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OBJETO: PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE ÁREA 
ESPECÍFICA DESTINADA A EXPLORAÇÃO DE CANTINA ESCOLAR

UNIDADE FATEC PROF. WALDOMIRO MAY
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00
VIGÊNCIA: O presente termo de permissão de uso terá 

vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da 
sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 2017.
 EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO
TERMO PERMISSÃO DE USO: 099/2017
PERMITENTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNO-

LÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
PERMISSIONÁRIO: RECANTO DO SUCO, DOCES E SALGA-

DOS LTDA-ME
CNPJ: 08.352.614/0001-44
PROCESSO: 6759/2016
PARECER JURÍDICO CEETEPS: n°: 047/2017 de 31/01/2017
CONCORRÊNCIA PÚBLICA:004/2017
OBJETO: PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE ÁREA 

ESPECÍFICA DESTINADA A EXPLORAÇÃO DE CANTINA ESCOLAR
UNIDADE FATEC DEP. JULIO JULINHO MARCONDES DE 

MOURA
VALOR MENSAL: R$ 950,35
VIGÊNCIA: O presente termo de permissão de uso terá 

vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da 
sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 2017.
 RESULTADO DE PREGÃO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 

SOUZA
Processo nº 2824/2017 – Pregão Eletrônico nº 059/2017 

–, aquisição de Forno Mufla, conforme ata de procedimento e 
julgamento do pregão, foi considerada vencedora, pelo critério 
de menor preço oferecido através de lances e negociação, a 
empresa INTI COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS TERMOELÉTRICOS EIRELI, para o item 1, no 
valor total de R$ 177.000,00 (Cento e setenta e sete mil reais).

 FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP
Pregão Eletrônico nº 025/2017, destinado à Prestação de 

Serviços de Transporte mediante Locação de Veículos Novos e 
sem condutores, em caráter não eventual, destinados a usuários 
definidos, para apoio às suas atividades técnico-administrativas 
de acordo com caderno CADTERC Volume nº 16, consoante des-
crito no Anexo I – Termo de referencia. Com data da realização 
da sessão em 27/07/2017 ás 9:00 Hrs. Este certame resultou 
fracassado. São José do Rio Preto, 28/07/2017.

 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Abertura de Licitação
Encontra-se em aberto na Secretaria de Esporte, 

Lazer e Juventude, Pregão Eletrônico nº 022/2017, OC nº 
41003000012017OC00033 destinado a "Contratação de empre-
sa especializada para execução, mediante empreitada de mão 
de obra com fornecimento de materiais, dos serviços de recu-
peração de quadras poliesportivas e de quadras de tênis ao 
ar livre na Vila Olímpica Mario Covas”, do tipo Menor Preço, a 
realização da sessão será no dia 11/08/2017, às 10hs, através do 
site www.bec.sp.gov.br.

 Abertura de Licitação
Encontra-se em aberto na Secretaria de Esporte, 

Lazer e Juventude, Pregão Eletrônico nº 016/2017, OC nº 
410101000012017OC00018 destinado a "Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva de elevadores”, do tipo Menor Preço, 
a realização da sessão será no dia 15/08/2017, às 14hs, através 
do site www.bec.sp.gov.br.

 Abertura de Licitação
Encontra-se em aberto na Secretaria de Esporte, 

Lazer e Juventude, Pregão Eletrônico nº 011/2017, OC nº 
410103000012017OC00005 destinado a "Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
e conservação de jardins no CERECAMP – Centro Educativo, 
Recreativo e Esportivo do Trabalhador de Campinas”, do tipo 
Menor Preço, a realização da sessão será no dia 15/08/2017, às 
10hs, através do site www.bec.sp.gov.br.

 HABITAÇÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Senhor Chefe de Gabinete
Processo: 547/01/2015
Interessado: Secretaria da Habitação
Assunto: Contratação de empresa para prestação de servi-

ços de fornecimento de passagens aéreas
À vista da Ata de Sessão Pública de Pregão Eletrônico nº 

002/2017/SH, do tipo Menor Preço, e ante as competências 
estabelecidas no artigo 1, inciso II da Resolução SHDU-027/90 
e em cumprimento ao que dispõe os artigos 38, inciso VII,43 
inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 35, inciso VIII da 
Lei Estadual nº 6.544/89, e uma vez cumprido o disposto nos 
artigos 3º e 4º da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos 34.350/91 
e 38.484/94 HOMOLOGO o resultado do Pregão nº 002/2017/SH, 
nos termos do Decreto nº 47.297/02 e Resolução CEGP nº 10/02, 
com Adjudicação a empresa descrita no item abaixo:

