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intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado 
"Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São 
Paulo - Sistema BEC/SP" através do site www.bec.sp.gov.br. O 
Edital na íntegra encontrar-se-á disponível nos seguintes ende-
reços: www.usp.br/licitacoes e www.bec.sp.gov.br.

 CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA 
USP
 Processo: 2016.1.00053.63.3
PREGÃO PRESENCIAL 17/2016
CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA USP
Encontra-se aberta, na Universidade de São Paulo, PREGÃO 

ELETRÔNICO, número 01/2017, destinado a aquisição de PRO-
DUTOS QUIMICOS PARA PISCINA, do tipo MENOR PREÇO, a 
realização da sessão será na data de 06/03/2017 as 09H30, no 
sistema de compras da Bolsa Eletrônica de Compras BECSP, site:

https://www.bec.sp.gov.br/BECSP/Home/Home.aspx.
O Edital encontra-se disponível nos sites: www.pregao.

sp.gov.br, www.usp.br/licitacoes, e https://www.bec.sp.gov.br/
BECSP/Home/Home.aspx.

 SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 003/2017
PROCESSO Nº 2017.1.57.35.3
OBJETO: SUCO CONCENTRADO
LOTE 01 para a empresa NUTRI SUCO INDÚSTRIA E COMÉR-

CIO LTDA., no valor total de R$ 567.500,00.
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE DE 16/02/2017
Nos termos do Fechamento do Pregoeiro homologo o pro-

cedimento licitatório referente ao Pregão nº 003/2017 – SAS, e 
autorizo a despesa.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO 
DA USP
 Julgamento de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 08/2016 – Execução dos serviços de 

construção da quadra poliesportiva da Fisioterapia/Terapia Ocu-
pacional, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. 
Processo 17.1.55.82.2. A Comissão HABILITA as empresas mais 
bem classificadas conforme item 10.2.1: GG RIBEIRÃO CONS-
TRUÇÕES LTDA. – EPP – 1º lugar; SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE 
PROJETOS E OBRAS EIRELI – 2º lugar; PRODEX CONSTRUTORA 
E COMERCIAL LTDA. – EPP – 3º lugar; S. MALUF ENGENHARIA 
E OBRAS LTDA. – EPP – 4º lugar; FABECON ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. (*) – 5º lugar; e PAJOLLA ENGENHA-
RIA LTDA. – 6º lugar. (*) A empresa FABECON fica habilitada por 
atender diligência. E INABILITA a empresa - CONSTRUSANTOS 
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. por não atender ao 
item 7.1.3.2 alínea “b”, não apresentando atestado de estrutura 
metálica de cobertura com o peso mínimo exigido.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº 08/2017-ECA
PROCESSO Nº 2017.1.74.27.4
OFERTA DE COMPRA Nº: 102123100582017OC00016
A Escola de Comunicações e Artes da UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO – através da Seção de Compras, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO sob nº. 08/2017-ECA, do tipo MENOR PREÇO, 
tendo como objetivo a aquisição de reator para lâmpada fluores-
cente, conforme especificações e condições constantes do edital 
e seus anexos. Data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica: 20.02.2017 às 09:00. Data e hora da abertura da 
Sessão Pública: dia 06.03.2017 às 09:00 horas. A realização da 
sessão será por meio da página virtual da "Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/
SP": www.bec.sp.gov.br. O edital encontra-se disponível nos 
sites: www.imprensaoficial.com.br, opção: e-negociospublicos e 
www.usp.br/licitacoes.

