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no CNPJ sob nº 56.089.790/0019-07, neste ato representado 
pela sua Diretora, a Sra. Maria da Glória Talarico Babadobu-
los, portadora do RG nº 9.185.930-X, inscrita no CPF/MF nº 
012.539.068-82, no uso da competência, doravante denomi-
nada apenas DSAGC/SMA e, de outro lado, a empresa: PRIME 
SOLUTIONS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI - ME, inscrita 
no CNPJ: 20.116.757/0001-52, situada na Rua Jeju, 117, Vila 
Antonieta, São Paulo/SP, neste ato legalmente representada 
pelo Sr. LUCAS COLANTUOMO, RG: 43.318.656-2 SSP/SP e CPF: 
353.357.438-59, doravante designado DETENTORA, celebram o 
presente Termo de aditamento e retirratificação da ata de regis-
tro de preços DSAGC nº 54/2016, firmada em 03 de outubro de 
2016, Pregão Eletrônico nº 14/2016, pelas seguintes cláusulas 
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE 
PREÇOS

Fica prorrogada a Ata de Registro de Preços DSAGC nº 
55/2016, a partir de 20/04/2017, por mais um período de 6 
meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Continuam em vigor todas as demais cláusulas da ata de 

registro de preços DSAGC nº 55/2016, ficando expressamente 
ratificadas pelas partes em tudo o que não contrariar o disposto 
no presente termo de aditamento e retirratificação.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 56/2016
PROCESSO N° 7.774/2016
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

14/2016/DSAGC-RP
PROCESSO Nº 942/2016
Oferta de Compra 26012200001201OC00014
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RETIRRATIFICAÇÃO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC SMA Nº. 56/2016, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRI-
MENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS E A EMPRESA 
ECOFOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME.

Aos 03 dias do mês de abril de 2017, nesta cidade de São 
Paulo, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio de 
sua Secretaria de Estado do Meio Ambiente – DEPARTAMENTO 
DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS, inscrito 
no CNPJ sob nº 56.089.790/0019-07, neste ato representado 
pela sua Diretora, a Sra. Maria da Glória Talarico Babadobu-
los, portadora do RG nº 9.185.930-X, inscrita no CPF/MF nº 
012.539.068-82, no uso da competência, doravante denominada 
apenas DSAGC/SMA e, de outro lado, a empresa: ECOFOREST 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME., inscrita no 
CNPJ: 24.803.547/0001-93, situada na Estrada OCB 020, Água 
da Bananeira, Oscar Bressane/SP – Cep: 19770-000, neste ato 
legalmente representada pelo Sra. THAISE HELENE FOREST 
MARTINS, RG: 57.104.201-X SSP/SP e CPF: 092.2040.898-01, 
doravante designado DETENTORA, celebram o presente Termo 
de aditamento e retirratificação da ata de registro de preços 
DSAGC nº 56/2016, firmada em 03 de outubro de 2017, Pregão 
Eletrônico nº 14/2016, pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE 
PREÇOS

Fica prorrogada a Ata de Registro de Preços DSAGC nº 
56/2016, a partir de 20/04/2016, por mais um período de 6 
meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Continuam em vigor todas as demais cláusulas da ata de 

registro de preços DSAGC nº 56/2016, ficando expressamente 
ratificadas pelas partes em tudo o que não contrariar o disposto 
no presente termo de aditamento e retirratificação.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 54/2016
PROCESSO N° 7.779/2016
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

14/2016/DSAGC-RP
PROCESSO Nº 942/2016
Oferta de Compra 26012200001201OC00014
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RETIRRATIFICAÇÃO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC SMA Nº. 54/2016, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS E A EMPRE-
SA MILTON CESAR FERNANDES - ME.

