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ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELEM-PAR, , 29 DE NOVEMBRO DE 2001. 

 

 

Para conhecimento dos órOos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 30NOV200 I (SEXTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 
	

MAJ QOBM WANZELER 
Supervisor de Área 
	

CAP QOBM ALEXANDRE 
Coordenador de Operações ao ClOp 

	
CAP QOBM ROGER 

Fiscal de Dia ao QCG 
	

CAP QOCBM PONTES 
Encarregado de Inquérito Técnico 

	
A CARGO DA DAL 

Oficial Odontólogo de Dia 
	

A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 
	 A CARGO DA POLIBOM 

Peritos de Incêndios e Explosões 
	

CAP QOBM SERGIO 
TEN QOBM BENTES 

Serviços para o dia 01DEZ2001 (SÁBADO) 

Oficial Superior de Serviço 	 TEN CEL QOBM ÁLVARO 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM ANDREI 
Coordenador de Operações ao ClOp 	 CAP QOBM ALMEIDA 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP QOCBM 
Encarregado de Inquérito Técnico 	 A CARGO DA DAL 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	 TEN QOBM PINHEIRO 

TEN QOBM AUGUSTO 

Serviços para O dia 02DEZ2001 (DOMINGO) 

Oficial Superior de Serviço 
	

MAJ QOBM PIQUET 
Supervisor de Área 
	 CAP QOBM ULISSES 

Coordenador de Operações ao ClOp 
	 CAP QOBM SARMANHO 

Fiscal de Dia ao OCO 
	

CAP QOCBM 
Encarregado de Inquérito Técnico 

	
A CARGO DA DAL 

Oficial Odontólogo de Dia 
	

A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 
	

A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 

	
CAI' QOBM NORAT 
TEN QOBM ALESSANDRE 
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Serviços para o dia 03DEZ2001 (SEGUNDA-FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM FREITAS 
Supervisor de Area 	 CAP QOBM ANDRADE 
Coordenador de Operações ao CIOp 	 CAP QOBM SERGIO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP QOABM AVIZ 
Encarregado de Inquérito Técnico 	 A CARGO DA DAL 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	 CAP QOBM CANTUÁRIA 

TEN QOBM ROBERTO 

MENSAGEM 
"O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é 

a força da minha vida; de quem me recearei? (Salmo: 27.1). 

21  PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DO FISCO FEDERAL 

São Paulo, 20 de outubro de 2001. 
O ASSUNTO ABAIXO É MUITO GRAVE: 
EMPRESAS MULTINACIONAIS ALÉM DE UTILIZAREM "LARANJAS", 

AINDA TENTAM DAR GOLPE NO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO PAULO. 

Anexo seguem cópias dos processos, as quais mostram como empresas 
multinacionais utilizam de empresas brasileiras e ainda falsificam CA's, aduherain documentos 
públicos para poderem levar vantagens. 

Acreditamos que esta diretoria poderá saber tomar providências contra estas 
empresas que a todo momento estão dando algum golpe no mercado. 

Vejam, 
A Draga falsificou Atestado de Capacidade utilizando as empresas corno 

LUBEKA do Brasil e 13WI. 
A outra multinacional, a Bartels, falsificou o C.A. para poder estar na 

solicitação. 
Mas o Corpo de Bombeiros de São Paulo descobriu, e as mesmas já estão 

sendo processadas. Inclusive segue cópia do Diário Oficial para comprovação. 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM D.O.E 
SEÇÃO I EM 18.08.2000 
(AAKY —17.08.2000) 
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CORPO DE BOMBEIROS — UM 180199 
JULGAMENTO DE LICITAÇ AO — DECISÃO DE RECURSO 
A Comissão Julgadora de Licitações da UGE 180199, Adm. do Corpo de 

Bombeiros, referente a TOMADA DE PREÇOS N° CCB-004/212.3/2.000 — PROCESSO N° 
CCB-071/212.1/2.000, tendo por objeto a aquisição de 40 (quarenta) conjuntos de equipamentos 
de proteção respiratória (Máscara Autônomas) e 85 (oitenta e cinco) Cilindros reserva para 
equipamento de proteção respiratória, para o Corpo de Bombeiros, após análise do recurso 
interposto pela empresa DRAGER IND. E COM. LTDA, contra a decisão da Comissão ao 
classificar a proposta da empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL LIDA, decidiu por 
unanimidade conhecer o recurso e, no mérito, dar provimento. desclassificando a referida 
empresa, por documento falso, conhecido após a fase de habilitação. Decidiu ainda, após 
diligências, nos termos do parágrafo 3° do art. 43 da Lei n° 8666/93, desclassificar a proposta da 
ernpresa DRAGER 1ND. E COM. LTDA, por constatar atestados de fornecimento falsos 
emitidos pelas empresas LUBEKA IND. E COM. LTDA e SANDRA REGINA PANTOZZI-
ME. 

