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27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório do 
Pregão Eletrônico nº 24/2017/DSAGC-RP, em conformidade com 
a Ata de Realização do respectivo pregão para Registro para 
prestações de SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS (CRA-
CHÁS, ENVELOPES, CAPAS E PASTAS DE PROCESSO) para SMA 
E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, a favor das empresas vencedoras 
conforme abaixo relacionadas.

Os Beneficiários estão convocados no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para assinatura da respectiva ARP (Ata de Registro 
de Preços) na Sede da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 
ou seja: Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 1 – 6º 
andar – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP. Caso seja enviado por 
meio eletrônico a respectiva ARP (Ata de Registro de Preços), a 
assinatura deverá ser com firma reconhecida em cartório. (Pro-
cesso SMA nº 3.588/2017)

Lote 1
subitem pregão - Descrição - Item de Serviço - Unidade de 

fornecimento - QTDE - Preço Unitário (R$)
1.1 - Serviço de produção de crachás de proximidade 

com tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID), 
personalizado conforme especificação abaixo: Tipo de material: 
cartão em PVC laminado Espessura: 0,76 mm Largura: 53,92 a 
56,00 mm Comprimento: 80,47 a 85,72 mm Tecnologia: rádio 
frequência (RFID); Distância máxima de leitura: até 100 mm 
(mesmo considerando materiais não metálicos); Formato dos 
dados: Wiegand, ABA TK2 e Serial RS-232 impressos no cartão. 
Frequência de operação: 125 Khz. 1.1.1 - FRENTE: com foto 
digitalizada, dados fixos e variáveis, impressão em 04 (quatro) 
cores, furo ovoide, podendo existir até três layouts a serem defi-
nidos por esta CONTRATANTE. Dados Fixos: Impressão do logo 
da CONTRATANTE (brasão do Governo do Estado de São Paulo), 
textos com as identificações do Governo (Governo do Estado de 
São Paulo) e da CONTRATANTE (SECRETARIA DO MEIO AMBIEN-
TE) respectivamente nas cores preto e verde, e tarja na cor verde 
na lateral direita. Dados Variáveis: Foto colorida e nome do 
funcionário na cor verde. 1.1.2 - VERSO: Impressão em 02 (duas) 
cores, dados fixos e variáveis, furo ovóide com 1 layout definido 
por esta CONTRATANTE. Dados Fixos: Impressão do endereço 
da CONTRATANTE, na cor preta. Dados Variáveis: Impressão do 
nome completo do funcionário, número do registro, nº do docu-
mento de identidade, todos na cor verde e sublinhados. - 41777 
- unidade(1) - 759 - 11,39

EMPRESA DETENTORA: ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP 
CNPJ: 14.543.349/0001-84

Lote 2
item pregão - Descrição - Item de Serviço - Unidade de 

fornecimento - QTDE - Preço Unitário (R$)
2.1 - Envelopes saco grande, kraft 80g/m2 (310x410)mm, 

na cor parda, impressão 1 cor, com inserção de brasão e dados 
do Órgão (a definir) - 75817 - CENTO (36) - 908 - 18,00

2.2 - Envelopes saco médio, kraft 80g/m2 (260x360)mm, na 
cor parda, impressão 1 cor, com inserção de brasão e dados do 
Órgão (a definir) - 80306 - CENTO (36) - 836 - 15,00

2.3 - Envelopes saco pequeno, kraft 80g/m2 (200x280)mm, 
na cor parda, impressão 1 cor, com inserção de brasão e dados 
do Órgão (a definir) - 75809 - CENTO (36) - 653 - 12,00

2.4 - Envelopes ofício offset 75g/m2, (114x229)mm, na cor 
branca, impressão 1 cor, com inserção de brasão e dados do 
Órgão (a definir) - 117439 - CENTO (36) - 1391 - 10,20

EMPRESA DETENTORA: LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA - 
ME - CNPJ 24.440.775/0001-46