Item I - Eduardo Henrique Osório de Oliveira – ME
Taxa de emissão 0,007(sete centésimos de centavo)

 MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DO SECRETÁRIO, de 28 de julho de 2017
No uso de minhas atribuições legais, e, em conformidade 

com o disposto nos artigos 49 e 109, § 4º, ambos da Lei federal 
nº 8.666/93, ANULO a Concorrência nº 04/2017/CPU, processo nº 
273/2017, pelos motivos expostos nos autos.

Ficam franqueadas vistas aos autos do processo adminis-
trativo no Centro de Licitações e Contratos, à Av. Prof. Frederico 
Hermann Júnior, 345 – prédio 1 – 6º andar – Alto de Pinheiros 
– São Paulo – SP, mediante prévio agendamento.

(processo SMA 273/2017)
 Despacho do CPCE de 28/07/2017
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 30, de 5 de maio de 2017;

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 25/2017.

Para tanto, publique-se conforme segue:
ITEM - DESCRIÇÃO - Unidade BEC - MARCA/MODELO - 

Quantitativo - Valor Unitário
1 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 

embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 10x27mm. 

 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/DAESP/2017
OC Nº 162201.16056.2017OC00028
PROCESSO N.º 0048/2017/DAESP – 1.º VOLUME
CRITÉRIO: “Menor Preço Global por Item”
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA 

(LGE) E AGENTE EXTINTOR (PQS) PARA UTILIZAÇÃO NOS AERO-
PORTOS ADMINISTRADOS PELO DAESP.

O Superintendente do Departamento Aeroviário do Estado 
de São Paulo – DAESP, no uso de suas atribuições legais, RESOL-
VE HOMOLOGAR a decisão da Pregoeira e da equipe de apoio 
responsáveis pelo PREGÃO ELETRÔNICO 005/DAESP/2017, que 
ADJUDICOU o objeto do certame licitatório, pelo critério de 
menor preço por item proposto, em favor das empresas, itens e 
valores na seguinte conformidade:

BA FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, pelo 
valor total de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), no que se 
refere ao fornecimento do item 1 do Edital e

M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME, 
pelo valor total de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), no 
que se refere ao fornecimento do item 2 e do Edital.

O valor total da despesa orça no montante de R$ 76.300,00 
(setenta e seis mil e trezentos reais).

Outrossim, os demais atos praticados atinentes ao processo 
licitatório encontram-se na página eletrônica www.bec.sp.gov.
br e anexados nos autos.

Encaminhe-se à Divisão de Administração para conheci-
mento, publicação no Diário Oficial do Estado, como condição 
para eficácia dos atos e demais providências cabíveis.

 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/DAESP/2017 - PROCESSO N.º 
060/2017-DAESP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMA-
DA NOS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELO DEPARTAMENTO 
AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP.

DESPACHO DO SENHOR SUPERINTENDENTE, DE 28 DE 
JULHO DE 2.017

O Superintendente do Departamento Aeroviário do Esta-
do de São Paulo – DAESP, no uso de suas atribuições legais, 
consequente ao Instrumento Recursal impetrado pela licitante 
GTP – Treze Listas Segurança e Vigilância Ltda., contra a decisão 
que classificou e habilitou a licitante FORINTEC SEGURANÇA 
EIRELI EP, considerando o relatório e decisão do Pregoeiro pelo 
acolhimento, apoiado pelo Parecer n° 24/2017/DAESP, decido 
pelo deferimento do referido Recurso determinando a retomada 
de etapa do andamento do certame licitatório, com nova data 
de abertura junto ao Sistema “BEC”.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/DAESP/2017 - PROCESSO N.º 
060/2017-DAESP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMA-
DA NOS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELO DEPARTAMENTO 
AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP.