Diante dos fatos apontados anteriormente, a Comissão Julgadora de Licitações 
irá propor ao Sr. Dirigente da UGE 180.199 — Adm. do Corpo de Bombeiros a revogação da 
licitação, visto que os preços ofertados pelas licitantes remanescentes estão acima do preço 
praticado no mercado, bem como envio de toda documentação para o Ministério Público, a fim 
de apurar a existência de crime. 

PÚBLICA 

FL4MILTON APARECIDO DOS SANTOS 
Presidente da Comissão Julgadora de Licitações 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA / 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
São Paulo, 17 de agosto de 2000. 
Oficio n° CCB- 367/212/2000. 
Do presidente da Comissão Julgadora de Licitações 
Ao Sr. Dirigente da UGE 180.199- Adm. do Corpo de Bombeiros 
Assunto: Recurso Administrativo — encaminha 
Anexo: Tomada de Preço n° CCB- 004/212.3/2000 

1. Encaminho a V.
- 
 o recurso administrativo interposto tempestivamente, 

pela empresa DRAGER IND. E COM. LTDA, contra a decisão desta Comissão Julgadora de 
Licitações ao classificar a proposta da empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL LTDA, 
alegando que o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho não correspondia 
ao equipamento ofertado pelo licitante. 

2. A Comissão Julgadora de Licitações abriu prazo para impugnação, nos 
termos do parágrafo 3° do art. 109 da Lei 8666/93, em 08A002000, a empresa BARTEL 
BRASIL COMERCIAL LTDA, apresentou esclarecimentos e pleiteou a desclassificação da 
empresa DRAGER IND. E COM. LTDA, por ter apresentado atestados de fornecimento falsos. 

3. Na diligência realizada por esta Comissão, foi constatado que o certificado 
de aprovação do Ministério do Trabalho apresentado pela empresa BARTEL BRASIL 
COMERCIAL LTDA. (fls. 142) está em desconformidade com o original, o qual foi realizado 
cópia pela própria Comissão (fls. 498/502). A própria empresa BASRTEL confirma que o 
atestado julgado ao processo apresenta falsidade, porém nega ter sido autor da falsificação. A 
potencialidade de enganar está presente, uma vez que a cópia é autenticada em Cartório de Notas 
do Município de Barueri-SP. 

4. Diante deste fato superviniente, a Comissão Julgadora de Licitações decidiu 
por unanimidade, nos termos do parágrafo 5° do art. 43 da Lei n° 8666/93, conhecer o recurso e, 
no seu mérito, dar provimento, desclassificando a empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL 
LTDA, por ter apresentado documento falso no procethrnento licitatósio, quando da fase de 
habilitarão.  
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5. Em relação a impugnação formulada pela empresa BARTEL BRASIL 

COMERCIAL LTDA, ao afirmar que os atestados de fornecimentos emitidos em favor da 
empresa DRAGER IND. E COM. LTDA, apesar de tratar-se de assunto referente à fase da 
I abilitação, a Comissão Julgadora de Licitações achou por bem promover a diligência necessária 
para averiguar a referida acusação. 

6. Foram expedidos ofícios para a empresa DRAGER IND. E COM. LTDA 
(fls. 510), bem como para as empresas SANDRA REGINA PANTOZZI-ME. (fls. 504) e 
LUBEKA IND. E COM. LTDA. (fls. 507), as quais emitiram os atestados de fornecimento, no 
inuito de prestar esclarecimentos comprobatórios em relação a veracidade dos atestados, 
solicitando o envio das notas fiscais de fornecimento. 

7. A empresa LUBEKA IND. E COM. LTDA, enviou as notas fiscais 
solicitadas e esclareceu conforme expediente às fls. 513 que até 31DEZ1999, a empresa P. 
I)ATLER IND. E COM. LTDA, era a distribuidora dos equipamentos Drager. As notas fiscais 
emitidas pela empresa DRAGER IND. E COM. LTDA, a partir de OIJAN2000, não aprovou o 
fornecimento atestado pela empresa LUBEKA IND. E COM. LTDA, o qual ficou juntado no 
processo licitatório e se encontra às fls. 164. 

