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autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens 
da Ata de Registro de Preço DSAGC nº 26/2017, tendo em vista 
as negociações para os itens 3, 5, 6, 7, 10 e 14 passam a valer os 
novos valores conforme quadro abaixo, conforme apostilamen-
to.(Processo SMA nº 2.859/2017)

Para tanto, publique-se conforme segue:
ITEM - SERVIÇO - DESCRIÇÃO - UF BEC - QTDE. ESTIMADA 

- VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO
1 - Abertura - armário, gaveta ou gaveteiro - unidade (1) 

- 911 - 47,00
2 - fechadura comum - unidade (1) - 402 - 59,30
3 - fechadura tetra - unidade (1) - 187 - 82,00
4 - Conserto/Ajustes - fechadura de armário, gaveta ou 

gaveteiro - unidade (1) - 934 - 41,20
5 - fechadura de porta - unidade (1) - 480 - 65,00
6 - Cópia de Chave
Troca de segredo - simples - unidade (1) - 846 - 9,50
7 - tetra - unidade (1) - 262 - 24,33
8 - gaveta, gaveteiro ou armário - unidade (1) - 362 - 39,60
9 - porta (SIMPLES) - unidade (1) - 322 - 61,85
10 - porta (TETRA) - unidade (1) - 198 - 90,00
11 - Fornecimento e instalação - fechadura completa para 

armário, gaveta ou gaveteiro - unidade (1) - 613 - 96,50
12 - fechadura completa SIMPLES para porta - unidade 

(1) - 508 - 180,90
13 - fechadura completa para porta marca: LA FONTE Tubu-

lar - unidade (1) - 354 - 611,90
14 - fechadura completa para porta marca: LA FONTE Yale 

- unidade (1) - 177 - 390,00
15 - fechadura tetra completa para porta - unidade (1) - 

294 - 246,15
16 - Remanejamento - fechadura armário, gaveta ou gave-

teiro - unidade (1) - 474 - 46,18
17 - fechadura simples para porta - unidade (1) - 496 - 62,60
18 - fechadura tetra para porta - unidade (1) - 184 - 72,50
EMPRESA DETENTORA:LAZIO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ: 38.972.527/0001-50
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

 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-04/18 - Processo nº 1.444/2017 
para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM PROCESSO DE EDU-
CAÇÃO AMBIENTAL PARA PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA 
DE ENSINO DO MÚNICÍPIO DE CAJATI. A abertura das Propostas 
dar-se-á no dia 19/02/2018 às 09:00 horas, no site www.bec.
sp.gov.br, Oferta de Compra n° 261101260452018OC00002. As 
propostas serão recebidas no site a partir do dia 02/02/2018. 
Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites 
http://www.fflorestal.sp.gov.br; https://www.imprensaoficial.
com.br/; http://www.bec.sp.gov.br. Qualquer dúvida ou escla-
recimento deverá ser encaminhado pelo site http://www.bec.
sp.gov.br, e será respondido no mesmo. Ficam nomeados os 
seguintes funcionários da pasta Sr. Markos Vinicius Trevisan – RG 
n º 40.932.841-2 na função de pregoeiro, Sras. Elisabeth Sutter 
- RG nº 7.565.283-3, Silvia Regina de Jesus - RG 21.317.617-8, 
Eliana Aparecida Silva - RG nº 092.263.008-95 e o Sr. Mauro Ivo 
Martins Quaresma Filho - RG nº 55.486.827-1, como membros 
da Equipe de Apoio, e Elisabeth Sutter - RG nº 7.565.283-3 como 
Subscritora do Edital.

PARECER AJ Nº 21/2018 (data: 29/01/2018)
 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-03/18 - Processo nº 1.445/2017 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
CURSO BÁSICO PARA FORMAÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES 
AMBIENTAIS NO PARQUE ESTADUAL DO RIO TURVO (PERT). 
A abertura das Propostas dar-se-á no dia 19/02/2018 às 
09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra n° 
261101260452018OC00001. As propostas serão recebidas no 
site a partir do dia 02/02/2018. Os interessados poderão con-
sultar o Edital completo nos sites http://www.fflorestal.sp.gov.
br; https://www.imprensaoficial.com.br/; http://www.bec.sp.gov.
br. Qualquer dúvida ou esclarecimento deverá ser encaminhado 
pelo site http://www.bec.sp.gov.br, e será respondido no mesmo. 
Ficam nomeados os seguintes funcionários da pasta Sr. Mauro 
Ivo Martins Quaresma Filho - RG nº 55.486.827-1 na função 
de pregoeiro, Sras. Elisabeth Sutter - RG nº 7.565.283-3, Silvia 
Regina de Jesus - RG 21.317.617-8, Eliana Aparecida Silva - RG 
nº 092.263.008-95 e o Sr. Markos Vinicius Trevisan – RG n º 
40.932.841-2, como membros da Equipe de Apoio, e Elisabeth 
Sutter - RG nº 7.565.283-3 como Subscritora do Edital.

