Sd PM 149900-9 Ivan Monterio Alves, per-
tencente ao efetivo da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia 
Rodoviária, Intima o acusado e sua defensora Senhora Dr.ª Flávia 
Magalhães Artilheiro, OAB/SP 247.025, com escritório profissio-
nal à Avenida Dom João VI, 225, sala 07, Canhema, Diadema/
SP, a comparecerem a Audiência de Instrução e Julgamento, 
Agendada para o dia 23-10-2019, às 09h, a ser realizada na 
sede da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, 
localizada no Rodoanel Mário Covas (SP-021), km 005, Sol 
Nascente, telefone (11) 4193-5893, município de São Paulo/SP. 
Os autos encontram-se à disposição da defesa, em dias úteis, 
das 09h às 18h, na Seção de Polícia Judiciária Militar e Disciplina 
da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, situada 
no Rodoanel Mário Covas, km 005, Sol Nascente, telefone (11) 
4193-5893, município de São Paulo/SP, para que, caso haja 
interesse, possa fazer vistas e/ou carga dos autos.

 Intimação
O Presidente do Procedimento Disciplinar 4BPRv-083/06/19, 

a que responde o Sd PM 149900-9 Ivan Monterio Alves, per-
tencente ao efetivo da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia 
Rodoviária, Intima o acusado e sua defensora Senhora Dr.ª Flávia 
Magalhães Artilheiro, OAB/SP 247.025, com escritório profissio-
nal à Avenida Dom João VI, 225, sala 07, Canhema, Diadema/
SP, a comparecerem a Audiência de Instrução e Julgamento, 
Agendada para o dia 23-10-2019, às 10h, a ser realizada na 
sede da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, 
localizada no Rodoanel Mário Covas (SP-021), km 005, Sol 
Nascente, telefone (11) 4193-5893, município de São Paulo/SP. 
Os autos encontram-se à disposição da defesa, em dias úteis, 
das 09h às 18h, na Seção de Polícia Judiciária Militar e Disciplina 
da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, situada 
no Rodoanel Mário Covas, km 005, Sol Nascente, telefone (11) 
4193-5893, município de São Paulo/SP, para que, caso haja 
interesse, possa fazer vistas e/ou carga dos autos.