Aos 03 dias do mês de abril de 2017, nesta cidade de São 
Paulo, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio de 
sua Secretaria de Estado do Meio Ambiente – DEPARTAMENTO 
DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS, inscrito 
no CNPJ sob nº 56.089.790/0019-07, neste ato representado 
pela sua Diretora, a Sra. Maria da Glória Talarico Babadobu-
los, portadora do RG nº 9.185.930-X, inscrita no CPF/MF nº 
012.539.068-82, no uso da competência, doravante denominada 
apenas DSAGC/SMA e, de outro lado, a empresa: MILTON CESAR 
FERNANDES - ME, inscrita no CNPJ: 07.245.369/0001-03, situa-
da na Rua Três, 280, Nova Pampulha, Vespasiano/MG, neste ato 
legalmente representada pelo Sr. MILTON CESAR FERNANDES, 
RG: MG-3.304.287 e CPF: 502.322.406-63, doravante designado 
DETENTORA, celebram o presente Termo de aditamento e retir-
ratificação da ata de registro de preços DSAGC nº 54/2016, fir-
mada em 03 de outubro de 2016, Pregão Eletrônico nº 14/2016, 
pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE 
PREÇOS

Fica prorrogada a Ata de Registro de Preços DSAGC nº 
54/2016, a partir de 20/04/2017, por mais um período de 6 
meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Continuam em vigor todas as demais cláusulas da ata de 

registro de preços DSAGC nº 54/2016, ficando expressamente 
ratificadas pelas partes em tudo o que não contrariar o disposto 
no presente termo de aditamento e retirratificação.

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Acha-se aberta na Coordenadoria de Fiscalização Ambien-

tal, da Secretaria do Meio Ambiente, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 03/2017/FPBRN, Processo nº 4.690/2015, 
destinada à aquisição de uniformes do policiamento ambien-
tal camuflado digital rural para a Polícia Militar Ambiental. 
A abertura das propostas dar-se-á no dia 03/05/2017 às 
09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da Oferta de Compra 
260030000012017OC00004. As propostas serão recebidas no 
site a partir do dia 18/04/2017. Os interessados poderão con-
sultar o Edital completo nos sites www.imesp.com.br (opção 
“NEGÓCIOS PÚBLICOS”; www.bec.sp.gov.br ou www.ambiente.
sp.gov.br. Maiores esclarecimentos: (11) 3133-3979 ou e-mail: 
smalicitacoesclc@sp.gov.br.

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Acha-se aberta na Coordenadoria de Fiscalização Ambien-

tal, da Secretaria do Meio Ambiente, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 04/2017/FPBRN, Processo nº 4.690/2015, 
destinada à confecção de uniformes do policiamento ambien-
tal camuflado digital rural para a Polícia Militar Ambiental. 
A abertura das propostas dar-se-á no dia 03/05/2017 às 
09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da Oferta de Compra 
260030000012017OC00005. As propostas serão recebidas no 
site a partir do dia 18/04/2017. Os interessados poderão con-
sultar o Edital completo nos sites www.imesp.com.br (opção 
“NEGÓCIOS PÚBLICOS”; www.bec.sp.gov.br ou www.ambiente.
sp.gov.br. Maiores esclarecimentos: (11) 3133-3979 ou e-mail: 
smalicitacoesclc@sp.gov.br.

Virtual do Estado de São Paulo, conforme especificações cons-
tantes do Termo de Referência, que integra este Edital como 
Anexo I.

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 Extrato de Contrato
Processo n.º 17/022-M
Contrato FAPESP n.º 009/2017
Assinatura: 12.04.2017
Parecer Jurídico n.º 034/2017
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo – FAPESP
Contratada: Nobre Artefatos de Papel Eireli EPP. - CNPJ: 

05.745.483/0001-77
Objeto: Fornecimento de 200 (duzentas) caixas contendo 

48 (quarenta e oito) pacotes de papel higiênico interfolhado.
Valor Total estimado: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data do Termo de 

Recebi mento Definitivo.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 008/2017.

