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 MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do CPCE de 29/01/2018,
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 
terceira 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. (Processo SMA nº 2.853/2017)

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. 
Referência COLOP – Printer 10 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON 
/ 302 - 243 - R$ 11,31

2 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 14x38mm. 
Referência COLOP – Printer 20 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON 
/ 302 - 647 - R$ 11,31

3 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 18x47mm. 
Referência COLOP – Printer 30 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON 
/ 303 - 495 - R$ 14,82

4 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 23x59mm. 
Referência COLOP – Printer 40 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON 
/ 304 - 382 - R$ 19,06

5 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 30x69mm. 
Referência COLOP – Printer 50 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON 
/ M50 - 247 - R$ 28,56

6 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 37x76mm. 
Referência COLOP – Printer 60 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/ M60 - 277 - R$ 28,91

7 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 20x30mm. 
Referência COLOP – Printer 52 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/ M52 - 257 - R$ 36,49

8 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 30x45mm. 
Referência COLOP – Printer 53 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/ M3045/53 - 207 - R$ 28,79

9 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 30x50mm. 
Referência COLOP – Printer 35 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/ M54 - 242 - R$ 29,34

10 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 33x56mm. 
Referência COLOP – Printer 38 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/ M3255 - 237 - R$ 29,34

11 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 40x50mm. 
Referência COLOP – Printer 54 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/ MS40 - 207 - R$ 43,31

12 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 40x60mm. 
Referência COLOP – Printer 55 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/ 355 - 247 - R$ 28,66

13 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 10x69mm. 
Referência COLOP – Printer 15 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/ M15 - 177 - R$ 23,16

14 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 15x75mm. 
Referência COLOP – Printer 25 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/M25 - 217 - R$ 33,25

15 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 25x82mm. 
Referência COLOP – Printer 45 ou similar - UNIDADE (1) - NIKON 
/ M45 - 197 - R$ 31,95

16 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 12x12mm. 
Referência COLOP – Printer Q12 ou similar - UNIDADE (1) - 
COLOP/ Q12 - 177 - R$ 22,16

17 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 17x17mm. 
Referência COLOP – Printer Q17 ou similar - UNIDADE (1) - 
NIKON / Q17 - 177 - R$ 41,48

18 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 24x24mm. 
Referência COLOP – Printer Q24 ou similar - UNIDADE (1) - 
COLOP/ Q24 - 207 - R$ 46,36

19 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 31x31mm. 
Referência COLOP – Printer Q30 ou similar - UNIDADE (1) - 
COLOP/Q30 - 207 - R$ 34,15

20 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
embutida e borracha de polímero, tamanho medindo 43x43mm. 
Referência COLOP – Printer Q43 ou similar - UNIDADE (1) - 
NIKON / MQ43 - 177 - R$ 34,15

21 - Carimbo automático, personalizado, com almofada e 
borracha de polímero, redondo, área de impressão 12mm. Refe-
rência COLOP – Printer R12 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON /
NC12 - 127 - R$ 36,60

22 - Carimbo automático, personalizado, com almofada e 
borracha de polímero, redondo, área de impressão 17mm. Refe-
rência COLOP – Printer R17 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON / 
NC24 - 127 - R$ 25,57

23 - Carimbo automático, personalizado, com almofada e 
borracha de polímero, redondo, área de impressão 24mm. Refe-
rência COLOP – Printer R24 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON / 
NC24 - 127 - R$ 29,56

24 - Carimbo automático, personalizado, com almofada e 
borracha de polímero, redondo, área de impressão 30mm. Refe-
rência COLOP – Printer R30 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON / 
NC30 - 167 - R$ 31,88

25 - Carimbo automático, personalizado, com almofada e 
borracha de polímero, redondo, área de impressão 40mm. Refe-
rência COLOP – Printer R40 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON / 
NC40 - 167 - R$ 34,86

26 - Carimbo automático, personalizado, com almofada e 
borracha de polímero, redondo, área de impressão 45mm. Refe-
rência COLOP – Printer R45 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON / 
NC50 - 127 - R$ 62,90