Lote 3
item pregão - Descrição - Item de Serviço - Unidade de 

fornecimento - QTDE - Preço Unitário (R$)
3.1 - Capas para processo medida aberta (470x320)mm, 

em cartolina 290g/m2, 1 cor ( a definir), impressão offset 1x0 
com inserção de brasão e dados do Órgão na capa (a definir) 
; acabamento plastificado, dobra central, refile, 2 furos frontais, 
janela medindo (16x12)cm com visor em acetato (0,30 micras), 
devem constar impressos na contracapa interna em impressão 
offset 1x0 (normas e procedimentos do órgão participante con-
tratante). - 85057 - unidade(1) - 33450 - 1,10

3.2 - Capas em papel cartolina 240g/m2, na cor verde medi-
da (220X325) mm com aba de 45 mm sem impressão. A pasta 
aberta trata-se de uma cartolina com aba com a medida de 265 
mm de largura (contendo a aba) e 325mm de altura, devem 
constar impressos na contracapa interna, normas e procedi-
mentos em impressão offset 1x0 conforme órgão participante 
contratante. - 124966 - unidade(1) - 3050 - 0,90

3.3 - Pastas em formato fechado com (245x325) mm, com-
pondo 1 lâmina em formato aberto com (490x325) mm, sem 
impressão, papel reciclado ou na cor azul 240grs; dois bolsos 
internos. Os bolsos internos devem ser colados e a medida dos 
mesmos deverão ser altura de 150 mm e largura de 240 mm - 
135844 - unidade(1) - 4300 - 1,31

EMPRESA DETENTORA: ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP 
CNPJ: 14.543.349/0001-84

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

 PROCESSO: 977/2017
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA – UEP/ MEIO 

AMBIENTE
ASSUNTO: PROGRAMA “RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

DA SERRA DO MAR E MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA” - 
EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA NO ALOJAMENTO, BASE DE PROTEÇÃO E 
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUCJI – PE ITINGUÇU 
– NÚCLEO ARPOADOR

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN N° 003/2018
ATA DE REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS
Reunião realizada em 16 de fevereiro do ano de 2018, as 

09:00 horas, na sede da Fundação Florestal, localizada na Aveni-
da Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 12 – 1º Andar, 
com as empresas interessadas na contratação em referência e 
em apresentar pedidos de esclarecimentos sobre a contratação 
acima referenciada.

Presentes:
Pela Fundação Florestal:
Nome - Função
Elisabeth Sutter - Presidente da Comissão de Licitação
Markos Vinicius Trevisan - Membro da Comissão de Licitação
Raimundo Ferreira - Representando a Fundação Florestal
Pelas Empresas:
EMPRESA - REPRESENTANTE
F. M. KERBAUY Resende EPP - André Sanches
A Sra. Elisabeth Sutter deu início à reunião com um breve 

relato sobre o Programa “Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica”, sua 
abrangência, as modalidades de licitação adotadas pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID e as políticas para 
aquisições e contratações de obras do Banco.

Após, a Sra. Presidente da Comissão informou aos presentes 
que foi recebido por e-mail um pedido de esclarecimento da 
empresa F. M. KERBAUY Resende EPP que foi esclarecido na 
reunião, conforme abaixo:

1) Gostaria de um esclarecimento sobre o Caução, no 
edital consta uma Garantia de participação incondicional, esta 
nenhuma seguradora bancaria faz, pois e um pagamento Unila-
teral, apenas com a solicitação da cliente (Fundação Florestal). 
Gostaria de saber se só será aceita a garantia incondicional ou 
será aceita a garantia comum, a qual e feita para todas as obras.

Resposta: Foi informado que a palavra consta em edital 
padrão do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e 
que a empresa deverá entregar garantia de propostas de acordo 
com o exigido e estabelecido no item 16. GARANTIA DE PROPOS-
TA constante na Seção 2. – Instruções aos Concorrentes (IAC).