8. Com relação à empresa SANDRA REGINA PANTOZZI-ME, em 
16AG02000, a referida empresa enviou as notas fiscais de fornecimento e imitidos pelas 
empresas DRAGER IND, E COM. LTDA, P. DATTLER IND. E COM LTDA, LUBEKA COM. 
E REPRESENTAÇÃO, LUBEKA DO BRASIL LTDA. Como ocorreu com a empresa 
LUBEKA IND. E COM. LTDA, as notas fiscais emitidas pela empresa DRAGER IND. E COM. 
LTDA, a partir de O1JAN2000, não comprovam o fornecimento atestado pela empresa 
SANDRA REGINA PANTOZZI-ME, o qual foi também juntado no processo licitatório e se 
encontra às fls. 165. 

9. A empresa DRAGER IND. E COM. LTDA, em expediente datado de 
15AG02000, tenta se justificar, primeiramente levantando a preliminar do fato de que o 
'recurso" interposto pela empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL LTDA, é intempestivo e, 
ro mérito, justifica que, em 1994, por estratégia de mercado, foi terceirizada a divisão de 
segurança, ficando a cargo da P. DATTLER IND. E COM. LTDA, a responsabilidade da 
comercialização e intermediação da venda dos produtos Drager. A DRAGER DO BRASIL, foi 
nomeada DRAGER MEDICAL, atuando somente no mercado. Em 1999, retomou a 
comercialização e assistência técnica direta de equipamentos de proteção individual no Brasil, 
mudando a razão social da empresa, bem como a alteração do objeto social. 

10. As alegações oferecidas pela empresa DRAGER IND. E COM. LTDA, não 
são suficientes para considerar verdadeiro o conteúdo dos atestados de fornecimento emitidos 
pelas empresas SANDRA REGINA PANTOZZI-ME e LUBEKA IND. E COM. LTDA, e, em 
relação a preliminar, não deve ser aceita, primeiro que a empresa BARTEL BRASIL 
COMERCIAL LTDA, não interpôs recurso e sim impugnação e, a acusação formulada é de 
grave, tendo a Comissão Julgadora de Licitações o dever de averiguar, sob pena de prevaricação. 

I1. A empresa DRAGERWERK AG, sediada na Suíça, detendora da marca 
DRAGER, apesar de ser sócio-proprietária da empresa DRAGER IND. E COM. LTDA, não 
pode ser considerada a mesma pessoa jurídica. Não existe nenhum documento no processo 
licitatório de que a empresa P. DATTLER IND. E COM. LTDA, sofreu fusão ou foi incorporada 
pela empresa DRAGER IND. E COM. LTDA, sendo portanto empresas diferentes. A empresa 
DRAGER IND. E COM. LTDA, não pode servir-se da capacidade técnica de uma outra 
empresa, como ocorre no presente caso. 

12. Diante disto, a Comissão Julgadora de Licitações decidiu acolher a 
Impugnação formulada pela empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL LTDA, e desclassificar 
a empresa DRAGER IND. E COM. LIDA, nos mesmos termos que a empresa BARTEL 
BRASIL COMERCIAL LTDA. 
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13. Pelas desclassificações decididas por esta Comissão Julgadora de 

licitações, restaram as empresas ENMETEC INSTRUMENTOS LIDA, cotando para o item 01 
c valor de R$ 4.087,50 e para o item 02, o valor de R$ 970,00 e MSA DO BRASIL EQUIP. E 
INS. SEG. LTDA, cotando para o item 01, o valor de R$ 3.511,15 e para o item 02, o valor de 
R$ 1.575,15. Apesar dos preços estarem inferiores à pesquisa de preços realizada pela Seção de 
Planejamento do DFP, foi constatado que há existência de preço praticado no mercado inferiores 
aos ofertados pelas licitantes remanescentes. 

14. O art. 3° da Lei n° 8666/93, consagra o principio de que a licitação visa a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração. No presente certame, pode-se verificar 
que existem preços menores que foram desclassificados não por motivo do equipamento, mas 
por irregularidades de documentação, aliando ao fato de que 03 (três) empresas foram 
inabilitadas e que podem potencialmente oferecer preços inferiores aos praticados pelos licitantes 
remanescentes. 