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº 09/2017-ECA
PROCESSO Nº 2017.1.75.27.0
OFERTA DE COMPRA Nº: 102123100582017OC0017
A Escola de Comunicações e Artes da UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO – através da Seção de Compras, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO sob nº. 09/2017-ECA, do tipo MENOR PREÇO, 
tendo como objetivo a aquisição de bateria, pilha e fita isolante, 
conforme especificações e condições constantes do edital e 
seus anexos. Data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica: 20.03.2017 às 09:00. Data e hora da abertura da 
Sessão Pública: dia 08.03.2017 às 09:00 horas. A realização da 
sessão será por meio da página virtual da "Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/
SP": www.bec.sp.gov.br. O edital encontra-se disponível nos 
sites: www.imprensaoficial.com.br, opção: e-negociospublicos e 
www.usp.br/licitacoes.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 PROCESSO Nº 2017.1.71.88.7
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 03/2017-EEL
OBJETO: Aquisição de água mineral – garrafas de 510 mL e 

garrafões de 20 L para atender as necessidades da EEL durante 
o exercício de 2017.

EXTRATO DE JULGAMENTO
Trabalhos desenvolvidos nos termos da Lei Federal 

10.520/02, Decreto Estadual 47.297/02, e Resolução CEGP-
10/02.

Sessão Publica realizada em 15/02/2017 – 15h00min.
Empresas Licitantes: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, 

JACKS B. G. RODRIGUES – ME e TOTIS-X LTDA – ME.
Após negociação de preços, deu-se como proposta aceitá-

vel da empresa TOTIS-X LTDA – ME com o valor global de R$ 
36.971,50.

A empresa apresentou os documentos em conformidade 
com o edital, sendo habilitada e declarada vencedora.

Não havendo a manifestação de interposição de recursos, 
o objeto foi adjudicado em ato continuo à respectiva empresa 
vencedora.

Pregoeiro: Hélio do Carmo Costa
Equipe de Apoio: Carlos Alberto Scian, Douglas Mendes 

Barbosa e Roberto Antunes de Azevedo.
---
 EXTRATO DA ATA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2017.1.82.88.9
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 04/2017-EEL
Objeto: Aquisição de combustíveis para atender as necessi-

dades da EEL no exercício de 2017.
PREÂMBULO
No dia 16 de fevereiro de 2017, às 15h00min, reuniram-se 

no Auditório do Centro de Informática da Escola de Engenharia 
de Lorena – EEL, o Pregoeiro, Senhor HÉLIO DO CARMO COSTA, 
e a Equipe de Apoio, Senhores CARLOS ALBERTO SCIAN, DOU-
GLAS MENDES BARBOSA e OSMAR JOSÉ DA SILVA, designados 
nos autos do Processo 2017.1.82.88.9 para a Sessão Pública do 
Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão e decorrido o tempo mínimo de 30 (trinta) 
minutos, estabelecido no edital para o credenciamento, nenhum 
interessado em participar do certame apresentou-se.

O pregoeiro estendeu a duração do credenciamento por 
mais 20 minutos e constatada a ausência de interessados, o 

de propostas não foi possível sua participação na presente 
concorrência.

Em continuidade a presidente da comissão procedeu a 
abertura do envelope n°1 “Proposta” das empresas que apre-
sentaram proposta comercial para o lote n° 03 e para o lote nº 
04, conforme segue:

LOTE Nº 03 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITIRAPINA – 
26,65HÁ

EMPRESA - PROPOSTA R$
ALINE RIELLO MADEIRAS – EPP - R$ 36.000,00 por HA
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 959.400,00
Não foram apresentadas propostas para o lote 04, restando 

deserto.
Após o exame da documentação de habilitação, verificou-se 

que a empresa não apresentou certidão de regularidade perante 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS válida, 
validade expirada em 14-02-2017. Com isso, por se tratar de 
empresa enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), de 
acordo com o subitem 7.14.2, foi concedido pela comissão 05 
(cinco) dias úteis, contado da presente data, para a regulariza-
ção e comprovação da regularidade, conforme legislação vigen-
te. As demais documentações foram analisadas pela comissão 
via contato com a sede da Fundação Florestal em São Paulo, e 
verificou-se a regularidade das demais documentações, sendo 
atendidos os requisitos do edital.