27 - Carimbo automático, personalizado, com almofada e 
borracha de polímero, redondo, área de impressão 50mm. Refe-
rência COLOP – Printer R50 ou similar. - UNIDADE (1) - NIKON / 
NC50 - 107 - R$ 74,98

28 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
e borracha de polímero, oval, área de impressão 28x44mm. 
Referência COLOP – Printer Oval 44 ou similar. - UNIDADE (1) - 
COLOP / OVAL44 - 107 - R$ 47,58

29 - Carimbo automático, personalizado, com almofada 
e borracha de polímero, oval, área de impressão 35x55mm. 
Referência COLOP – Printer Oval 55 ou similar. - UNIDADE (1) - 
COLOP / OVAL55 - 107 - R$ 50,02

30 - Carimbo automático, personalizado, com almofada e 
borracha de polímero, redondo, com datador, área de impressão 
17mm. Referência COLOP – Printer R 17-Dater ou similar. - UNI-
DADE (1) - COLOP/R17-Dater - 107 - R$ 45,97

Mediante a divulgação da classificação das propostas a 
empresa Tetra-Base Engenharia e Construções Ltda, questionou 
os motivos de sua desclassificação e requereu que a Comissão 
Julgadora reconsiderasse-os, permitindo que este apresentasse 
o documentos faltante, qual seja, a planilha de composição de 
preços unitários, uma vez que não desencadearia em alteração 
no valor final da proposta. Tal pedido foi negado pela Comissão.

Diante das situações acima, obteve-se a classificação final 
como segue:

1. - Shop Signs Obras e Serviços Ltda, valor total de R$ 
17.580.733,12 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta mil, 
setecentos e trinta e três reais e doze reais);

2. - Esteto Engenharia e Comércio Ltda, valor total de R$ 
18.444.208,46 (Dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e e 
quatro mil, duzentos e oito reais e quarenta e seis centavos).

Considerando que a empresa Tetra-Base Engenharia e Cons-
truções Ltda, Hersa Engenharia e Serviços Ltda e Ghimel Cons-
truções e Empreendimentos Ltda se manifestaram no sentido 
de interpor recurso, a sessão pública foi encerrada, abrindo-se o 
prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
desta ata no Diário Oficial do Estado.

Ficam franqueadas vistas aos autos do processo administra-
tivo, na Diretoria de Patrimônio e Contratos da Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP, à Rua Barra Funda, 930, 3º 
andar, Barra Funda, São Paulo/SP, das 9h00 às 16h00.

Destacamos, ainda, que os envelopes de habilitação perma-
neceram lacrados e ficam de posse da Comissão de Licitação até 
a realização da sessão pública de abertura dos mesmos.

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata.

 ASSUNTO: - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de reforma geral

PROCESSO: - JUCESP 022/2017
ADENDO - ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA CLASSIFICAÇÃO 

E DESCLASSIFICAÇÃODAS PROPOSTAS
Informamos que o Sr. Antonio Mangino Neto, representante 

da empresa Tetra-Base Engenharia e Construções Ltda, se recu-
sou a assinar a presente ata, sob o argumento de que não lhe foi 
conferido direito de tecer anotações e/ou observações no corpo 
da própria ata de sessão pública.

Destaca-se que a matéria suscitada pelo Licitante tem 
cunho recursal, conforme explicado reiteradas vezes durante a 
sessão, devendo, portanto, ser apresentada em procedimento 
próprio, previsto no Item 18 do respectivo Edital, razão pela qual 
esta Comissão indeferiu tal pedido.