15. Pelo exposto, a Comissão Julgadora de Licitações propõe, nos termos do 
art. 49 da Lei n°  8666/93 a revogação da Tomada de Preços n° CCB-0041212.3/00 por motivo 
superveniente e relevante. 

16. Sugere ainda o envio de cópias autenticadas do presente processo ao 
Ministério Público, a fim de apurar a existência de crime praticado pelos representantes legais 
das empresas BARTEL BRASIL COMERCIAL LTDA, DRAGER IND. E COM. LTDA, 
LUBEKA IND. E COM. LTDA e SANDRA REGINA PANTOZZI-ME, pelos motivos já 
apontados anteriormente e remessa do atestado falso autenticado pelo Cartório de Notas de 
Damen- SP, ao Exm°. Sr. Corregedor Geral de Justiça para as providências que achar por bem 
aditar. 

17. Á Consideração de V.S. 

MILTON APARECIDO DOS SANTOS — Maj PM 
Presidente da CJL 

ATA NÚMERO 44 (QUARENTA E QUATRO) — SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil, às quatorze horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões da Div. Fin. — Seção de Finanças da UGE — 180199 — administração 
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, reuniu-se a Comissão 
Julgadora de Licitações, sob a Presidência do Senhor Maj PM MILTON APARECIDO DOS 
SANTOS, tendo como Membros os senhores Cap PM DILSON PEDRO SALTORATTO e 1° 
Ten PM ROGÉRIO SCHEFFER LONGATO, para análise do recurso interposto pela ~lesa 
DRAGER INDÚSTRIA E OMERCIO LTDA, contra a classificação da empresa BARTEL 
BRASIL COMERCIAL LTDA, referente a TOMADA DE PREÇOS N° DFP 004/212.3/2000 — 