Assim, a Comissão, à unanimidade, decidiu declarar como 
VENCEDORA a licitante abaixo indicada:

Para o Lote nº 03: ALINE RIELLO MADEIRAS – EPP
Ato contínuo foi perguntado a todos os representantes das 

licitantes presentes se alguém deseja interpor recurso contra 
a habilitação das empresas e todas abdicaram do direito de 
manifestação de recurso.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
O Sr. Guilherme representante da empresa CAJARI DOURA-

DO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA., pediu a retirada da sessão 
antes de sua finalização, devido a compromissos particulares, 
com o pedido de que a ata seja encaminhada para conhecimen-
to de sua empresa por e-mail.

Em seguida, a Sra. Presidente informou a todos os presentes 
que o conteúdo desta Ata será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo D.O.E./ SP e no site desta Fundação Flores-
tal (www.fflorestal.sp.gov.br), de acordo com legislação vigente.

Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, lida e achada 
conforme, aprovada, assinada pelos membros da Comissão e 
representantes.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Elisabeth Sutter
Presidente da Comissão de Licitação
Markos Vinicius Trevisan
Fundação Florestal
Marcos Adilson Palugan
Instituto Instituto Florestal
Vanessa Traglia Corradini Diebe
Fundação Florestal
Wilson Aparecido Contiéri
Instituto Florestal
LICITANTES PRESENTES:
ALINE RIELLO MADEIRAS – EPP
Sra. Aline Riello Barroso
 Encontra-se aberta na Fundação para Conservação e a 

Produção Florestal do Estado de São Paulo, a licitação na moda-
lidade de Pregão Eletrônico nº. E- 03/17 - Processo 1372/16, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE 
PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, 
ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSA-
ÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTO POR CARTÃO DÉBITO, 
À VISTA, ATRAVÉS DE TERMINAIS MÓVEIS, COM ACEITAÇÃO 
MÍNIMA DAS BANDEIRAS VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, 
MASTERCARD MAESTRO, ELO OU SIMILAR NAS UNIDADES PER-
TENCENTES À FUNDAÇÃO FLORESTAL. A abertura das Propostas 
dar-se-á no dia 06/03/2017 às 09:00 horas, no site www.bec.
sp.gov.br, Oferta de Compra n° 261101260452017OC00003. As 
propostas serão recebidas no site a partir do dia 17/02/2017. 
Os interessados poderão consultar o Edital completo nos 
sites www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.
imesp.com.br, opção e-negociospublicos.

Qualquer dúvida ou esclarecimento deverá ser encaminha-
do pelo site http://www.bec.sp.gov.br. Pregoeiro: Markos Vinicius 
Trevisan – RG: 40.932.841-2; Equipe de Apoio: Silvia Regina de 
Jesus RG n.º 21.317.617-8, Elisabeth Sutter - RG nº 7.565.283-3, 
Mauro Ivo Martins Quaresma Filho RG 55.486.827-1, sendo a 
senhora Elisabeth Sutter subscritora do Edital.

PARECER AJ Nº 002/2017
(REPUBLICADO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA 

AMPLIAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CONTRATAÇÃO)

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 01/2017
PROCESSO PGE n° 18548-21751/2017
OFERTA DE COMPRA Nº 400102000012017OC00001
Objeto: Aquisição de café torrado em grãos.
EXTRATO DE EDITAL
Acha-se aberta no Departamento de Administração da Pro-