Considerando a Portaria DSAGC nº 01, de 29 de novembro 
de 2012, 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 69/2017. (Processo SMA 
nº 8.435/2017)

Para tanto, publique-se conforme segue:
Lote/subitem pregão - Descrição - Unidade de fornecimento 

- QTDE - Preço Unitário (R$)
1/1.1 - Serviço de produção de crachás de proximidade 

com tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID), 
personalizado conforme especificação abaixo: Tipo de material: 
cartão em PVC laminado ; Espessura: 0,76 mm ; Largura: 53,92 a 
56,00 mm ; Comprimento: 80,47 a 85,72 mm ; Tecnologia: rádio 
frequência (RFID); Distância máxima de leitura: até 100 mm 
(mesmo considerando materiais não metálicos); Formato dos 
dados: Wiegand, ABA TK2 e Serial RS-232 impressos no cartão; 
Frequência de operação: 125 Khz. 1.1.1 - FRENTE: com foto 
digitalizada, dados fixos e variáveis, impressão em 04 (quatro) 
cores, furo ovoide, podendo existir até três layouts a serem defi-
nidos por esta CONTRATANTE. Dados Fixos: Impressão do logo 
da CONTRATANTE (brasão do Governo do Estado de São Paulo), 
textos com as identificações do Governo (Governo do Estado de 
São Paulo) e da CONTRATANTE (SECRETARIA DO MEIO AMBIEN-
TE) respectivamente nas cores preto e verde, e tarja na cor verde 
na lateral direita. Dados Variáveis: Foto colorida e nome do 
funcionário na cor verde. 1.1.2 - VERSO: Impressão em 02 (duas) 
cores, dados fixos e variáveis, furo ovóide com 1 layout definido 
por esta CONTRATANTE. Dados Fixos: Impressão do endereço 
da CONTRATANTE, na cor preta. Dados Variáveis: Impressão 
do nome completo do funcionário, número do registro, nº do 
documento de identidade, todos na cor verde e sublinhados. - 
unidade(1) - 759 - 11,39

Lote/subitem pregão - Descrição - Unidade de fornecimento 
- QTDE - Preço Unitário (R$)

3/3.1 - Capas para processo medida aberta (470x320)mm, 
em cartolina 290g/m2, 1 cor ( a definir), impressão offset 1x0 
com inserção de brasão e dados do Órgão na capa (a definir) 
; acabamento plastificado, dobra central, refile, 2 furos frontais, 
janela medindo (16x12)cm com visor em acetato (0,30 micras), 
devem constar impressos na contracapa interna em impressão 
offset 1x0 (normas e procedimentos do órgão participante con-
tratante). - unidade(1) - 33450 - 1,10

3/3.2 - Capas em papel cartolina 240g/m2, na cor verde 
medida (220X325) mm com aba de 45 mm sem impressão. A 
pasta aberta trata-se de uma cartolina com aba com a medida 
de 265 mm de largura (contendo a aba) e 325mm de altura, 
devem constar impressos na contracapa interna, normas e 
procedimentos em impressão offset 1x0 conforme órgão partici-
pante contratante. - unidade(1) - 3050 - 0,90

3/3.3 - Pastas em formato fechado com (245x325) mm, 
compondo 1 lâmina em formato aberto com (490x325) mm, sem 
impressão, papel reciclado ou na cor azul 240grs; dois bolsos 
internos. Os bolsos internos devem ser colados e a medida dos 
mesmos deverão ser altura de 150 mm e largura de 240 mm - 
unidade(1) - 4300 - 1,31

EMPRESA: ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP CNPJ: 
14.543.349/0001-84.

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

(republicado por ter saído com incorreções)
 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 

69/2017 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO 
DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 69/2017/DSAGC-RP
Parecer Jurídico: 478/2017
Processo: 6.588/2017
Oferta de Compra: 260122000012017OC00026
Ata de Registro de Preços: 69/2017/DSAGC-RP
Processo: 8.435/2017
Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente 

– Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos
Órgãos Participantes: SMA, CPLA, CEA, CBRN, CFA, CPU, 

CPAMB, IB, IG, IF, FF.
Empresa Detentora: ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP
CNPJ: 14.543.349/0001-84
Objeto: Aquisição futura e eventual de SERVIÇOS GRÁFI-

COS E REPROGRÁFICOS (CRACHÁ, ENVELOPES E CAPAS DE 
PROCESSO) (grupo 8)