De comum acordo com os demais licitantes, lavra-se a 
presente

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA

Despacho do Chefe de Gabinete, de 18 de janeiro de 2018.
De conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 

17/07/2002, do Decreto Estadual nº 49.722, de 24/06/2005, 
do Decreto Estadual nº 47.297, de 06/11/2002, da Resolução 
CC.27 de 25/05/2006 e Portaria CEETEPS nº 90 de 18/03/2009, 
de acordo com o parecer do Subscritor do Edital, acatando 
parcialmente ao pedido das empresas Impetrantes, dou provi-
mento, ACOLHENDO PARCIALMENTE os pedidos de impugnação 
editalícia apresentado pelas empresas ALBATROZ SEGURANÇA 
E VIGILANCIA LTDA e HEDGE SEGURANÇA E VIGILANCIA 
EIRELI, NÃO ACOLHENDO os pedidos de impugnação editalícia 
apresentado pelas empresas SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
SEGURANÇA PRIVADA, SEGURANÇA ELETRÔNICA E CURSOS 
DE FORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO e SEG LIFE GESTÃO 
EM SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, e AUTORIZO a readequação 
do edital, e republicação com Devolução de Prazo.

Não publicado em momento oportuno.
 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta no CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, a licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018, tipo MENOR PREÇO, 
OC.102401100632018OC00004, referente ao Processo nº 
5867/17, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações, denominado “Bolsa Eletrônica de Compras 
do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP”, cujo objeto é 
a AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMESTICO, a realização do pregão 
será no dia 16 de fevereiro de 2018, a partir das 09:00 horas, 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na integra, 
estará disponível para consulta e/ou retirada no site www.bec.
sp.gov.br e www.cps.sp.gov.br.

 EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO
TERMO PERMISSÃO DE USO: 002/2018
PERMITENTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNO-

LÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
PERMISSIONÁRIO: CLAUDIA CRISTINA BISCOLA-ME
CNPJ: 20.212.071/0001-65
PROCESSO: 5105/2016
PARECER JURÍDICO CEETEPS: n°: 451/2016 de 25 de 

novembro de 2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA:006/2017
OBJETO: PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE ÁREA 

ESPECÍFICA DESTINADA A EXPLORAÇÃO DE REPROGRAFIA
UNIDADE FATEC TAQUARITINGA
VALOR MENSAL: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) MESES
DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2018.
 COMUNICADO
Comunicamos aos interessados no Pregão Eletrônico nº 

002/2018, Processo 6032/2017 – SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, 
que em virtude da necessidade de alteração editalicia, tendo em 
vista que foi excluída a palavra ‘’nível superior’’ do item 3.11 
do termo de referência, o novo edital estará disponível para 
consulta no site www.bec.sp.gov.br e www.cps.sp.gov.br. Em 
decorrência, o CEETEPS informa que a nova data de abertura do 
certame será no dia 19/02/2018, às 09:00.

 RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 5478/17 –ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

029/16 – CONTRATO Nº 142/2017 - CONTRATANTE: C.E.E.T. 
“Paula Souza” - CONTRATADA: COMÉRCIO SILVEIRA ATACA-
DISTA DE MÓVEIS MOGÍ MIRIM EIRELI- OBJETO: aquisição 
de armário vestiário em aço - ADITAMENTO: prorrogando o 
prazo de entrega para o dia 28 de fevereiro de 2018 - DATA DA 
ASSINATURA: 30/11/2017 (Não publicado em época oportuna)

 RESUMO DE CONTRATO
PROCESSO: 2128/2017 - PARECER DA CONSULTORIA JURÍDI-

CA Nº 403/2017 DE 02/10/2017 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
Inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25, inc I da Lei 
8.666/93 - CONTRATO: 003/18 - CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula 
Souza” - CONTRATADA: MINHA BIBLIOTECA LTDA - OBJETO: 
SERVIÇO DE ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE DADOS - 
BIBLIOTECA VIRTUAL - VALOR CONTRATO: R$ 438.900,00 - PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 30 meses – ELEMENTO ECONÔMICO: 339039 - UNI-
DADE: Administração Central - DATA DA ASSINATURA: 30/01/2018.

 FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP
Encontra-se aberto na FAMERP pregão eletrônico 001/2018, 

objetivando a compra de material de construção. A sessão pública 
será realizada na data de 16/02/2017 as 09:00 através da Bolsa 
Eletrônica de Compras do Estados de São Paulo, oferta de compra 
10270110066201800001. As informações estão disponíveis no 
sitio www.bec.sp.gov.br. São José do Rio Preto, 30/01/2018.

8. - Ghimel Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ nº 
48.796.700/0001-60, tipo jurídico “Ltda”;

9. - Tetra-Base Engenharia e Construções Ltda, CNPJ nº 
07.534.937/0001-96, tipo jurídico “Ltda”;

10. - Pilão Engenharia e Construções Ltda, CNPJ nº 
01.294.872/0001-72, tipo jurídico “Ltda”.

Compareceram à Sessão Pública os representantes abaixo 
relacionados:

1. - Fátima Maria Pinheiro de Carvalho Tonon – Hersa Enge-
nharia e Serviços Ltda;

2. - Jéssica dos Santos Silva – Construmedici Engenharia e 
Comércio Ltda;

3. - Carlos Eurico Murtinho Cavalcante Filho – Rodserv 
Engenharia Ltda;

4. - Rodrigo Kruse Citrini - Shop Signs Obras e Serviços Ltda;
5. - Marcos Antonio Gibim - Ghimel Cionstruções e Empre-

endimentos Ltda;
6. - Antonio Mangino Neto - Tetra-Base Engenharia e 

Construções Ltda.
Após a abertura dos envelopes de proposta, deu-se a 

seguinte colocação, considerando a ordem crescente de valores:
1. - Tetra-Base Engenharia e Construções Ltda, CNPJ nº 

07.534.937/0001-96, valor total de R$ 16.500.345,72 (Dezesseis 
milhões, quinhentos mil, trezentos e quarenta e cinco reais e 
setenta e dois centavos);

2. - Shop Signs Obras e Serviços Ltda, CNPJ nº 
02.120.261/0001-70, valor total de R$ 17.580.733,12 (dezesse-
te milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e trinta e três 
reais e doze reais);

3. - Esteto Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ nº 
52.220.894/0001-29, valor total de R$ 18.444.208,46 (Dezoito 
milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oito 
reais e quarenta e seis centavos);

4. - Construtora & Incorporadora Squadro Ltda, CNPJ nº 
79.340.477/0001-76, valor total de R$ 18.674.658,38 (Dezoito 
milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquen-
ta e oito reias e trinta e oito centavos);

5. - Hersa Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ nº 
01.376.473/0001-50,valor total de R$ 18.870.341,30 (Dezoito 
milhões, oitocentos e setenta mil, trezentos e quarenta e um 
reais e trinta centavos);

6. - Construmedici Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ nº 
46.044.392/0001-91, valor total de R$ 19.908.777,55 (Dezenove 
milhões, novecentos e oito mil, setecentos e setenta e sete reais 
e cinquenta e cinco centavos);

7. - B&B Engenharia e Construções Ltda, CNPJ 
nº03.643.992/0001-63 valor total de R$ 21.278.980,98 (Vinte e 
um milhões, duzentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta 
reais e noventa e oito centavos);

8. - Rodserv Engenharia Ltda, CNPJ nº 15.108.349/0001-19, 
R$ 21.789.614,90 (Vinte e um milhões, setecentos e oitenta e 
nove mil, seiscentos e quatorze reais e noventa centavos);

9. - Ghimel Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ nº 
48.796.700/0001-60, valor total de R$ 22.500.367,52 (Vinte e 
dois milhões, quinhentos mil, trezentos e sessenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos);

10. - Pilão Engenharia e Construções Ltda, CNPJ nº 
01.294.872/0001-72, valor total de R$ 25.646.002,96 (vinte 
e cinco milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, dois reais e 
noventa e seis centavos).