curadoria Geral do Estado, situado na Rua Pamplona 227 – 11º 
andar - nesta Capital, a licitação na modalidade de Pregão Ele-
trônico nº 01/2017 - Proc. PGE nº 18548-21751/2017, que visa 
a aquisição de café em grãos, com entrega parcelada, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência - ANEXO I do 
edital, cujo início do prazo para envio das propostas eletrônicas 
dar-se-á no dia 20/02/2017, e a abertura da sessão pública dar-
-se-á no dia 06/03/2017 às 10:00hs. O Edital poderá ser obtido 
pela internet no sítio www.e-negociospublicos.com.br ou www.
pge.sp.gov.br ou na Seção de Compras, situada à Rua Pamplona, 
nº 227, 11º andar - São Paulo/SP, no horário das 09:00 às 13:00 
e das 14:00 às 17:00hs.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 VICE-REITORIA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE MATERIAL
AVISO DE LICITAÇÃO – COMUNICADO DE NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016 – PUSP/QSD
PROCESSO N.ºs 2016.1.8.92.0 (VOL. I) e 2016.1.14.92.0 

(VOL. II)
ORDEM DE COMPRA BEC Nº 102101100582017OC00003
A REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO torna públi-

co aos interessados que realizará licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO, sob nº 01/2016 – PUSP/QSD, do tipo menor 
preço por lote, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS - CLASSE II (NBR 10.004) em aterro sanitário licencia-
do pelo órgão estadual de controle ambiental, recolhidos nos 
abrigos das unidades que integram o QUADRILÁTERO SAÚDE-
-DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, em conformidade 
com a legislação ambiental vigente, em especial aos princípios 
das POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 
PNRS, conforme especificações e condições constantes do Edital 
e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento 
das Propostas Eletrônicas será o dia 17/02/2017 a partir das 
10:00 horas, estando a sessão de disputa agendada para o 
dia 07/03/2017 às 09:00 horas, sendo o acesso à sessão por 

Lapa, São Paulo – Capital, junto à Gerência Licitações Patrimônio 
e Suprimentos, no 4º andar, de segunda a sexta-feira, no horário 
das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 horas ou pela Internet 
no endereço www.fapesp.br.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-

do de São Paulo – FAPESP, a licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 04/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente 
ao processo nº 16/362-M, cujo objeto é a aquisição de fitas de 
Backup LTO 6 ULTRIUM 2,5TB/6,25TB, conforme especificações 
e quantidades constantes no Memorial Descritivo - Anexo I.

A realização do Pregão será no dia 13/03/2017, a partir 
das 09:30 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br.

O edital na íntegra estará disponível para consulta e retira-
da na Sede da FAPESP, localizado na Rua Pio XI, 1500 – Alto da 
Lapa, São Paulo – Capital, junto à Gerência Licitações Patrimônio 
e Suprimentos, no 4º andar, de segunda a sexta-feira, no horário 
das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 horas ou pela Internet 
no endereço www.fapesp.br.

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA

Despacho do Sr. Chefe de Gabinete, de 16 de fevereiro de 
2017.

Processo nº 6662/2016 - Pregão Eletrônico nº 008/2017, 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS MOBILIA-
RIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES, AS DIVERSAS UNIDADES, 
REVOGO a presente licitação.

 MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Acha-se aberta no Gabinete do Secretário, da Secretaria 
do Meio Ambiente, a licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 01/2017/FPBRN, Processo nº 7.387/2016, destinada à 
contratação de empresa para prestação de serviços de suporte 
na manutenção de equipamentos de informática, instalação 
de softwares básicos e aplicativos, suporte na manutenção de 
servidores e atendimento aos usuários da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente. A abertura das propostas dar-se-á no dia 
06/03/2017 às 09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da 
Oferta de Compra 260030000012017OC00002. As propostas 
serão recebidas no site a partir do dia 20/02/2017. Os interessa-
dos poderão consultar o Edital completo nos sites http://www.
imprensaoficial.com.br; www.bec.sp.gov.br ou www.ambiente.
sp.gov.br. Maiores esclarecimentos: (11) 3133-3979 ou e-mail: 
smalicitacoesclc@.sp.gov.br.