Lote/Subitem - DESCRIÇÃO - ITEM DE SERVIÇO (BEC) - UF - 
QTDE ESTIMADA - PREÇO UNITÁRIO (R$)

1/1.1 - Serviço de produção de crachás de proximidade 
com tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID), 
personalizado conforme especificação abaixo:Tipo de material: 
cartão em PVC laminado ; Espessura: 0,76 mm

Largura: 53,92 a 56,00 mm ; Comprimento: 80,47 a 85,72 
mm ; Tecnologia: rádio frequência (RFID); Distância máxima 
de leitura: até 100 mm (mesmo considerando materiais não 
metálicos); Formato dos dados: Wiegand, ABA TK2 e Serial 
RS-232 impressos no cartão.; Frequência de operação: 125 Khz. 
1.1.1 - FRENTE: com foto digitalizada, dados fixos e variáveis, 
impressão em 04 (quatro) cores, furo ovoide, podendo existir até 
três layouts a serem definidos por esta CONTRATANTE.; Dados 
Fixos: Impressão do logo da CONTRATANTE (brasão do Gover-
no do Estado de São Paulo), textos com as identificações do 
Governo (Governo do Estado de São Paulo) e da CONTRATANTE 
(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) respectivamente nas cores 
preto e verde, e tarja na cor verde na lateral direita.; Dados Vari-
áveis: Foto colorida e nome do funcionário na cor verde.; 1.1.2 
- VERSO: Impressão em 02 (duas) cores, dados fixos e variáveis, 
furo ovóide com 1 layout definido por esta CONTRATANTE.; 
Dados Fixos: Impressão do endereço da CONTRATANTE, na cor 
preta.; Dados Variáveis: Impressão do nome completo do funcio-
nário, número do registro, nº do documento de identidade, todos 
na cor verde e sublinhados. - 41777 - unidade(1) - 759 - 11,39

3/3.1 - Capas para processo medida aberta (470x320)mm, 
em cartolina 290g/m2, 1 cor ( a definir), impressão offset 1x0 
com inserção de brasão e dados do Órgão na capa (a definir) 
; acabamento plastificado, dobra central, refile, 2 furos frontais, 
janela medindo (16x12)cm com visor em acetato (0,30 micras), 
devem constar impressos na contracapa interna em impressão 
offset 1x0 (normas e procedimentos do órgão participante con-
tratante). - 85057 - unidade(1) - 33450 - 1,10

3/3.2 - Capas em papel cartolina 240g/m2, na cor verde 
medida (220X325) mm com aba de 45 mm sem impressão. A 
pasta aberta trata-se de uma cartolina com aba com a medida 
de 265 mm de largura (contendo a aba) e 325mm de altura, 
devem constar impressos na contracapa interna, normas e 
procedimentos em impressão offset 1x0 conforme órgão partici-
pante contratante. - 124966 - unidade(1) - 3050 - 0,90

3/3.3 - Pastas em formato fechado com (245x325) mm, 
compondo 1 lâmina em formato aberto com (490x325) mm, sem 
impressão, papel reciclado ou na cor azul 240grs; dois bolsos 
internos. Os bolsos internos devem ser colados e a medida dos 
mesmos deverão ser altura de 150 mm e largura de 240 mm - 
135844 - unidade(1) - 4300 - 1,31

Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da publicação 
deste Extrato.

Data da Assinatura: 23/10/2017.
Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se 

disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.
www.ambiente.sp.gov.br/ca
(republicado por ter saído com incorreções)
 Retificação do Despacho de Homologação de 19-10-2017, 

publicado no DOE de 20-10-2017, Executivo I, pág. 210.
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a com-

petência que me é atribuída pelo Artigo 3º, Inciso VII, do Decreto 
nº 47.297/2002, c.c. o Artigo 13º, Inciso VII, da Resolução CC nº 

licitação, ora impugnada, participou da sessão pública de pregão 
ofertando sem qualquer dificuldade sua proposta.

Não cabe a Impugnante escolher o formato do objeto a ser 
licitado, é “mérito administrativo”.