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 RETI-RATIFICAÇÃO
Na publicação do dia 07/04/2017, na página 163, seção I 

do D.O.E., referente ao Aviso de abertura – Processo 1881/2016 
- do Pregão Eletrônico nº 007/2017, referente à AQUISIÇÃO DE 
CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO.

Onde lê-se: “[...] a realização do pregão será no dia 17 de 
abril de 2017, a partir das 09:00 horas [...]”

Leia-se: “[...] a realização do pregão será no dia 25 de abril 
de 2017, a partir das 09:00 horas [...]”

 CONVOCAÇÃO
Convocamos o representante da empresa REIS & REIS COM. 

MÓVEIS P/ESCRITÓRIO LTDA-ME., sua Procuradora, a Sra. Jane 
Cristina Lanza dos Reis, para comparecer no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 
– Santa Ifigênia - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato 
nº 034/2017, ref. a Aquisição de Longarina p/auditório encosto 
médio c/04 lugares.

 FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 008/2017 objetivando a compra de 

suprimentos de informática a favor de: LEMARINK CARTUCHOS 
EIRELI-EPP, CNPJ 18.436.917/0001-07, valor R$ 1.158,00, itens 
01 a 03; MTSI COM. E SERV. DE IMPRESSÃO EIRELI-ME, CNPJ 
26.145.027/0001-66, valor R$ 5.246,80, itens 05 a 08; WORK-
BOX COMERCIAL EIRELI, CNPJ 07.065.868/0001-19, valor R$ 
7.651,20 itens 09 a 24, 27 e 28; NBB COM. DE EQUIP. DE INFOR-
MATICA LTDA ME, CNPJ 10.820.186/0001-89, valor R$ 1.397,70, 
it4ens 25, 26, 29 e 30; MARYPAM COMERCIAL EURELI EPP, CNPJ 
02.877.958/0001-90, valor R$ 800,00, itens 31 a 34; ANDERSON 
HENRIQUE DA SILVA MORAES ME, CNPJ 02.434.839/0001-17, 
valor R$ 2.080,00, item 04. Parecer Jurídico CJ/FAMERP 18/2017, 
PTRES 606621, ND 33903060, FONTE 001.001.141. São José do 
Rio Preto, 17/04/2017.

 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 006/2017 objetivando a compra de 

água mineral a favor de: IRMÃOS GLERIANO LTDA-ME, CNPJ 
04.479.683/0001-62, valor R$ 22.500,00. Parecer Jurídico 
CJ/FAMERP 20/2017, PTRES 106621, ND 33903010, FONTE 
001001141. São José do Rio Preto, 17/04/2017.

 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP
HOMOLOGAÇAO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 011/2017 objetivando a compra de mate-

rial de escritório a favor de: SLIM SUPRIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ 
11.901.975/0001-07, valor R$ 3.860,98, itens 01 a 3, 07,08, 10 
a 18, 21 e 23; INFO SIG COM. SUPR. DE INFORMÁTICA EIRELI-
-ME, CNPJ 23.442.506/0001-56, valor R$ 15.300,00, item 22; 
MEGAPEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 67.440.461/0001-56, valor 
R$ 1.625,00, itens 19 e 20; PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS 
LTDA, CNPJ 43.899.665/0001-91, valor R$ 48,16, item 09; 
DALEN SUPR. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI, CNPJ 
22.791.023/0001-02, valor R$ 481,20, itens 04 e 06. Parecer 
Jurídico CJ/FAMERP 24/2017, PTRES 106621, ND 339030, FONTE 
001001141. São José do Rio Preto, 17/04/2017. 

 MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO
A Secretaria do Meio Ambiente torna público que foi soli-

citado esclarecimento em relação à concorrência nº 01/2017/
CPU, que objetiva à permissão de uso de próprio do Estado, 
nos Parques Villa-Lobos e Cândido Portinari, para exploração de 
comércio de alimentos, bebidas, pequenos objetos, artesanatos 
e souvenires e para locação de bicicletas, patins e assemelhados.