DESPACHO DO SENHOR SUPERINTENDENTE, DE 28 DE 
JULHO DE 2.017

O Superintendente do Departamento Aeroviário do Estado 
de São Paulo – DAESP, no uso de suas atribuições legais, con-
sequente à motivação de recorrer formulada na sessão pública 
do Pregão Eletrônico pelas licitantes GERTAD EIRELI, MÉRITO 
EIRELI, DUNBAR EIRELI e ATENTO EIRELEI., contra a decisão que 
classificou e habilitou a licitante FORINTEC SEGURANÇA EIRELI 
EP, considerando o relatório e decisão do Pregoeiro pelo não 
acolhimento das razões, em face do descumprimento ao item 
8.2.1 e 8.3 do Edital, por terem deixado de apresentar seus 
memoriais e fundamentos, impossibilitando analise e manifes-
tação pelo Pregoeiro e Equipe, decido pelo indeferimento da 
motivação determinando a retomada de etapa do andamento 
do certame licitatório, com nova data de abertura junto ao 
Sistema “BEC”.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Despacho do Senhor Secretário Executivo de Administração, 
de 26/07/2017.

OBJETO: - Contratação de empresa especializada em ginás-
tica laboral

PROCESSO: - JUCESP 245/2016
Com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 

nº 8.666/93, e posteriores atualizações:
DESIGNO em substituição a funcionária CHRISTIANE TUPI-

NAMBÁ MARTON, Matrícula JUCESP nº 0000129, admitida no 
cargo de Gerente de Desenvolvimento de Pessoal, a funcionária 
VANESSA DE CARVALHO TEIXEIRA ALVES, Matrícula JUCESP 
0000219, como GESTORA, para acompanhar e fiscalizar a 
execução da prestação de serviços ginástica laboral, objeto do 
Contrato JUCESP nº 05/2017, do processo JUCESP nº 245/2016, 
celebrado com a empresa G.T. DE OLIVEIRA PERSONAL TRAINER 
ME.

DESIGNO em substituição a funcionária VANESSA DE CAR-
VALHO TEIXEIRA ALVES, Matrícula JUCESP 0000219, admitida 
no cargo de Assessora Técnica do Registro Público, a funcio-
nária CHRISTIANE TUPINAMBÁ MARTON, Matrícula JUCESP nº 
0000129, admitida no cargo de Gerente de Desenvolvimento 
de Pessoal como GESTORA SUBSTITUTA E FISCAL, no caso de 
impedimento legal do servidor indicado acima.

Dê-se conhecimento, em observância das obrigações esta 
Autarquia e da Contratada, com acompanhamento, fiscalização, 
bem como a verificação do controle de prazos.

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 Extrato de Contrato
Processo n.º 17/219-M
Contrato FAPESP n.º 034/2017
Assinatura: 19.07.2017
Parecer Jurídico n.º 111/2017 de 15/05/2017
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo – FAPESP
Contratada: VMO Eventos Ltda – EPP - CNPJ: 

13.520.672/0001-70
Objeto: Prestação de serviços de operacionalização de 

sistemas digitais e virtuais de áudio, vídeo e informática em 
eventos da FAPESP.

Valor Total: R$ 919,00 (novecentos e dezenove reais).
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura 

do contrato.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 007/2017

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

  EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO
TERMO PERMISSÃO DE USO: 104/2017
PERMITENTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNO-

LÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
PERMISSIONÁRIO: NEIDE FERNANDES DOS SANTOS 

06241144812
CNPJ: 14.474.105/0001-97
PROCESSO: 6621/2016
PARECER JURÍDICO CEETEPS: n°: 261/2016 de 11/07/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA:001/2017

no ato de um CD-R ou DVR-R novo para aquisição da versão 
em mídia eletrônica.

Os envelopes contendo a proposta de técnica (envelope 
1), proposta de preços (envelope 2) e documentação (envelope 
3) serão recebidos até as 10 horas do dia 21/08/2017 na Sede 
do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 3º andar – Sala de 
Licitações -Ala B, com início da Sessão de Abertura logo após o 
vencimento do prazo de entrega dos envelopes, na mesma data 
e local na presença de interessados.

As empresas interessadas poderão obter maiores esclareci-
mentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 
777 – 3º andar , na cidade de São Paulo, ou através do telefone 
0XX(11) 3311-1583, 3311-1580 ou Fax 0XX(11) 3311-1581 ou 
3311-1584 nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou 
pelo site: www.der.sp.gov.br.

As informações estarão disponíveis no site www.e-nego-
ciospublicos.gov.br

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 011/2017-TP
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo, licitação na modalidade de Tomada de 
Preços - tipo: técnica e preço para Execução de serviços técnicos 
especializados para estudos de alternativas e elaboração do 
projeto executivo para recuperação e amortecimento do sistema 
de drenagem e de erosão de grande dimensão a jusante dos 
lançamentos existentes, no km 350+000m da SP 321, município 
de Bauru, no valor orçado de R$ 356.781,36, prazo 06 meses.