/—•••\  
PROCESSO N° 071/212.1/2000, cujo objeto é a aquisição de 40 (quarenta) equipamentos de 
proteção respiratória e 85 (oitenta e cinco) cilindos de ar comprimido para EPR. para o Corpo de 
Bombeiros. A aplicação da decisão da Comissão Julgadora de Licitações deu-se no DOE n° 142, 
de 26 de julho de 2000, abrindo-se o prazo legal de 05 (cinco) dias para a eventual interposição 
de recurso. A empresa DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inconformada com a 
decisão da Comissão Julgadora de Licitações, após tomar vistas do processo, em 31 de julho de 
2000, interpôs recurso tempestivo, pedindo a dewlassificação da BARTEL BRASIL 
COMERCIAL LTDA, alegando que o Certificado de Aprovação do equipamento emitido pelo 
Ministério do Trabalho apresentado pela empresa era para equipamento com acoplamento tipo 
engate rápido, porém o equipamento possuía acoplamento tipo rosca. A Comissão Julgadora de 
Licitações determinou a publicação da interposição do recurso em DOE e abriu prazo para 
impugnação, nos termos do parágrafo 3° do art. 109, da Lei n° 8666/93. A publicação deu-se no 
DOE n° 148, de 03 de agosto de 2000, sendo que a empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL 
LTDA, apresentou impugnação em 08 de agosto de 2000, juntando o CA original, onde foi 
constatado que havia uma discordância do documento original com o documento apresentado na 
licitação, às fls. 142. Em sua impugnação afirma que não realizou a falsificação, apesar de 
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reconhecer a falsidade dos documentos apresentados e, por este motivo, pede sua própria 
desclassificação. A empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL LTDA, ainda em sua 
impugnação, traz fatos novos com relação aos atestados de fornecimentos emitidos pelas 
empresas LUBEKA IND. E COM. LTDA e SANDRA REGINA PANTOZZI-ME, afirma que os 
atestados, por elas. emitidos não correspondem a verdade, pois a DRAGER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LIDA, tendo somente 07 meses de vida, no fornecimento de equipamentos de 
proteção respiratória não forneceu a quantidade atestada. Diante deste fato novo e superveniente 
à habilitação e nos termos do parágrafo 3° do art. 43 da Lei n° 8666/93, oficiou as empresas 
LUBEKA IND. E COM. LTDA, SANDRA REGINA PANTOZZI-ME e DRAGER 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para que enviassem notas fiscais comprobatórias. A 
empresa LUBEKA IND. E COM. LTDA, esclarece através do oficio DIR 01, de 05 de agosto de 
2000, que as notas enviadas são emitidas pelas empresas DRAGER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA e P. DATTLER IND E COM. LTDA, sendo que esta última seria a 
distribuidora exclusiva da marca DRAGER, para todo o Brasil até 31 de dezembro de 1999. A 
empresa SANDRA REGINA PANTOZZI-ME, por intermédio do expediente de 16 de agosto de 
2000, envia as notas fiscais de fornecimento emitidas pelas empresas DRAGER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, P. DATTLER E COM. LTDA, LUBEKA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES, LUBEKA DO BRASIL LTDA. A licitante DRAGER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. por intermédio de um expediente, datado de 15 de agosto de 2000, 
esclarece que, em 1994, por estratégia de mercado, foi terceirizada a divisão a divisão de 
segurança, ficando a cargo da P. DATTLER IND. E COM . LTDA, a responsabilidade da 
comercialização e unennediação da venda dos produtos DRAGER. A DRAGER DO BRASIL 
foi renameada DRAGER MEDICAL, atuando somente no mercado médico. Em 1999, retomou a 
comercialização e assistência técnica direta de equipamentos de proteção individual no Brasil, 
mudando a razão social da empresa, bem como a 'alteração do objeto social. Afirma que o 
recurso interposto pela empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL LTDA, além de fora do prazo 
legal, demonstra a preocupação de tentar conturbar o processo licitatório. A licitante DRAGER 
INDÚSTRIA E COMERCIAL LTDA, envia notas fiscais emitidas pela própria empresa 
referente ao ano de 2000, bem como as emitidas pela empresa P. DATTLER IND. E COM. 
LTDA, nos anos anteriores. Diante do que foi exposto anteriormente, a Comissão Julgadora de 
Licitações decidiu reconsiderar a decisão, nos termos do parágrafo 4° do art. 109 da Lei n° 
8666/93, desclassificando a empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL LTDA, por ter 
apresentado documento falso no procedimento licitatório. Apesar do representante legal da 
referida empresa afirmar que não falsificou a documentação, a evidência é de que o documento 
juntado na licitação, às fls. 142, é cópia autenticada perante o Tabelião de Notas, Protesto de 
Letras e Títulos de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica do 
Município de Barueri-SP. Se houve a falsificação, ter o auxilio do cartório que deu autenticidade 
em documento falso. Conforme dispõe o parágrafo 5° do art. 43 da Lei n° 8666/93, é permitida a 
desclassificação de licitante em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento por motivo relacionado na habilitação. No presente caso, o documento em tela foi 
apresentado na fase da habilitação, porém esta Comissão Julgadora de Licitações somente tomou 
conhecimento da falsidade através da interposição do recurso da DRAGER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTD.A. Com  a desclassificação da empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL 
LTDA, seria vencedora do certame a empresa DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Ocorre, porém, que os pontos levantados pela empresa BARTEL BRASIL COMERCIAL 
LTDA, referente aos atestados emitidos em favor da empresa DRAGER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. Não podem ser relevados. Foi constatado pela Comissão Julgadora de 
Licitações que os atestados de fornecimentos juntados às fls. 164 e 165 possuem conteúdos 
falsos. As notas fiscais apresentadas pelas licitantes não deixam qualquer margem de dúvida. A 
licitante DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
02.535.707/0001-28, não forneceu a quantidade de equipamentos atestados às empresas 
LUBEKA IND. E COM. LIDA e SANDRA REGINA PANTOZZI-ME. 
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Pode-se verificar que a empresa P. DATTLER IND. E COM. LTDA, inscrita 
no CNPJ sob n° 00.024383/38, foi a fornecedora dos equipamentos atestados pelas empresas 
LUBEKA IND. E COM. LTDA e SANDRA REGINA PANTOZZI-ME e, não a empresa 
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A empresa DRAGERWERK AG, sediada na 
Suíça, detentora da marca DRAGER, apesar de ser sócia-proprietária da empresa DRAGER 
INDUSTRIA E COMÉRCIO LIDA, não pode ser considerada a mesma pessoa jurídica. Não 
existe nenhum documento no processo licitatório de que a empresa P. DATTLER IND, E COM. 
LTDA, sofreu fusão ou foi incorporada pela empresa DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, não pode servir-se da capacidade técnica de uma outra empresa, como ocorre no presente 
caso. Tanto a empresa LUBEKA IND. E COM. LTDA e SANDRA REGINA PANTOZZI-ME, 
elaboraram atestados ideologicamente falsos e a empresa DRAGER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, fez uso deste novo fato superveniente, a Comissão Julgadora de Licitações 
decidiu por unanimidade desclassificar a empresa DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, nos termos do parágrafo 3° do art. 43 da Lei n°8666/93, é permitida a desclassificação de 
licitante em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento por motivo 
relacionado na habilitação. Em razão dessa nova desclassificação, a Comissão Julgadora de 
Licitações, após analisar o preço das demais empresas classificadas, verificou que está acima do 
preço praticado no mercado, não sendo a proposta mais vantajosa para a administração. Apesar 
da pesquisa de preços (fls. 08), informar um preço médio de R$ 5.431,88 para o equipamento de 
proteção respiratória completo e de R$ 2.316,63, para o cilindro, pode-se verificar que existem 
preços menores que os ofertados pelos licitantes remanescentes, não sendo a proposta mais 
vantajosa para a administração. O art. 49 da Lei n° 8666/93, autoriza a autoridade competente 
para a aprovação do procedimento revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado. Os preços ofertados pelas empresas ENMETEC 
INSTRUMENTOS LTDA (R$ 4.087,50 para o itens 01 e R$ 970,00 para o item 02) e MSA DO 
BRASIL EQUIP,. E INS. SEG. LTDA. (R$ 3.511,15 para o item 01 e R$ 1.575,15 para o item 
02).estão acima dos licitantes desclassificados por motivos não relacionados com o equipamento 
especificado. Além disto, existem 03 (três) empresas inabilitadas que pode potencialmente 
oferecer preços inferiores aos praticados pelas licitantes remanescentes. Pelo exposto, a 
Comissão Julgadora de Licitações decidiu propor ao Sr. Dirigente da UGE 180.199 —
Administração do Corpo de Bombeiros a revogação do presente certame licitatório, nos termos 
do art. 49, capuz, da Lei 8666/93 e enviar representação ao Ministério Público do Estado de são 
Paulo, na pessoa de seu Procurador Geral de Justiça, solicitando a instauração de ação penal 
contra os representantes legais das empresas I3ARTEL BRASIL COMERCIAL LTDA, 
LUBEKA IND. E COM. LTDA, SANDRA REGINA PANTOZZI-ME e DRAGER 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pelos crimes praticados e apurados na presente licitação. 
Oficiar ainda o Exm°. Sr. Corregedor de Justiça, a fim de apurar a irregularidade praticada pelo 