CLASSIFICADAS:
1. - Shop Signs Obras e Serviços Ltda, valor total de R$ 

17.580.733,12 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta mil, 
setecentos e trinta e três reais e doze reais);

2. - Esteto Engenharia e Comércio Ltda, valor total de R$ 
18.444.208,46 (Dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e e 
quatro mil, duzentos e oito reais e quarenta e seis centavos);

DESCLASSIFICADAS:
1. - Tetra-Base Engenharia e Construções Ltda, valor total de 

R$ 16.500.345,72 (Dezesseis milhões, quinhentos mil, trezentos 
e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), em razão da 
ausência de apresentação de composição de preços unitários, 
infringindo o disposto no Item 5.2 e não indicou a procedência 
de marca e modelo dos materiais ofertados, conforme determina 
Item 5.1.4.1 e Anexo V do Edital;

2. - Construtora & Incorporadora Squadro Ltda, valor total 
de R$ 18.674.658,38 (Dezoito milhões, seiscentos e setenta e 
quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reias e trinta e oito 
centavos), em razão da apresenção de prospota com quantidade 
e preço total zerados (Item 1.5. Andaime torre metálica de 1,5 x 
1,5m), infringindo o Item 5.2, alínea “b” do Edital;

3. - Hersa Engenharia e Serviços Ltda, valor total de R$ 
18.870.341,30 (Dezoito milhões, oitocentos e setenta mil, tre-
zentos e quarenta e um reais e trinta centavos), em razão da 
ausência de apresentação de composição de preços unitários, 
infringindo o disposto no Item 5.2 do Edital;

4. - Construmedici Engenharia e Comércio Ltda, valor total 
de R$ 19.908.777,55 (Dezenove milhões, novecentos e oito mil, 
setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), 
em razão da ausência de apresentação de composição de preços 
unitários, infringindo o disposto no Item 5.2 e não indicou a pro-
cedência de marca e modelo dos materiais ofertados, conforme 
determina Item 5.1.4.1 e Anexo V do Edital;

5. - B&B Engenharia e Construções Ltda, valor total de R$ 
21.278.980,98 (Vinte e um milhões, duzentos e setenta e oito 
mil, novecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), em 
razão da ausência de apresentação de composição de preços 
unitários, infringindo o disposto no Item 5.2 e não indicou a pro-
cedência de marca e modelo dos materiais ofertados, conforme 
determina Item 5.1.4.1 e Anexo V do Edital;

6. - Rodserv Engenharia Ltda, valor total de R$ 21.789.614,90 
(Vinte e um milhões, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos 
e quatorze reais e noventa centavos), em razão da ausência de 
apresentação de arquivo eletrônico desbloqueado (CD), conten-
do a Planilha de Preços e os Cronogramas, infringindo o disposto 
no Item 5.2.1, do Edital;

7. - Ghimel Construções e Empreendimentos Ltda, valor 
total de R$ 22.500.367,52 (Vinte e dois milhões, quinhentos mil, 
trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), 
em razão da não indicação da procedência de marca e modelo 
dos materiais ofertados, conforme determina Item 5.1.4.1 e 
Anexo V, do Edital;

8. - Pilão Engenharia e Construções Ltda, valor total de R$ 
25.646.002,96 (vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta 
e seis mil, dois reais e noventa e seis centavos)em razão da 
ausência de apresentação de composição de preços unitários, 
infringindo o disposto no Item 5.2 e não indicou a procedência 
de marca e modelo dos materiais ofertados, conforme determina 
Item 5.1.4.1 e Anexo V do Edital;

Não houve direito de preferência a ser concedido às MEs/
EPPs.

Não houve empate entre as propostas apresentadas.
Na sessão do dia 29/01/2018, após a abertura dos envelo-

pes, verificou-se que a empresa Rodserv Engenharia Ltda não 
havia apresentado a proposta de preço em arquivo eletrônico 
desbloqueado (CD), contendo a Planilha de Preços e os Cro-
nogramas. Tendo sido questionada, a licitante confirmou a não 
entrega e se dispôs a entregá-la posteriormente.

Quando da retomada da sessão, após a pausa para almoço, 
o representante da empresa Rodserv Engenharia Ltda apresen-
tou a mídia e requereu seu recebimento, que foi recusada pela 
Comissão Julgadora, até que esta se reunisse para discussão 
sobre a possibilidade de aceitação.