PARECER AJ Nº 22/2018 (data: 29/01/2018)
 PROCESSO FF Nº: 1.393/2017
INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL
OFERTA DE COMPRAS: 261101260452017OC00309
DESPACHO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 31/01/2018
De acordo com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e 

suas alterações, HOMOLOGO, AUTORIZO A DESPESA e EMISSÃO 
DE EMPENHO, Pregão Eletrônico E-01/18, no valor total de 
R$ 9.108,00 (nove mil, cento e oito reais), a favor da empre-
sa ALLNET Telecomunicações e Informática Ltda EPP, CNPJ: 
01.227.675/0001-30, referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO PARA CENTRAL DE PABX PARA A FUNDAÇÃO 
FLORESTAL, bem como o cancelamento do saldo de reserva se 
houver. Walter Tesch - Diretor Executivo.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 23 de janeiro de 2018.
Acordo de Empréstimo Nº 2376/ OC-BR (BR-L1241)
Edital: LPN Nº 002/2018 - Processo nº 978/2016
1. O Estado de São Paulo, por intermédio da Fundação 

para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São 
Paulo, recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"), para o 
financiamento do Programa “Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar e Sistemas de Mosaicos da Mata Atlântica”, e 
pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes 
do contrato para prestação de serviços de reforma e adequações 
para término de obras de edificações no PESM - Parque Estadual 
Serra do Mar, Núcleo Itutinga-Pilões, na Base Guariúma, situada 
à Av. Wilson de Oliveira, s/n°, Jardim Melvi, 11707-520 Praia 
Grande. A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos 
de países elegíveis do Banco.

2. O Estado de São Paulo, por intermédio da Fundação para 
a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo, 
doravante denominado Contratante convida os interessados a 
se habilitarem e apresentarem propostas para a Contratação 
de serviços de reforma e adequações para término de obras de 
edificações no PESM - Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo 
Itutinga-Pilões, na Base Guariúma, situada à Av. Wilson de Oli-
veira, s/n°, Jardim Melvi, 11707-520 Praia Grande.

3. O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos 
através de download no site da Fundação Florestal (http://www.
fflorestal.sp.gov.br), ou na sede da Fundação Florestal, localiza-
da na Avenida Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 12 
– 1º Andar. Os interessados poderão obter maiores informações 
pelo e-mail ffbid@fflorestal.sp.gov.br ou no mesmo endereço.

4. Será realizada uma Reunião de Esclarecimento aos 
interessados antes da data de apresentação das propostas, 
sobre a referida contratação. A Reunião para Esclarecimentos 

TRATADA, resolvem, de comum acordo, proceder ao encerra-
mento do contrato 352/2012, assinado em 11/09/2012, prove-
niente do processo 5042/2012, que tem por objeto a contratação 
de prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação 
Final de Resíduos , de acordo com o termo de referência – anexo 
A e demais documentos que integram o processo..

I
Encontra-se o objeto do contrato devidamente concluído, e 

tendo sido os serviços recebidos em caráter definitivo, decidem 
as partes declarar que por este termo fica encerrado o contrato 
em apreço, ratificando-se todos os atos praticados no decorrer 
de sua execução.

II
A CONTRATADA tendo recebido todos os pagamentos 

relativos aos serviços executados dá plena, geral e irrevogável 
quitação, para nada mais vir a reclamar, a que título for, em 
relação ao presente contrato.

E, por estarem de acordo com todos os termos e condições, 
firmam o presente termo, em 2 (duas) vias originais, na presença 
de 2 (duas) testemunhas instrumentárias.