..-""N Tabelião de Notas, Protesto de Letras e Títulos de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica do Município de Barueri-SP, ao autenticar um documento falso. Nada 
mais havendo a tratar o Sr. Presidente, deu por encerrada a reunião e para constar, lavrou-se a 
presente ATA que vai por mim assinada, 3° Sgt PM JEFFERSON ALEXSANDRO SMARIO, 
pelos Membros da Comissão Julgadora de Licitações. 

MILTON APARECIDO DOS SANTOS — Major PM 
Presidente 

DILSON PEDRO SALTORATTO— Cap PM 
Membro . 

ROGÉRIO SCHEFFER LONGATO —1° Ten PM 
Membro 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
2 — OFICIO RECEBIDO — TRANSCRIÇÃO 

OF. N° 1054/2001- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Senhor Comandante, 

Dirigimo-nos a V. Ex'., para agradecer a atenção e o apoio prestado a esta 
Secretaria Municipal de Administração, por ocasião do Dia de Finados. 

Certos de continuarmos contando com a valiosa colaboração de V. Ex'., e 
equipe, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

ESMERINO NERI BATISTA FILHO 
Secretário Municipal de Administração 

4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1— PUNIÇÃO DISCIPLINAR 

O MAJ QOBM Comandante do 2° GBM, no uso da competência que lhe 
confere o art. 11, Inciso III, do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 
Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, o Sd BM FERNANDO OLIVEIRA 

DE SOUSA, por ter no dia 24JUL2001, faltado premeditadamente o serviço de componente da 
guarnição de incêndio, e quando lhe dado o direito de defesa através do PATD n° 115/B/1, não o 
respondeu. N°s 02, 09 e 34 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e 
agravantes de incisos II, III e VI, alínea "c" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão grave. 
Permanece no comportamento "BOM". Recolha-se a sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

ORLANDO A1YTJNlQ SARMANHO FRADE- Cd Q0BM 
Coriiandarge Geral do CBMPA 
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