Após deliberação, a Comissão Julgadora recusou o recebi-
mento da mídia, com fundamento no Item 3.6 do Edital (“3.6 
Após a entrega dos envelopes não serão admitidas alegações de 
erro na cotação dos preços ou nas demais condições ofertadas, 
bem como na documentação apresentada”).

valor atribuído das notas técnicas dos licitantes: Consórcio ECR/
MK e Sener Setepla Tecnometal Engenharia e Sistemas S/A;

- A empresa Pentágono Serviços de Engenharia Civil e 
Consultoria Ltda interpôs recurso administrativo contra o valor 
de sua nota técnica, e contra o valor atribuído das notas técnicas 
dos licitantes: Consórcio ECR/MK e Consórtcio Projetista SP-291.

- O Consórcio ECR/MK interpôs recurso administrativo con-
tra o valor a nota técnica e ao valor atribuído das notas técnicas 
dos licitantes: Planservi Engenharia Ltda, Sener Setepla Tecno-
metal Engenharia e Sistemas Ltda, Consórcio Projetista SP-291, 
Roma Engenharia e Consultoria Ltda, Consórcio Dynatest/Etel, 
Consórcio Strata/Zocco, Maubertec Engenharia e Projetos Ltda. 
L.A Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade 
Ltda, Roma Engenharia e Consultoria Ltda e Setec Hidrobrasilei-
ra Obras e Projetos Ltda;

- A empresa Geométrica Engenharia de projetos Ltda inter-
pôs recurso administrativo contra o valor de sua nota técnica, e 
contra o valor atribuído das notas técnicas dos licitantes: Con-
sórcio ECR/MK, Consórcio Projetista SP-291, Sener Setepla Tec-
nometal Engenharia e Sistemas S/A e Planservi Engenharia Ltda

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 Divisão Regional de Araraquara
 Extrato de TAM
T.A.M. nº 392/2017. Contrato nº 19.572-8. Pregão Eletrô-

nico nº 010/DR.04/2015. Partes - Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo, Quarta Divisão Regional de 
Araraquara - DR.4 e Provac Serviços Ltda. Objeto - Contratação 
de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as 
dependências da sede da Divisão Regional de Araraquara - 
DR.04. Valor total acumulado do Contrato - R$ 1.510.584,74. 
Recursos orçamentários - 26.122.1605.6092.0000.3390 37. 
Prazo prorrogado por mais 15 (quinze) meses, à vigorar de 
16/12/2017 a 15/03/2019. Este é o 2º TAM ao referido con-
trato. Contrato prorrogado com base na Resolução PGE-23 de 
12/11/2015. Data da assinatura: 15/12/2017.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 ASSUNTO: - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de reforma geral

PROCESSO: JUCESP 022/2017
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ABERTU-

RA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
Às 10h44, do dia 29 de janeiro de 2018, na sede da Junta 

Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sito à Rua Barra 
Funda, nº 930, reuniu-se na sala Plenária, no 3º andar, a Comis-
são de Licitação para recebimento dos envelopes das licitantes 
e abertura das propostas apresentadas.

Foram recebidos os envelopes das seguintes empresas 
participantes da Concorrência nº 01/2017:

1. - Hersa Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ nº 
01.376.473/0001-50, tipo jurídico “Ltda”;

2. - Esteto Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ nº 
52.220.894/0001-29, tipo jurídico “Ltda”;

3. - Construmedici Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ nº 
46.044.392/0001-91, tipo jurídico “Ltda”;

4. - B&B Engenharia e Construções Ltda, CNPJ nº 
03.643.992/0001-63, tipo jurídico “Ltda”;

5. - Rodserv Engenharia Ltda, CNPJ nº 15.108.349/0001-19, 
tipo jurídico “Ltda”;

6. - Construtora & Incorporadora Squadro Ltda, CNPJ nº 
79.340.477/0001-76, tipo jurídico “Ltda”;

7. - Shop Signs Obras e Serviços Ltda, CNPJ nº 
02.120.261/0001-70, tipo jurídico “Ltda";

8. - Ghimel Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ nº 
48.796.700/0001-60, tipo jurídico “Ltda”;

9. - Tetra-Base Engenharia e Construções Ltda, CNPJ nº 
07.534.937/0001-96, tipo jurídico “Ltda”;

10. - Pilão Engenharia e Construções Ltda, CNPJ nº 
01.294.872/0001-72, tipo jurídico “Ltda”.