O edital completo poderá ser consultado pela internet, no 
site www.der.sp.gov.br. ou ser retirado das 09 às 17 horas, na 
Avenida do Estado, nº 777 – APC – Atendimento ao Público 
Centralizado – guichê 16, mediante entrega no ato de um CD-R 
ou DVD-R novo para aquisição da versão em mídia eletrônica.

Os envelopes contendo a proposta de técnica (envelope 
1), proposta de preços (envelope 2) e documentação (envelope 
3) serão recebidos, em Sessão Pública até às 10h00 do dia 
13/09/2017, na sede do DER/SP, no 3º andar, sala de licitação – 
ala B, com início da Sessão de Abertura logo após o vencimento 
do prazo de entrega dos envelopes, na mesma data e local, na 
presença de interessados.

As empresas interessadas poderão obter maiores esclareci-
mentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 
777 - 3º andar - sala da Comissão Julgadora de Licitações - CJL, 
na cidade de São Paulo - SP, ou através do telefone 0XX(11) 
3311.1580 ou Fax 0XX (11) 3311.1581 e 3311-1584 nos dias 
úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

As informações estarão disponíveis no site http:www.e-
-negociospublicos.gov.br ou www.der.sp.gov.br.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 019/2017-TP
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo, licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS – tipo: menor preço – para contração de obras e servi-
ços de recuperação de talude na altura do km 453+635m, lado 
esquerdo da SP-294, município Marilia, incluindo elaboração do 
projeto executivo - orçado de R$ 341.151,20 – prazo 04 meses.

O edital , poderá ser consultado pela internet no site; www.
der.sp.gov.br. A versão completa do edital poderá ser retirada 
das 9 às 17 horas na Avenida do Estado 777 – APC – Atendi-
mento ao Público Centralizado – guichê 16, mediante entrega 
no ato de um CD-R ou DVR-R novo para aquisição da versão 
em mídia eletrônica.

Os envelopes contendo a proposta de técnica (envelope 1), 
proposta de preços (envelope 2) e documentação (envelope 3) 
serão recebidos até as 10:45 horas do dia 21/08/2017 na Sede 
do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 3º andar – Sala de 
Licitações -Ala B, com início da Sessão de Abertura logo após o 
vencimento do prazo de entrega dos envelopes, na mesma data 
e local na presença de interessados.

As empresas interessadas poderão obter maiores esclareci-
mentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 
777 – 3º andar , na cidade de São Paulo, ou através do telefone 
0XX(11) 3311-1583, 3311-1580 ou Fax 0XX(11) 3311-1581 ou 
3311-1584 nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou 
pelo site: www.der.sp.gov.br.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 008/2017-CO
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo, licitação na modalidade de CONCOR-
RÊNCIA – tipo: técnica e preço – para contração de empresa 
especializada para a elaboração do projeto executivo da recu-
peração da pista e dos acostamentos e melhorias da SP-291, 
do km 0+00m ao km 10+10m e do km 12,32 ao km 26,34m, 
trecho Ribeirão Preto – Dumont – Barriinha - Pradópolis e do 
anel viário de Pradópolis, composto pela SPA 197/253 (km 0,00 
ao km 2,92m) e pela SPA 193/253 (0,00 ao km 2,42m) - orçado 
de R$ 2.658.542,75 – prazo 10 meses.

O edital , poderá ser consultado pela internet no site; www.
der.sp.gov.br. A versão completa do edital poderá ser retirada 
das 9 às 17 horas na Avenida do Estado 777 – APC – Atendi-
mento ao Público Centralizado – guichê 16, mediante entrega 
no ato de um CD-R ou DVR-R novo para aquisição da versão 
em mídia eletrônica.

Os envelopes contendo a proposta técnica (envelope 1), 
proposta de preço (envelope 2) e documentação (envelope 3) 
serão recebidos até as 10 horas do dia 18/09/2017 na Sede 
do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 3º andar – Sala de 
Licitações -Ala B, com início da Sessão de Abertura logo após o 
vencimento do prazo de entrega dos envelopes, na mesma data 
e local na presença de interessados.