Segue o questionamento efetuado e a respectiva resposta:
QUESTIONAMENTO:
1 - O valor mínimo de R$ 30.084,00 é para os dois itens? Ou 

o valor de R$ 30.084,00 é para cada item?
2 – Posso concorrer somente ao item D2? Qual é o valor 

mínimo deste item?
3 – No Anexo III Proposta Comercial os dois itens são sepa-

rados! Portanto devo fazer a proposta individualmente?
RESPOSTA:
Em atenção ao pedido de esclarecimentos e, de acordo com 

a Unidade interessada na contratação, informamos que, para os 
itens D1 e D2, somente poderão ser apresentadas propostas que 
englobem os dois itens.

Deste modo, esclarecemos que o valor de R$ 30.084,00 
corresponde ao total dos itens D1 e D2, correspondendo à área 
de 659 m² (55 m² destinados à locação, manutenção e exposição 
de patins e skates e 604 m² destinados à locação, manutenção e 
exposição de bicicletas e calhambikes).

Não sendo possível a apresentação de proposta, pelas lici-
tantes, apenas para o item D1 ou para o item D2, isoladamente. 
Cumpre-nos destacar que o valor ofertado pelas proponentes 
para o item D1 ou D2, na planilha de proposta, Anexo III do 
edital, será considerado pela Comissão Julgadora como sendo 
para os dois itens em conjunto.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 55/2016
PROCESSO N° 7.775/2016
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

14/2016/DSAGC-RP
PROCESSO Nº 942/2016
Oferta de Compra 260122000012016OC00014
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RETIRRATIFICAÇÃO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC SMA Nº. 55/2016, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS E A EMPRE-
SA PRIME SOLUTIONS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI - ME.

Aos 03 dias do mês de abril de 2017, nesta cidade de São 
Paulo, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio de 
sua Secretaria de Estado do Meio Ambiente – DEPARTAMENTO 
DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS, inscrito 

mulados sejam bem superiores às receitas acumuladas durante 
grande parte do período de execução da obra.

R: Vide esclarecimento à questão 40.
105-) Podemos observar que, em concorrências públicas 

também financiadas por instituições financeiras internacionais 
(por exemplo: ICB nº 4147521301 e ICB nº 41075213 promo-
vidos pelo Metrô-SP e financiados pelo BIRD; LPI nº 001/2016 
promovido pela NGTM de Belém-PA e financiado pela JICA), foi 
previsto, nos seus editais, o pagamento de adiantamentos de 
até 10% do valor total do contrato. Considerando o cenário de 
grave crise econômica que o país atravessa, inclusive no setor 
de infraestrutura, com extrema escassez de crédito, dificuldades 
de fluxo de caixa e altos níveis de endividamento, podemos 
concluir que o pagamento de adiantamento, com as devidas 
garantias, se torna necessário e minimiza riscos ao Contra-
tante, uma vez que permite que a Contratada tenha recursos 
financeiros disponíveis para atender as demandas de fluxo de 
caixa da obra. Assim, na mesma linha de outras concorrências 
com financiamento internacional, como é o caso deste certame, 
questionamos sobre a possibilidade de inclusão, no presente 
edital, de dispositivo editalício equivalente aos citados acima 
no que tange ao adiantamento. Em caso negativo, solicitamos 
vossos esclarecimentos quanto ao conceito aplicado para a não 
concessão do adiantamento.

R-) Cláusula permitindo o adiantamento de valores foi 
incluída ao Edital nos termos do Adendo no. 01.