 Despacho do CPCE de 16/02/2017,
Considerando o disposto § 2º, do artigo 15, da lei 8.666/93;
Considerando o disposto no inciso III e VIII, do artigo 5º, 

do Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2003 e suas 
alterações;

Considerando a Resolução SMA nº 73, de 09 de agosto de 
2013; e SMA nº 11, de 25 de fevereiro de 2015;

Considerando a Portaria DSAGC nº 01, de 13 de outubro 
de 2015, este Centro de Programação e Controle de Estoque 
realizou a primeira pesquisa trimestral de mercado, conforme 
documentações e quadro comparativo juntados nos respectivos 
autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens 
da Ata de Registro de Preço DSAGC nº 65/2016. (Processo SMA 
nº 9.217/2016 e 5.723/2016)

Para tanto, publique-se conforme segue:
Nº Item (pregão) - Descrição - Quantidade Estimada - UF 

BEC - Preço Unitário
1 - Aparelho telefônico analógico; na cor grafite, posição de 

mesa e parede; facilidades operacionais de teclas mute, redial, 
flash, com 3 volumes de campainha e 2 timbres, opção de chave 
e bloqueio; flash 300ms; com discagem no modo multifrequen-
cial/decádico; e suas condições deverão estar de acordo com 
a resolução 242 de 30/11/2000 da Anatel. MARCA/MODELO: 
INTELBRAS PLENO - 1030 - Unidade(1) - 44,33

2 - Telefone sem fio; com tecnologia digital (incluso um apa-
relho com base)com capacidade para ate 6 ramais(ramais não 
inclusos); com frequência de operação em 1.9 ghz; na cor preta; 
com identificador de chamada; sem secretaria eletrônica; na 
posição de mesa; com 10 posições de memoria; com discagem 
do tipo tom e pulso programável; com tempo de flash de 300ms; 
com 7 tipos de campainha; com as funções de flash,rediscagem
,mudo,agenda,despertador,data,hora; com volume de recepção 
5 níveis ajustáveis; alcance entre a base e a unidade portátil de 
100 metros; com capacidade de scanear 5 canais; alimentação 
fonte bivolt; com energia alternativa; com intercomunicador; 
com viva voz; com capacidade de registrar 10 chamadas recebi-
das,10 nao atendidas e 10 realizadas; com garantia de no míni-
mo 1 ano e manuais em português; e suas condições deverão 
estar de acordo com as normas vigentes da Anatel. MARCA/
MODELO: INTELBRAS TS-5120 - 580 - Unidade (1) - 160,00

Empresa Detentora: NKSEK SEGURANÇA E TECNOLOGIA 
LTDA - CNPJ: 22.918.105/0001-67

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactua-
das na respectiva Ata de Registro de Preço.

 FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A 
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

 ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA
CONCORRÊNCIA N°001/2017
PROCESSO N° 1052/2016
OBJETO: ALIENAÇÃO DE MADEIRA DO GÊNERO PINUS, NA 

FORMA DE MATAGEM (ÁRVORES EM PÉ) E ÁRVORES CAIDAS 
E ESTRONDADAS, sob o Regime de MAIOR OFERTA POR LOTE.

Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de 2017, 
às 10:00 horas, reuniram-se no Centro Comunitário Carmo 
Chicarelli, localizado na Avenida 9, Vila Cianelli – Itirapina São 
Paulo-SP, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, composta pela Sra. Elisabe-
th Sutter como presidente e os Srs(as). Markos Vinicius Trevisan 
e Vanessa Traglia Corradini Diebe, representando a Fundação 
Florestal e os Srs. Wilson Aparecido Contiéri e Marcos Adilson 
Palugan, representando o Instituto Florestal, para abertura dos 
Envelopes relativos à Concorrência n° 001/2017 que objetiva a 
alienação de madeira do gênero pinus, na forma de matagem 
(árvores em pé) e árvores caídas e estrondadas, sob o regime de 
maior oferta por lote.