São Paulo,30 de Janeiro de 2018
CONTRATANTE
Laura Margarida Josefina Laganá
Diretora Superintendente
 TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 164/2016
Por este instrumento, de uma lado, o CENTRO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” - CEETEPS, 
autarquia estadual de regime especial, nos termos do artigo 15, 
da Lei nº 952, de 30 de janeiro de 1976, criado pelo Decreto-Lei 
de 6 de Outubro de 1969, com sede na Rua dos Andradas nº 
140-Bairro Santa Efigênia, na cidade e Estado de São Paulo, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.823.257/0001-09, Inscrição 
Estadual – Isenta, compareceram, de um lado o CENTRO acima 
mencionado, representado por sua Diretora Superintendente, 
Professora LAURA M. J. LAGANÁ, RG. n.º 7.715.675-4, CPF/MF 
n.º 005.923.818-62 doravante denominado CONTRATANTE, e 
de outro lado, a empresa ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o número 11.779.005/0001-80, 
com sede no Município de Campinas, Estado de São Paulo, sito 
a Rua Professora Edna Conti Cajado, 25 – Jardim Magnólia, 
neste ato representada na forma de seu Sócio Wildenberg Max 
Penna, doravante designada simplesmente CONTRATADA, resol-
vem, de comum acordo, proceder ao encerramento do contrato 
164/2016, assinado em 16/09/2016, proveniente do processo 
5091/2016, que tem por objeto a contratação de Serviços de 
Publicação em Jornal de Grande Circulação ,conforme especifi-
cações do Memorial Descritivo e demais documentos constantes 
do Processo nº 5091/16.

I
Encontra-se o objeto do contrato devidamente concluído, e 

tendo sido os serviços recebidos em caráter definitivo, decidem 
as partes declarar que por este termo fica encerrado o contrato 
em apreço, ratificando-se todos os atos praticados no decorrer 
de sua execução.

II
A CONTRATADA tendo recebido todos os pagamentos 

relativos aos serviços executados dá plena, geral e irrevogável 
quitação, para nada mais vir a reclamar, a que título for, em 
relação ao presente contrato.

E, por estarem de acordo com todos os termos e condições, 
firmam o presente termo, em 2 (duas) vias originais, na presença 
de 2 (duas) testemunhas instrumentárias.

São Paulo, 08 de Janeiro de 2018
CONTRATANTE
Laura Margarida Josefina Laganá
Diretora Superintendente
_____________________________________________

_____________________
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
_____________________________
Nome:
RG nº
____________________________
Nome:
RG n. º

 MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO CONTRATO 01/2018/CPU – SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS

Pregão Eletrônico n° 09/2017/CPU
Processo: 9.547/2017
Contrato: 01/2018/CPU
Parecer Jurídico: 625/2017
Data: 07/12/2017
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

Coordenadoria de Parques Urbanos
Contratado: MPO Nutrição e Saúde Animal EIRELI - EPP
CNPJ: 29.120.346/0001-05
Objeto: Aquisição de ração para galinhas, com entrega 

parcelada para atendimento das necessidades do Parque Dr. 
Fernando Costa – “Água Branca”.

Vigência: 22/01/2018 até 21/11/2018
Valor: R$ 21.780,00 (vinte e um mil, setecentos e oitenta 

reais).
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa 33903081, 

UGE 260121, Programa de Trabalho: 18541261756770000 Nota 
de empenho 2018NE00001.

Data da Assinatura: 22/01/2018.
 APOSTILAMENTO DOS ITENS 3, 5, 6, 7, 10 e 14 DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 26/2017
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a previ-

são do artigo 78, do Decreto nº 57.933/12 e Resolução SMA nº 
74/13, nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Lei Estadual 
nº 6544/1989, considerando a negociação de preços efetivada 
com amparo no inciso I, do artigo 17, do Decreto nº 47.945/03, 
AUTORIZO a atualização dos valores unitários dos itens 3, 5, 6, 
7, 10 e 14 da ata de registro de preços DSAGC nº 26/2017, para 
aquisição futura e eventual de serviços de chaveiro, conforme 
quadro abaixo: (Processo SMA nº 2.859/2017)

ITEM - SERVIÇO - DESCRIÇÃO - UF BEC - QTDE. ESTIMADA 
- VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO

3 - ABERTURA - fechadura tetra - unidade (1) - 187 - 82,00
5 - CONSERTOS/AJUSTES - fechadura de porta - unidade 

(1) - 480 - 65,00
6 - CÓPIA DE CHAVE TROCA DE SEGREDO - simples - uni-

dade (1) - 846 - 9,50
7 - tetra - unidade (1) - 262 - 24,33
10 - porta (TETRA) - unidade (1) - 198 - 90,00
14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - fechadura completa 

para porta marca: LA FONTE Yale - unidade (1) - 177 - 390,00
Ficam integralmente mantidas todas as condições pactua-

das na respectiva Ata de Registro de Preço.
Publique-se.
Despacho do CPCE de 31/01/2018
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 

Fomos informados que esse item foi extinto desde 2008, 
procede tal informação?