106-) Na Fase 72 – Aluguel de máquinas, veículos e equi-
pamentos, o critério de medição dos itens descritos abaixo, 
estabelece:

72.33.02.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D
SERÁ MEDIDO E PAGO POR HORA(H), APROVADA E ATES-

TADA PELA FISCALIZAÇÃO
72.88.33.04.04 FLUTUANTES
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO POR MÊS 

(M2 X MES), APROVADO PELA FISCALIZACAO.
72.88.33.05.04 EMBARCACAO AUXILIAR
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE POR MES (UN X MES)

APROVADO PELA FISCALIZACAO
72.88.33.06.04 REBOCADOR
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE POR MES (UN X MES)

APROVADO PELA FISCALIZACAO.
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 001/16-CO – LOTE 07
A Comissão Julgadora de Licitações – CJL, após analise da 

documentação dos licitantes melhores classificados, conforme 
exigências legais e com suporte nas informações da área técnica 
decide:

Habilitar os licitantes: Consórcio UBA e Consórcio LBR/
Biancar/Jardiplan, ficando assim classificadas:

1º lugar: Consórcio UBA – R$ 10.289.617,16
2º lugar: Consórcio LBR/Biancar/Jardiplan – R$ 

10.352.455,56
Conforme decisão autuada nos autos nº 273.565/DER/16 

– 68º volume.
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADENDO nº 01
Edital nº LPN 010/2016
A Comissão Julgadora de Licitações – CJL, comunica aos 

licitantes que encontra-se a disposição para retirada CD con-
tendo o Adendo nº 01 do edital, na Avenida do Estado, 777 – 3º 
andar – Sala da CJL, no horário das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ADENDO nº 04
Edital nº LPI 003/2016
Objeto: Contratação de obras de duplicação e melhorias da 

SP-088, rodovia Pedro Eroles, no trecho entre o km 32,000 e o 
km 39,453, nos municípios de Arujá e Mogi das Cruzes, incluindo 
dois viadutos no km 32,34 e km 32,90 e quatro passarelas no 
km 33,54, km 35,23, km 37,97 e km 38,81.

SEÇÃO III – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
3.6 – Equipamentos
EXCLUSÃO DE ITEM DA RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUI-

PAMENTOS
Item 10
Recicladora 600 hp ou equivalente

 CULTURA

 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

 Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 003/2017 - Proc. 
nº 366/2016 – Oferta de Compra nº 121201120462017OC00049 
- A Fundação Memorial da América Latina torna pública a 
abertura de licitação na modalidade “Pregão Eletrônico” para 
Registro de Preços, objetivando a aquisição de Poltronas (for-
necimento com instalação) para o Auditório Simón Bolívar da 
Fundação Memorial da América Latina, conforme especificações 
constantes do Anexo I do Edital.

- A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br no dia 03/05/2017 às 10:00 hs.

- Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 
dia 19/04/2017.

As informações estarão disponíveis nos sítios: www.bec.
sp.gov.br, www.imesp.com.br (opção negócios públicos) e www.
memorial.org.br 

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Encontra-se aberta na Fundação Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo - Univesp, licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico , para prestação de serviços de cobertura securitária 
(seguro) de vida aos estagiários remunerados da Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo, conforme especificações cons-
tantes do Termo de Referência, que integra este Edital como 
Anexo I.

 Aviso de Licitação
Edital de Pregão Eletrônico - UNIVESP n.º 003/2017
Processo n.º 029/2017
Oferta de Compra: 101301100462017OC00003
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.br, www.bec.fazenda.

sp.gov.br
Encontra-se aberta na Fundação Universidade Virtual do 

Estado de São Paulo - Univesp, licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico , para prestação de serviços de cobertura securitária 
(seguro) de vida aos estagiários remunerados da Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo, conforme especificações cons-
tantes do Termo de Referência, que integra este Edital como 
Anexo I.

 Aviso de Licitação
Edital de Pregão Eletrônico - UNIVESP n.º 003/2017
Processo n.º 029/2017
Oferta de Compra: 101301100462017OC00003
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.br, www.bec.fazenda.

sp.gov.br
Encontra-se aberta na Fundação Universidade Virtual do 

Estado de São Paulo - Univesp, licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico , para prestação de serviços de cobertura securitária 
(seguro) de vida aos estagiários remunerados da Universidade 

necessárias à execução deste método executivo constam na 
planilha de quantidades. Vide Adendo 1 ao edital.