Inicialmente foi realizado o credenciamento do representan-
te da empresa presente, conforme segue:

01) ALINE RIELLO MADEIRAS – EPP (CNPJ 12.634.516/0001-
77) – representada neste ato pela Sr. Aline Riello Barroso (CPF 
383.359.248-64) apresentou o contrato social, devidamente 
identificada como sócia; e

02) CAJARI DOURADO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. 
(CNPJ 11.205.821/0001-80) – representada neste ato pela Sr. 
Guilherme Caldas Von Haehling (CPF 270.634.058-45) apre-
sentou o contrato social, devidamente identificado como sócio.

Ato Contínuo a Comissão iniciou o recebimento da proposta 
da empresa abaixo relacionada.

01) ALINE RIELLO MADEIRAS – EPP (CNPJ 12.634.516/0001-
77) – representada neste ato pela Sr. Aline Riello Barroso (CPF 
383.359.248-64) apresentou o contrato social, devidamente 
identificada como sócia; e

A empresa CAJARI DOURADO COMERCIO DE MADEIRAS 
LTDA. (CNPJ 11.205.821/0001-80) – representada neste ato 
pela Sr. Guilherme Caldas Von Haehling (CPF 270.634.058-45), 
se enganou e entendeu que a licitação seria realizada na moda-
lidade Leilão e, deste modo, deixou de elaborar sua proposta 
e entregar sua proposta. Assim, devido a não apresentação 

cadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste 
Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver.

6.15. A prática de atos que atentem contra o patrimônio 
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da adminis-
tração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir 
fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da 
execução do contrato, será objeto de instauração de processo 
administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal 
nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem 
prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos 
artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da 
Lei Federal nº 10.520/2002.

6.16. Os procedimentos para a imposição de sanções serão 
conduzidos:

6.16.1. No âmbito do Órgão Participante, para a aplicação 
das penalidades de advertência e multa relativas ao inadimple-
mento de obrigações contratuais;

6.16.2. No âmbito do Órgão Gerenciador, para aplicação 
das demais penalidades não indicadas no 6.16.1;

6.17. As sanções serão aplicadas pela autoridade compe-
tente do órgão que conduziu o procedimento, em conformidade 
com o disposto no item 6.16. Poderão ser motivos de rescisão 
contratual, com as conseqüências previstas, aqueles elencados 
nos artigos 75 a 82 da Lei estadual n.º 6.544/89 e artigos 77 a 
80, 86 e 88 da Lei federal n.º 8.666/93.

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE MARÍLIA

 Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 
13/2017, PROCESSO Nº 19/2017-C, objetivando a AQUISIÇÃO 
DE IMPLANTES PARA CAIXA DE ARTROSCOPIA, PROTESE DE 
INTERFERENCIA E PLACA DE PUDDU, com encerramento em 
07/03/2017 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do 
Edital completo, fone/fax (14) 3402-1795 ou nos sites: http://
www.hc.famema.br/institucional/licitacao/licitacao.php, www.
bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br.

 LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Comunicado
Edital nº 001/16-CO - (Autos nº 273.565/DER/16)
A Comissão Julgadora de Licitações – CJL, comunica de 

acordo com o artigo 109, Inciso I, parágrafo 3º da Lei Federal 
nº 8.666/93, que:

- A empresa Vetec Engenharia Ltda, interpôs recurso admi-
nistrativo contra a classificação do Consórcio CKL/Ellenco/
Senpar/Bandeirantes para o lote 3;

- O Consórcio UBA-SP interpôs recurso administrativo 
contra a classificação do Consórcio CKL/Ellenco/Senpar/Bandei-
rantes para os lotes 4 e 8;

- A empresa Collett & Sons S/A Engenharia Comércio e 
Indústria, interpôs recurso administrativo contra sua desclassifi-
cação para os lotes 2,7 e 13.

- O Consórcio SP de Tráfego Rodoviário interpôs recurso 
administrativo contra sua desclassificação para os lotes 10, 
11 e 12.