Na presente licitação a Administração elegeu o quilometro 
rodado como critério de remuneração do serviço de transporte 
individual a ser prestado, considerando um valor médio de 
remuneração para quaisquer veículos utilizados, seja comum ou 
adaptado, baseado em pesquisa de preços de mercado.

Não prospera a alegação da Impugnante que o transporte 
de passageiro em veículo adaptado seja exclusivo do serviço de 
Táxi Preto, eis que não há na legislação municipal qualquer men-
ção a essa exclusividade, muito pelo contrário, a possibilidade de 
transporte em veículo acessível e adaptado se encontra também 
no Decreto 56.981/2016.

Quanto ao critério de julgamento, considerando-se o valor 
do quilometro rodado, outro não poderia ser senão o PREÇO 
UNITÁRIO, nos termos da Lei 8666/93.

Diante da especificidade do objeto, não há possibilidade de 
quantificar o número de veículos que serão utilizados na execu-
ção do objeto, uma vez se tratar de transporte individual sem o 
caráter de exclusividade, ou seja, o vencedor não manterá veí-
culos parados aguardando o chamado da Secretaria de Cultura.

Não há cerceamento de participação em razão dos veículos, 
tendo em vista a possibilidade de participação de cooperativas.

Quanto à exigência de garantia contratual da licitante 
vencedora, essa é possível em sede de pregão, eis que não se 
trata de garantia de proposta vedada pela Lei 10.520/02, e sim 
garantia contratual exigida apenas da licitante vencedora.

A garantia contratual, por sua vez, se destina a assegurar 
o pleno cumprimento do contrato administrativo e representa 
cláusula exorbitante do contrato administrativo.

A supremacia da Administração em relação ao contratado 
se manifesta pela possibilidade de o valor prestado em garantia 
contratual servir como pagamento de multas aplicadas e de 
débitos decorrentes de prejuízos causados à Administração, sem 
que para isso seja necessária a propositura de ação judicial.

Possível em qualquer modalidade licitatória, caso prevista 
no instrumento convocatório, como no presente caso, sendo 
exigida apenas do vencedor e, como regra, não poderá ser maior 
do que 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do 
art. 56, §2º, da lei nº 8.666/93:

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, 
e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser 
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, servi-
ços e compras. (…) § 2o A garantia a que se refere o caput deste 
artigo não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá 
seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado 
o previsto no parágrafo 3o deste artigo.

A luz do exposto, e em atenção à impugnação impetrada, e 
baseado nos princípios constitucionais, bem como os previstos 
na Lei de Licitações, e, sobretudo, em atendimento à supremacia 
do interesse público, que determina privilégios jurídicos e um 
patamar de superioridade do interesse público sobre o particular 
e à indisponibilidade do interesse público, caracterizada pelo 
dever-poder da Administração, o Subscritor decide pelo conhe-
cimento da peça impugnatória, pois tempestiva, e no mérito 
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Permanecendo inalterados o edital, 
termo de referência e demais anexos.

Em 16 de fevereiro de 2018.
ANDRESSA BISCOLLA DE OLIVEIRA
SUBSCRITOR DO EDITAL
DE ACORDO,
RATIFICO a decisão do subscritor do edital designado nos 

autos do processo SEC nº 1357905/2017, bem como autorizo o 
prosseguimento do certame.

Publique-se na íntegra no sítio da Bec: www.bec.sp.gov.
br e D.O.E.

ANDRÉA DE ANDRADE VERÍSSIMO DE SOUZA
Respondendo pelo Expediente
Departamento de Administração

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO E AUTORIZA-
ÇÃO PARA READEQUAÇÃO EDITALÍCIA

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 parcial-
mente ao pedido da empresa Impetrante, dou provimento, ACO-
LHENDO PARCIALMENTE o pedido de impugnação editalícia 
apresentado pela empresa DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
EIRELI, e AUTORIZO a readequação do edital, e republicação com 
Devolução de Prazo.