89 Os projetos nº DE-SP0000147-210.210-000-G18-002_A.
pdf e DE-SP0000147-210.210-000-F07-001_B.pdf, indicam um 
muro de contenção em Gabião com volume total de 112,5 
m3. Pergunta: Em qual item da planilha será medido o Gabião 
do muro de contenção? Quais as especificações e critério de 
medição do gabião?

R: Os serviços necessários à execução do muro foram 
inseridos na Planilha de Quantidades, ver item 24.09.04.02. Os 
critérios de medição estão disponíveis, vide adendo 1 ao Edital.

90) O item “Fase 72 - Aluguel de Máquinas, Veículos e 
Equipamentos”, contempla a locação de Guindastes, Flutua-
dores, Embarcador Auxiliar e Rebocador. Estamos entendendo 
que esses equipamentos são referentes ao apoio náutico para a 
execução das fundações provisórias que irão auxiliar o empur-
ramento da estrutura metálica da futura ponte. Pergunta: Está 
correto o nosso entendimento? Na negativa, favor informar 
como deveremos proceder.

R: Entendimento parcialmente correto. Os equipamentos 
são os mínimos necessários para atender a todos os serviços no 
prazo de obra, definido em 18 meses. Quanto ao deslocamento 
da ponte metálica, vide resposta 35.

91 O critério de medição do item 26.88.06.07.01.99 – 
Fabricação e fornecimento de estrutura metálica Aço A-588, 
estabelece que será medido e pago por quilo (kg) de estrutura 
metálica montada e aprovada pela fiscalização.

Esta condição de medição, impõe a CONTRATADA, arcar 
durante vários meses, integralmente com a aquisição, fabri-
cação, pré-montagem e montagem de 1.842 toneladas de 
estruturas metálicas, item de maior relevância do contrato, 
impossibilitando aplicar a medição dos serviços realizados mês 
a mês, conforme previsto no item 11.1 – Medição dos trabalhos 
executados do Anexo III – Condições Particulares do Contrato. 
Diante do exposto, de forma a manter o equilíbrio econômico-
-financeiro, entendemos que serão remunerados conforme pre-
ceitua o mercado, ou seja, aquisição, fabricação, pré-montagem 
e montagem das estruturas metálicas. Favor confirmar.

R: Vide esclarecimento à questão 40.
92 Conforme previsto no artigo 40 da lei 8666/93, item 

16, Condições de Pagamento, subitem B, deverá ser fornecido o 
cronograma de desembolso máximo por período. Solicitamos o 
fornecimento do cronograma físico-financeiro das obras.

R- Compete ao Licitante à elaboração do cronograma, qual-
quer modelo fornecido pelo Contratante é meramente sugestivo. 
A Informação deve ser prestada pelo Licitante em sua respectiva 
proposta e não pelo Contratante.

93) Solicitamos a disponibilização do projeto do guar-
da corpo, conforme PP-DE-C04/029, indicado no projeto DE-
-SP0000147-210.210-000-C01/006 rev.A.

R: O projeto será fornecido juntamente com o Boletim de 
Esclarecimentos 01. Vide adendo 1 ao edital.

94. Analisando os elementos fornecidos para elaboração 
dos preços das estacas tipo raiz e estacão, não identificamos 
a previsão dos custos de ensaios estático e dinâmico previstos 
em norma. Favor informar em qual item deveremos considerar 
estes custos.

R-) Ver respostas às questões 04, 05 e 24.
95-) Nos critérios de medição das estacas tipo raiz, o forne-

cimento do aço (corte, dobra e montagem) não está incluso no 
preço. Apenas devemos considerar a colocação da armadura na 
estaca. Está correto nosso entendimento?

R: Para este item, todos os serviços necessários à execução 
da estaca raiz devem compor o preço a ser proposto pela 
CONTRATADA.