- A empresa Trail Infraestrutura Ltda, interpôs recurso 
administrativo contra a classificação do Consórcio CKL/Ellenco/
Senpar/Bandeirantes para o lote 14.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Comunicado
Edital nº 007/16-CO
A Comissão Julgadora de Licitações – CJL, solicita aos lici-

tantes que prorroguem a validade de suas propostas comerciais 
por mais 60 (sessenta) dias.

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 16/02/2017
Em complementação a publicação do DOE de 16/02/2017 

- referente ao Pregão Eletrônico nº 0030/2015/SQA/DA – 2º 
Vol. - Processo nº 000800/39/DA/2015 - Contrato nº 19.633-
2 - Contratada: INFRASEG SEGURANÇA LTDA-EPP – inclua-se 
Resolução PGE-23, 12/11/2015 - DTM-SUP 008/2016.

 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 JULGAMENTO DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES 
DO DEPARTAMENTO AEROVIÁIRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tomada de Preços nº 003/DAESP/2017 – Processo nº 
008/2017/DAESP. Contratação de obras de reparos no Terminal 
de Passageiros no Aeroporto de Votuporanga - SP. Apresentaram 
os envelopes contendo as propostas comerciais e documenta-
ções as Empresas Plana Construtora e Incorporadora Ltda-EPP, 
cuja proposta foi de R$ 88.940,00 e Construtora Polachini Ltda., 
cuja proposta foi de R$ 85.525,00. Analisando a planilha de 
serviços e preços apresentada pela empresa Plana Construtora 
e Incorporadora Ltda-EPP, foram constatados erros de cálculo na 
somatória dos preços de alguns itens. Com apoio nos Itens 6, b3) 
e 9.5 do edital, procedeu-se à correção dos cálculos aritméticos 
constantes das planilhas, sempre prevalecendo as quantidades e 
os preços unitários ofertados. Após as correções, o valor total da 
proposta comercial apresentada pela Empresa Plana Construto-
ra e Incorporadora Ltda. EPP foi alterado de R$ 88.940,00 para 
R$ 88.939,64. Ocorre que a Lei Complementar nº 123/2006 asse-
gura, nos processos de licitação, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte. A Lei ainda estabelece, em seu artigo 44, 
parágrafo 1º, que é considerada empatada a proposta apre-
sentada pela microempresa e empresa de pequeno porte que 
for igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais 
bem classificada (empate ficto), desde que esta última não seja 
também pequena empresa. Ocorrendo o chamado empate ficto, 
a microempresa ou empresa de pequeno porte pode apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame. Assim, a Empresa Plana Construtora e Incorporadora 
Ltda-EPP, por meio de correspondência eletrônica enviada a esta 
Comissão e que ora se junta, manifestou-se favoravelmente em 
cobrir o valor proposto pela primeira colocada. Desta forma, esta 
Comissão classificou as propostas na seguinte conformidade: 1º 
lugar Plana Construtora e Incorporadora Ltda-EPP, pelo valor de 
R$ 85.524,00 e 2º lugar - Construtora Polachini Ltda.,. pelo valor 
de R$ 85.525,00. A classificação será publicada no Diário Oficial 
do Estado e os licitantes terão, querendo, o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recursos.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP, a licitação, na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 03/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
referente ao processo nº 16/361-M, cujo objeto é a aquisição de 
2.000 (dois mil) pacotes de papel toalha interfolhado (com 03 
dobras) classe 01, com 1.250 folhas cada, conforme especifica-
ções e quantidades constantes no Memorial Descritivo - Anexo I.

A realização do Pregão será no dia 10/03/2017, a partir 
das 09:30 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br.

O edital na íntegra estará disponível para consulta e retira-
da na Sede da FAPESP, localizado na Rua Pio XI, 1500 – Alto da 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017 às 01:43:08.
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