Resposta: Sim, está correto o entendimento.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Edital 005/17-CO (Esclarecimentos)
A Equipe de Licitações e Contratos - ECO, esclarece o 

quanto segue:
1 – Pergunta: Para atendimento do item roçada manual 

pode ser apresentado atestado devidamente registrado no CREA 
de roçada mecânica, sendo a mesma medida em hectares, uma 
vez que a roçada manual utiliza mão de obra e uma roçadeira 
manual; já a roçada mecânica, também utiliza mão de obra e 
equipamento trator agrícola, sendo serviços de complexidade 
semelhantes e medidos na mesma unidade?

Resposta: O serviço de roçada mecânica poderá ser aceito 
para a comprovação do serviço de roçada manual. Porém, a 
roçada manual não poderá ser aceita para a comprovação do 
serviço de roçada mecânica.

2 – Pergunta: Para comprovação da qualificação técnica, 
poderá ser utilizada as medições expedidas pelo contratante?

Resposta: Não.
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 023/17-TP - A Comissão Julgadora de Licitações 

– CJL, após análise e de acordo com as informações da área 
técnica em atendimento ao item 19 do edital, decide:

I)- Atribuir as seguintes notas técnicas:
- ECR – nota técnica = 78,43 pontos
- Astec – nota técnica = 77,51 pontos
- L.A Falcão Bauer – nota técnica = 73,83 pontos
- Geométrica – nota técnica = 73,03 pontos
- Dynatest – nota técnica = 67,02 pontos
- Enginia – nota técnica = 53,26 pontos
II)- Desclassificada a proposta da empresa LL Zocco - (40,17 

pontos) com base na letra “a” da subclausula do item 19.1 
(inferior a 50% do total dos pontos).

Conforme decisão autuada no protocolo nº 039594/DER/17 
– 12º volume.

A CJL, marca a abertura dos envelopes nº 2 “Propostas 
de Preços” para 14:30 horas do dia 14/02/18, na Avenida do 
Estado, 777 – 3º andar – Sala de Licitações

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 056/17-TP - A Comissão Julgadora de Licitações – 

CJL, após da documentação dos três licitantes melhor classifica-
dos, conforme exigências legais e com suporte nas informações 
da área técnica decide:

Habilitar as empresas: BR Infra, Obragen e TCL, ficando 
assim classificadas:

1º lugar: BR Infra – R$ 400.173,61
2º lugar: Obragen – R$ 539.814,99
3º lugar: TCL – R$ 626.710,49
Conforme decisão autuada no protocolo nº 049309/DER/17 

– 5º volume.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2017
PROCESSO Nº 17/343-M
Despacho de Convocação para o Prosseguimento do Certa-

me - Pregão Eletrônico nº 31/2017
DESPACHO
Diante da não aprovação das amostras apresentadas 

pela empresa vencedora dos itens 1, 2 e 3 do certame, BNB 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, 
nos termos dos Pareceres Técnicos da Gerência de Informática 
da FAPESP, Ofícios nº 95/2017 e nº 02/2018 de fls. 432 e 442/443 
dos autos (foram realizadas várias impressões e a qualidade 
não estava adequada, o relatório da impressora informa que 
o toner não foi projetado para aquele produto e é considerado 
como desconhecido, não foi possível determinar a quantidade de 
toner ciano CE251, foram verificados vestígios de toner CE252A 
na abertura do mesmo, o toner CE253A não foi corretamente 
detectado pela impressora, que solicitou a reinstalação do 
produto. Após vários testes continuou apresentando Status de 
Erro e a impressora não permitiu imprimir), torno sem efeito 
a Adjudicação/Habilitação em seu favor constante da Ata da 
Sessão Pública que ocorreu em 07/12/2017.

Desta forma, determino a realização de nova Sessão Públi-
ca, para prosseguimento do certame, com designação de início 
às 09:30 horas do dia 09/02/2018, convoco as empresas partici-
pantes da licitação, nos termos do item V, subitem 13 c/c o item 
XI, subitem 3, do Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2017, para 
negociação e apresentação da documentação de habilitação, 
iniciando-se pela empresa licitante que ofertou o menor lance 
subsequente, ou seja, AC PEREIRA INFORMÁTICA EIRELLI ME 
para os itens 1, 2 e 3, e demais atos contínuos. A sessão pública 
em continuação de processamento do pregão será realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.
sp.gov.br.