96-) Nos critérios de medição do estacão em solo e rocha, 
a carga, transporte e descarte do material escavado/lama não 
estão inclusos no preço, devendo ser medidos nos itens específi-
cos. Está correto nosso entendimento?

R: Para este item, todos os serviços necessários à execu-
ção das estacoes devem compor o preço a ser proposto pela 
CONTRATADA.

97 Na Fase 72, não identificamos a previsão de custos da 
passarela flutuante necessária para montagem da tubulação de 
concreto das fundações e estruturas em água? Favor informar 
em qual item deveremos considerar estes custos.

R: Os flutuantes constam no item 72.88.33.04.04
98-) Na Fase 72, não identificamos a previsão dos equipa-

mentos e equipe de mergulho com câmara hiperbárica neces-
sária para demolição da ponte existente e estruturas de apoio 
provisórias em água? Favor informar em qual item deveremos 
considerar estes custos.

R: Considerado no item de demolição subaquática, vide 
adendo 1 ao Edital.

99-) SOLICITA REVISÃO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO DA 
ESTRUTURA METÁLICA.

R: Vide esclarecimento à questão 40.
100-) Solicitamos as composições dos preços unitários dos 

itens da lista anexa, pois as mesma não constam na base de 
dados, afim de estudar a formação dos preços;

R: O orçamento previsto pelo Edital é apenas referencial 
não implicando em qualquer conexão com a proposta da 
licitante. Portanto, e prerrogativa do licitante a elaboração de 
seus preços unitários e total. O DER/SP, seguindo orientação do 
BIRD, não divulgará os preços unitários dos itens da planilha 
de quantidades.

101-) No projeto, na parte do aterro provisório, existe a 
projeção de um muro em gabião, porém não existe na planilha 
quantitativos pertinentes para remunerar a execução deste 
muro em gabião, entendemos que está fora do escopo, nosso 
entendimento está correto?

R: Não está correto o entendimento. O muro de gabião é 
escopo do contrato e foi inserido na planilha de quantidades. 
Vide adendo 1 ao Edital.

102-) No aterro provisório está previsto uma contenção 
além do gabião citada no edital a qual não consta projeto, espe-
cialmente dos parâmetros verticais, entendemos que não está 
contemplado neste escopo, nosso entendimento está correto? 
Caso não, pedimos este projeto completo.

R: Não está correto o entendimento. O muro (geogrelhas) 
já consta na planilha de quantidades, ver projeto nos desenhos 
série G18.

103-) De acordo com o item 16.3 do IAC Garantia de Pro-
posta do edital sub item d) Seguro garantia por uma seguradora, 
aceitável pelo Contratante. Entendemos que será aceito como 
uma das formas de Garantia de Proposta Apólices emitidas por 
Seguradoras. Está certo nosso entendimento?

R-) Vide esclarecimento à questão 03.
104-) O item 26.88.06.07.01.99 “Fabricação e Forneci-

mento de Estrutura Metálica Aço A-588” tem como critério 
de medição o pagamento “por kilo (kg) de estrutura metálica 
montada e aprovada pela fiscalização”, enquanto outros itens 
de fornecimento e instalação, a exemplo das defensas semi-
-maleáveis simples, de forma acertada o critério de medição 
é separado entre fornecimento e instalação, possuindo cada 
etapa o seu próprio modo de medição e respectivo pagamento, 
compatível com o regime de execução das obras. Considerando 
tal tratamento diferenciado no que tange ao critério de medição 
(relativo a itens que poderiam ser separados entre fornecimento/
fabricação e instalação e aplicação/instalação), solicitamos 
vossos esclarecimentos quanto ao conceito adotado, visto que 
a separação dos itens atende plenamente o interesse público 
e demais princípios aplicáveis, sobretudo no que se refere ao 
sobrecusto desnecessário relativo aos encargos financeiros que 
serão resultantes da necessidade de financiamento da obra por 
parte da CONTRATADA, pois o desequilíbrio gerado pelo critério 
de medição atual faz com que os desembolsos mensais acu-
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