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA

RESULTADO DE PREGÃO
Processo nº 5867/2017 – Pregão Eletrônico nº 003/2018–

AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMESTICO, conforme ata de procedi-
mento e julgamento do pregão, foi considerada vencedora pelo 
critério de menor preço oferecido através de lances e negocia-
ção, a empresa ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA-EPP, para 
o item 01 (um), do certame no valor total: R$ 4.375,00 (quatro 
mil, trezentos e setenta e cinco reais).

 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Termo de Aditamento
PROCESSO SELJ Nº: 0042/2016
CONTRATO: Nº. 004/2016
CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e 

Juventude.
CONTRATADA: Trivale Administração Ltda. Ltda.
OBJETO: Segundo Termo de Aditamento visando a redução 

da Taxa de Administração de 0,00 (zero virgula zero por cento) 
para -0,49 (menos zero virgula quarenta e nove por cento) a 
partir de 14/07/2017

VALOR INICIAL ATUALIZADO: Inalterado
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: -0,49% (menos zero virgula 

quarenta e nove por cento)
DATA DA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO: 01/12/2017
PROGRAMA DE TRABALHO: 27.122.0100.5854-0000
PRAZO DE VIGÊNCIA: Inalterado
PARECER JURÍDICO: CJ/SELJ nº 0334/2017 de 30/10/2017.
TIPO DE PESSOA: Jurídica
CNPJ:02.983.749/0001-21
NATUREZA DE DESPESA:3390.30.25

 MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do CPCE de 24/01/2018
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 05 de Maio de 2017;

 LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO
Processo nº 000873/39/DA/2016 - PE. nº 0047/2016/SQA/DA
Contrato nº 19.762-2 - TE. nº 020
Contratante: DER
Contratada: EMPREITEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Objeto: Serviços de instalação elétrica de média tensão da 

subestação primária e de baixa tensão de todas as dependências 
do DER/SP.

Valor: R$ 999.000.00
Data da Assinatura: 08/02/2018
 EXTRATO DE CONTRATO
Protocolo nº 045551/07/DER/2017 - Pregão Eletrônico nº 

0050/2017/SQA/DA
Contrato nº 20.049-9
Contratante: DER
Contratada: PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁ-

TICA EIRELI - ME
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática.
Parecer Jurídico: Parecer CJ/DER nº 088/2017, de 20/02/2017.
Do Prazo: O prazo de vigência do contrato é de 02 (dois) 

meses, contados da data de assinatura do contrato.
Do Valor do Contrato: R$ 49.000,00
Dos Recursos: Classificação funcional programática 

26722160560920000 - 004001001 - 339030.
Data da Assinatura: 09/02/2018
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Retificação do DOE de 02/02/18 pag. 138
Extrato de Contrato – contrato 20.021-9
Edital SDP 020/2017
Onde se lê: No trecho entre o km 48,70 e o km 62,60
Leia-se: No trecho entre o km 45,25 e o km 69,68

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 Divisão Regional de Presidente Prudente
 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
TAM: 031/2018 de 09/02/2018 - Contrato: 19.505-4 - P.L. 

000940-39/DR.12/2014 (3º Vol.) - Contratante: Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Contrata-
da: Franco & Nunes Franco Ltda - EPP - Objeto: Contratação 
de empresa de prestação de serviço de manutenção de copa 
na área ocupada pela Sede da Divisão Regional de Presiden-
te Prudente (DR.12) e pela Procuradoria Seccional Jurídica 
(CRJ.12). - Finalidade: Prorrogação do prazo contratual por 12 
meses, no período de 18/02/2018 a 17/02/2019 - Autoriza-
ção: Do Diretor da DR.12 às fls. 769 (3º volume) do Processo 
000940-39/DR.12/2014 - Valor deste TAM: R$. 165.991,20 
- Valor total do Contrato: R$ 635.921,21- Data da celebração: 
09/02/2018 - Crédito orçamentário: da UGE 162114, na CFP 
26.122.1605.6.092.0400 - 3.3.9.039, dos exercícios de 2018 e 
2019 - Parecer jurídico: Resolução PGE-23, de 12/11/2015, da 
Procuradoria Geral do Estado - Esclarecimento: Este é o 3º TAM 
do Contrato, continuando em vigor suas demais cláusulas que 
não colidirem com o presente.