Somente poderão participar da sessão em continuação 
as empresas licitantes classificadas no Pregão Eletrônico nº 
31/2017 nos termos do Edital.

Publique-se na Imprensa Oficial e disponibilize a decisão 
no www.fapesp.br.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
DESPACHO DA SRA. DIRETORA SUPERINTENDENTE, de 

31/01/2018
De acordo com os termos do Processo CEETEPS nº 6549/17, 

da justificativa apresentada e para efeito do artigo 26 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, ratifico a dispensa de licitação para 
a contratação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – IMESP, para 
o serviço de assinatura de certificado digital E-CPF e E-CNPJ.

 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
DESPACHO DA SRA. DIRETORA SUPERINTENDENTE, de 

31/01/2018
De acordo com os termos do Processo CEETEPS nº 6550/17, 

da justificativa apresentada e para efeito do artigo 26 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, ratifico a dispensa de licitação para 
a contratação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – IMESP, para 
o serviço de assinatura de certificado digital SSL.

 TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 352/2012
Por este instrumento, de uma lado, o CENTRO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” - CEETEPS, 
autarquia estadual de regime especial, nos termos do artigo 15, 
da Lei nº 952, de 30 de janeiro de 1976, criado pelo Decreto-Lei 
de 6 de Outubro de 1969, com sede na Rua dos Andradas nº 
140-Bairro Santa Efigênia, na cidade e Estado de São Paulo, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.823.257/0001-09, Inscrição 
Estadual – Isenta, compareceram, de um lado o CENTRO acima 
mencionado, representado por sua Diretora Superintendente, 
Professora LAURA M. J. LAGANÁ, RG. n.º 7.715.675-4, CPF/MF 
n.º 005.923.818-62 doravante denominado CONTRATANTE, e 
a MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO S/S LTDA , inscrita no CNPJ 
sob o número 01.382.443/0001-57, com sede no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, sita a Rua USHIKICHI KAMIYA, 
3.555, neste ato representada por sua sócia proprietária Sra. 
Santina Parras Pereira doravante designada simplesmente CON-

2 – Pergunta: Para comprovação da capacidade técnico 
profissional, exigida no item 14.2.6.b, “limpeza de bueiro com 
diâmetro maior ou igual a 60 cm”, caso não seja especificado o 
diâmetro do bueiro, e a unidade esteja expressa em m3, pode se 
transformar meto cubico em metro linear, utilizando-se a área de 
seção do bueiro de 60 cm?

Ex.: “Limpeza de bueiros...100m3”.
“Área da seção transversal (bueiro de 60 

cm)=*r2=3,1416*0,302=028m2
Extensão equivalente em metro linear para diâmetro de 

60 cm
100m3/0,28m2=357,14m.
Resposta: Sim, é possível a conversão, desde que seja com-

provado o comprimento e/ou diâmetro a ser utilizado.
3 – Pergunta: Pode se considerar compatível e de caracte-

rísticas semelhantes aos serviços de “conservação rodoviária” 
os serviços de “recuperação, recapeamento e/ou restauração de 
pavimentos” para fins de comprovação técnico operacional, em 
atendimento ao item 14.2.6.b?

Resposta: prejudicada a resposta, pois não foram informa-
dos maiores detalhes sobre o serviço exemplificado.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 049/17-TP - A Comissão Julgadora de Licitações 

– CJL, após analise da documentação dos três licitantes melhor 
classificados, conforme exigências legais e com suporte nas 
informações da área técnica decide:

Habilitar as empresas: Obragen, S.O Pontes e TCL , ficando 
assim classificadas:

1º lugar: Obragen – R$ 820.414,51
2º lugar: S.O Pontes – R$ 916.882,10
3º lugar: TCL – R$ 941.727,52
Conforme decisão autuada no protocolo nº 049982/DER/17 

– 5º volume.
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 040/17-TP - A Comissão Julgadora de Licitações 

– CJL, após analise da documentação dos três licitantes melhor 
classificados, conforme exigências legais e com suporte nas 
informações da área técnica decide:

Habilitar as empresas: Mogi, Bandeirantes e CSO, ficando 
assim classificadas:

1º lugar: Mogi – R$ 418.421,11
2º lugar: Bandeirantes – R$ 536.264,62
3º lugar: CSO – R$ 539.672,17
Conforme decisão autuada no protocolo nº 053301/DER/17 

– 6º volume.
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 046/17-TP - A Comissão Julgadora de Licitações 

– CJL, após analise da documentação dos três licitantes melhor 
classificados, conforme exigências legais e com suporte nas 
informações da área técnica decide:

Habilitar as empresas: Terrazzo, Engibras e V Quatro , fican-
do assim classificadas:

1º lugar: Terrazzo – R$ 165.211,71
2º lugar: Engibras – R$ 165.225,49
3º lugar: V Quatro – R$ 185.695,39
Conforme decisão autuada no protocolo nº 051604/DER/17 

– 5º volume
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 050/17-TP - A Comissão Julgadora de Licitações 

– CJL, após analise da documentação dos três licitantes melhor 
classificados, conforme exigências legais e com suporte nas 
informações da área técnica decide:

I)- Inabilitar a empresa: Consdon – por apresentar as certi-
dões de Regularidade com a Fazenda Federal e INSS (conjunta) 
e o FGTS vencidas, tanto no CAUFESP como as próprias certidões 
apresentadas individualmente, deixando de atender os quesitos 
elencados nos subitens 14.2.2.3.1 e 14.2.2.4 do edital.

II)- Habilitar as empresas: Mogi e CMB, ficando assim 
classificadas:

1º lugar: Mogi – R$ 299.936,43
2º lugar: CMB – R$ 503.866,79
Conforme decisão autuada no protocolo nº 030357/DER/17 

– 5º volume.
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Edital 005/17-CO (Esclarecimentos)
A Equipe de Licitações e Contratos - ECO, esclarece o 

quanto segue:
No anexo IX – COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNI-

CA – OPERACIONAL – ITEM I FASE 27 CONSERVAÇÃO RODO-
VIÁRIA Sub grupo Conservação Rodoviária/Pavimento é exigido 
como qualificação o serviço de “Reposição de revest. Primário 
no acostamento”.

Perguntamos: O serviço de “execução de base com solo-
-cimento”, por ter execução de complexidade superior, enten-
demos que será aceito para efeito de qualificação em relação 
ao revestimento Primário (Lei 8.666/93 – art.30 - § 3º). Favor 
confirmar nosso entendimento.

Resposta: Não. O entendimento está incorreto.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Edital 005/17-CO (Esclarecimentos)
A Equipe de Licitações e Contratos - ECO, esclarece o 

quanto segue:
1 – Pergunta: Com relação ao item 14.2.6 alínea c.4 do Edital 

(Documentação para Qualificação Técnica), entendemos que a 
experiência exigida do Engenheiro Preposto poder ser compro-
vada por atestados de execução de serviços de manutenção ou 
restauração de rodovias mesmo que estes atestados não contem-
plem todos os serviços cujas parcelas de maior relevância estão 
contidas no anexo IX-A de cada lote uma vez que estas parcelas 
serão comprovadas pelo engenheiro que atuara como Responsá-
vel Técnico do contrato. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Deverá ser apresentado atestado(s) que com-
prove execução dos serviços de características semelhantes e 
compatíveis com o objeto da licitação.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Edital 005/17-CO (Esclarecimentos)
A Equipe de Licitações e Contratos - ECO, esclarece o 

quanto segue:
1 – Pergunta: Nas exigências para atestados verificamos 

que no lote 52, exige-se 3 m3 de remendo pré-misturado à frio.
Pode ser usado atestado de execução de pré-misturado 

à quente ou execução de lama asfáltica ou ainda, recapea-
mento com pré-misturado a frio. Entendemos que são serviços 
semelhantes e com o mesmo material, e a quantidade exigida 
é mínima.

Resposta: Está correto o entendimento somente para o 
serviço de recapeamento com pré-misturado à frio para a com-
provação do remendo pré-misturado à frio.

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Edital 005/17-CO (Esclarecimentos)
A Equipe de Licitações e Contratos - ECO, esclarece o 

quanto segue:
1 – Pergunta: Solicitamos esclarecimento no documento 

disponibilizado no site do DER/SP, “Regulamento para Licitação 
e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia”, item:

9 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPSOTAS
9.2 – ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
ANEXO IV – DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
B1) Os atestados emitidos por Concessionária de rodovias, 

somente serão aceitos se vistados pelo Órgão responsável por 
fiscalizar a atuação da Concessionária.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018 às 02:14:53.
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