As empresas interessadas poderão obter maiores esclareci-
mentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 
777 – 3º andar , na cidade de São Paulo, ou através do telefone 
0XX(11) 3311-1583, 3311-1580 ou Fax 0XX(11) 3311-1581 ou 
3311-1584 nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou 
pelo site: www.der.sp.gov.br.

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 Divisão Regional de Araraquara
 DESPACHO DO SR DIRETOR REGIONAL DO DEPARTAMENTO 

DE ESTRADAS DE RODAGEM DR.4 DE ARARAQUARA, HOMO-
LOGANDO A ADJUDICAÇÃO REALIZADA PELO SR PREGOEIRO 
EM ATO PUBLICO OCORRIDO EM 27/07/2017 QUE APRESENTA 
O OC Nº 162106160552017OC00036 SOBRE CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO, ELABO-
RAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO PREDIAL, FICA PORTANDO 
ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À EMPRESA 
:- ENGENHARIA ALBERTI SCABORA & CIA LTDA -ME

 Divisão Regional de Ribeirão Preto
 AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Departamento de Estradas de Roda-

gem, Oitava Divisão Regional-DR.8, o Pregão Eletrônico nº 005/
DR.08/2017, destinado a aquisição de microcomputadores, 
(162110160552017OC00060), do tipo menor preço. A sessão 
pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 10/08/2017 
às 14:00 horas e o prazo para o envio das propostas eletrônicas 
será dia 31/07/2017.

 Divisão Regional de Rio Claro
 DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO – DR.13
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DA DR.13.
Adiado SINE DIE, às fls.292 a 293 do processo que trata do 

Pregão 035021/07/DR.13/2017, Edital 13-0002/2016. feita pelo 
pregoeiro em ato ocorrido em 28/07/2017.

na cidade de São Paulo - SP, ou através do telefone 0XX(11) 
3311.1580 ou Fax 0XX (11) 3311.1581 e 3311-1584 nos dias 
úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

As informações estarão disponíveis no site http:www.e-
-negociospublicos.gov.br ou www.der.sp.gov.br.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 016/2017-TP
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo, licitação na modalidade de Tomada de 
Preços - tipo: Menor Preço para Contratação de obras e serviços 
de recuperação de taludes na altura dos km 157+900m e km 
158+350m, ambos do lado direito da SP-055, município de São 
Sebastião, incluindo a elaboração do projeto executivo, orça-
mento de R$ 637.839,27 pelo prazo de 06 meses.

O edital poderá ser consultado pela internet, no site www.
der.sp.gov.br. A versão completa do Edital poderá ser retirada 
das 09 às 17 horas, na Avenida do Estado, nº 777 – APC – 
Atendimento ao Público Centralizado – guichê 16, mediante 
entrega no ato de um CD-R novo para aquisição da versão em 
mídia eletrônica.

Os envelopes contendo a proposta de preços (envelope 
1) e documentação (envelope 2) serão recebidos, em Sessão 
Pública até às 10h45m do dia 18/08/2017, na sede do DER/SP, 
no 3º andar na sala de licitações, ala B, com início da Sessão 
de Abertura logo após o vencimento do prazo de entrega dos 
envelopes, na mesma data e local, na presença de interessados.

As empresas interessadas poderão obter maiores esclareci-
mentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 
777 - 3º andar - sala da Comissão Julgadora de Licitações - CJL, 
na cidade de São Paulo - SP, ou através do telefone 0XX(11) 
3311.1580 ou Fax 0XX (11) 3311.1581 e 3311-1584 nos dias 
úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

As informações estarão disponíveis no site http:www.e-
-negociospublicos.gov.br ou www.der.sp.gov.br.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 010/2017-TP
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo, licitação na modalidade de Tomada de 
Preço - tipo: menor preço para Contratação das obras e serviços 
de recuperação de aterro e reconstrução das alas a jusante da 
galeria do Km 143+300m da SP-351, município de Bebedouro, 
incluindo a elaboração do projeto executivo. Valor do orçado R$ 
312.479,50, prazo 03 meses.

O edital poderá ser consultado pela internet, no site www.
der.sp.gov.br. A versão completa do Edital poderá ser retirada 
das 09 às 17 horas, na Avenida do Estado, nº 777 – APC – 
Atendimento ao Público Centralizado – guichê 16, mediante 
entrega no ato de um CD-R novo para aquisição da versão em 
mídia eletrônica.