Compareceram à Sessão Pública os representantes abaixo 
relacionados:

1. - Fátima Maria Pinheiro de Carvalho Tonon – Hersa Enge-
nharia e Serviços Ltda;

2. - Frederico Carlos Krekici – Esteto Engenharia e Comércio Ltda;
3. - Jéssica dos Santos Silva – Construmedici Engenharia e 

Comércio Ltda;
4. - Bruno Roberto Braga – B&B Engenharia e Construções Ltda;
5. - Vito Corassa Junior / Carlos Eurico Murtinho Cavalcante 

Filho – Rodserv Engenharia Ltda;
6. - Jocelia Marques Jardim Pereira - Construtora & Incorpo-

radora Squadro Ltda;
7. - Rodrigo Kruse Citrini - Shop Signs Obras e Serviços Ltda;
8. - Marcos Antonio Gibim - Ghimel Cionstruções e Empre-

endimentos Ltda;
9. - Karina Meris Silva - Tetra-Base Engenharia e Constru-

ções Ltda;
10. - Patricia Jaksys - Pilão Engenharia e Construções Ltda.
As empresas entregaram todos os envelopes (1 e 2), junta-

mente com as respectivas declarações de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação. Esclarecendo que os envelopes apre-
sentados foram devidamente rubricados por todos os membros 
da comissão e pelas licitantes.

Após o credenciamento, foi iniciada à abertura dos enve-
lopes de proposta. Sendo informado a todos que, a partir desse 
momento, não seriam mais aceitas propostas de outros possíveis 
interessados.

Foram abertos e rubricados os documentos constantes dos 
envelopes de propostas.

Foi anunciada a classificação geral das propostas.
As 13h51 a sessão foi suspensa para almoço, com previsão 

de retorno para as 16h00.
A fim de dar continuidade a analise das propostas a Comis-

são Julgadora suspendeu a sessão, qual deverá ser retomada no 
dia 30/01/2018, às 14h30.

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata.

 ASSUNTO: - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de reforma geral

PROCESSO: - JUCESP 022/2017
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA CLASSIFICAÇÃO E DES-

CLASSIFICAÇÃODAS PROPOSTAS
Às 14h48, do dia 30 de janeiro de 2018, na sede da Junta 

Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sito à Rua Barra 
Funda, nº 930, reuniu-se na sala Plenária, no 3º andar, a Comis-
são de Licitação para recebimento dos envelopes das licitantes 
e abertura das propostas apresentadas.

Foram recebidos os envelopes das seguintes empresas 
participantes da Concorrência nº 01/2017:

1. - Hersa Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ nº 
01.376.473/0001-50, tipo jurídico “Ltda”;

2. - Esteto Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ nº 
52.220.894/0001-29, tipo jurídico “Ltda”;

3. - Construmedici Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ nº 
46.044.392/0001-91,tipo jurídico “Ltda”;

4. - B&B Engenharia e Construções Ltda, CNPJ 
nº03.643.992/0001-63,tipo jurídico “Ltda”;

5. - Rodserv Engenharia Ltda, CNPJ nº 15.108.349/0001-19, 
tipo jurídico “Ltda”;

6. - Construtora & Incorporadora Squadro Ltda, CNPJ nº 
79.340.477/0001-76, tipo jurídico “Ltda”;

7. - Shop Signs Obras e Serviços Ltda, CNPJ nº 
02.120.261/0001-70, tipo jurídico “Ltda";

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 às 01:36:51.
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