 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
TAM: 032/2018 - Contrato: 19.506-6 - P.L. 001140-39/

DR.12/2014 (3º Vol.) - Contratante: Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São Paulo - Contratada: Operacio-
nal Segurança e Vigilância Ltda – ME. - Objeto: Prestação de 
serviços contínuos de VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL 
ARMADA, para a Sede da Décima Segunda Divisão Regional 
de Presidente Prudente – DR.12 - Finalidade: Prorrogação do 
prazo contratual por 12 meses, no período de 23/02/2018 a 
22/02/2019 - Autorização: Do Diretor da DR.12 às fls. 776 (3º 
volume) do Processo 001140-39/DR.12/2014 - Valor deste TAM: 
R$. 224.891,10 - Valor total do Contrato: R$ 860.874,66- Data 
da celebração: 09/02/2017 - Crédito orçamentário: da UGE 
162114, na CFP 26.122.1605.6.092.0400 - 3.3.9.037, dos exer-
cícios de 2018 e 2019 - Parecer jurídico: Resolução PGE-23, de 
12/11/2015, da Procuradoria Geral do Estado – Esclarecimento: 
Este é o 3º TAM do Contrato, continuando em vigor suas demais 
cláusulas que não colidirem com o presente.

 CULTURA

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO SC: 1357905/2017
INTERESSADO: SECRETARIA DE CULTURA
ASSUNTO: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO PARA SMAR-
TPHONE E PLATAFORMA WEB.

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2018 – OFERTA DE COMPRA 
Nº 120102000012018OC00004

Análise da Impugnação apresentada pela empresa 99TEC-
NOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 18.033.552/0001-61.

Alega o Impugnante, em breve síntese, que o instrumento 
convocatório apresenta vícios de ordem técnica e ilegalidades 
que inviabilizam, sob seu ponto de vista, a continuidade do 
certame, como a ausência do planejamento da licitação como 
anexo do edital, a precificação unificada, para o transporte em 
veículos comuns e adaptados, ausência de previsão de fatura-
mento dos valores das corridas por nota de débito sem previsão 
de reembolso, a exigência de garantia da execução do contrato 
da licitante vencedora.

Após suas considerações, pugna pelo acolhimento da pre-
sente Impugnação e anulação do Edital convocatório.

Esse é o relatório.
Razão não assiste o Impugnante.
Como é cediço, toda licitação é dividida em duas fases: a 

interna e a externa. Na fase interna a Administração elabora seu 
planejamento quanto ao objeto a ser licitado, a apuração dos 
valores médios aplicados no mercado para a aquisição, obras ou 
serviços, delimitando assim o padrão de qualidade, no presente 
caso, do serviço, que pretende contratar. Na fase externa, por sua 
vez ocorre após a publicação do instrumento convocatório e da 
realização da sessão de licitação, culminando com a assinatura 
do contrato administrativo e sua publicidade.

Em decisão recente do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, Processo eletrônico 00019088.989.17-3, que julgou 
representação, da ora Impugnante, contra o Edital de Pregão 
eletrônico nº 14/2017 da Secretaria de Governo do Estado de 
São Paulo, quanto a alegação de ausência de planejamento ade-
quado para a licitação e a necessidade de integrar o instrumento 
convocatório, a inadequação da modalidade de remuneração 
(quilometro rodado) frente à tipicidade contratual ( agencia-
mento e intermediação) manifestou-se o Conselheiro Edgard 
Camargo Rodrigues, no sentido de que: “... Nenhuma obrigato-
riedade de os elementos de planejamento e estudos procedidos 
integrarem o edital de licitação. ... a forma de remuneração 
dos serviços tampouco parece causar óbice ao oferecimento de 
propostas ou à própria execução, havendo até o reconhecimento 
da prevalência do interesse público quando, por motivos hábeis, 
houver o atraso excessivo na disponibilização do veículo.”

Nesse diapasão, vale considerar que a Impugnante, em que 
pese suas tentativas de frustrar o certame proposto pela Secre-
taria de Governo do Estado, cujo objeto é o mesmo da presente 
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