Os envelopes contendo a proposta de preços (envelope 1) e 
documentação (envelope 2) serão recebidos, em Sessão Pública 
até às 10h45 do dia 16/08/2017, na sede do DER/SP, no 3º 
andar, ala B, sala de licitação, com início da Sessão de Abertura 
logo após o vencimento do prazo de entrega dos envelopes, na 
mesma data e local, na presença de interessados.

As empresas interessadas poderão obter maiores esclareci-
mentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 
777 - 3º andar - sala da Comissão Julgadora de Licitações - CJL, 
na cidade de São Paulo - SP, ou através do telefone 0XX(11) 
3311.1580 ou Fax 0XX (11) 3311.1581 e 3311-1584 nos dias 
úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

As informações estarão disponíveis no site http:www.e-
-negociospublicos.gov.br ou www.der.sp.gov.br.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 012/2017-TP
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo, licitação na modalidade de Tomada de 
Preço - tipo: menor preço para Contratação das obras e serviços 
de recomposição de talude, alargamento do acostamento e pavi-
mentação no km 15+200m da SP 287, Município de Sarutaiá, 
incluindo a elaboração do projeto executivo. Valor do orçado R$ 
489.536,24, prazo 06 meses.

O edital poderá ser consultado pela internet, no site www.
der.sp.gov.br. A versão completa do Edital poderá ser retirada 
das 09 às 17 horas, na Avenida do Estado, nº 777 – APC – 
Atendimento ao Público Centralizado – guichê 16, mediante 
entrega no ato de um CD-R novo para aquisição da versão em 
mídia eletrônica.

Os envelopes contendo a proposta de preços (envelope 1) e 
documentação (envelope 2) serão recebidos, em Sessão Pública 
até às 14h30m do dia 16/08/2017, na sede do DER/SP, no 3º 
andar, ala B, sala de licitação, com início da Sessão de Abertura 
logo após o vencimento do prazo de entrega dos envelopes, na 
mesma data e local, na presença de interessados.

As empresas interessadas poderão obter maiores esclareci-
mentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 
777 - 3º andar - sala da Comissão Julgadora de Licitações - CJL, 
na cidade de São Paulo - SP, ou através do telefone 0XX(11) 
3311.1580 ou Fax 0XX (11) 3311.1581 e 3311-1584 nos dias 
úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

As informações estarão disponíveis no site http:www.e-
-negociospublicos.gov.br ou www.der.sp.gov.br.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 017/2017-TP
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo, licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS – tipo: menor preço – para contração de obras e servi-
ços de recuperação de talude na altura do km 166+950m, lado 
direito da SP-132, município de Pindamonhangaba, incluindo a 
elaboração do projeto executivo - orçado de R$ 753.489,93 – 
prazo 06 meses.

O edital , poderá ser consultado pela internet no site; www.
der.sp.gov.br. A versão completa do edital poderá ser retirada 
das 9 às 17 horas na Avenida do Estado 777 – APC – Atendi-
mento ao Público Centralizado – guichê 16, mediante entrega 
no ato de um CD-R ou DVR-R novo para aquisição da versão 
em mídia eletrônica.

Os envelopes contendo a proposta de técnica (envelope 1), 
proposta de preços (envelope 2) e documentação (envelope 3) 
serão recebidos até as 14:30 horas do dia 18/08/2017 na Sede 
do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 3º andar – Sala de 
Licitações -Ala B, com início da Sessão de Abertura logo após o 
vencimento do prazo de entrega dos envelopes, na mesma data 
e local na presença de interessados.

As empresas interessadas poderão obter maiores esclareci-
mentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 
777 – 3º andar , na cidade de São Paulo, ou através do telefone 
0XX(11) 3311-1583, 3311-1580 ou Fax 0XX(11) 3311-1581 ou 
3311-1584 nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou 
pelo site: www.der.sp.gov.br.

As informações estarão disponíveis no site www.e-nego-
ciospublicos.gov.br

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 018/2017-TP
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo, licitação na modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS – tipo: menor preço – para contração de obras e 
serviços de recuperação de talude na altura do km 236+000m 
da SP-304, município de Santa Maria da Serra - orçado de R$ 
216.311,64 – prazo 04 meses.

O edital , poderá ser consultado pela internet no site; www.
der.sp.gov.br. A versão completa do edital poderá ser retirada 
das 9 às 17 horas na Avenida do Estado 777 – APC – Atendi-
mento ao Público Centralizado – guichê 16, mediante entrega 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 29 de julho de 2017 às 02:12:41.
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