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nos termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo 
ser consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 34 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 501, do km 26+000 
ao km 30+000, com extensão de 4,000 km, nos municípios de 
Presidente Prudente e Alfredo Marcondes.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES TERRA LTDA fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$350.945,40 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.421-8 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 38 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 430/425 – Acesso ao 
município de Martinópolis, com extensão de 1,970 km.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
JON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – EIRELI fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$105.995,37 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.422-0 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicado referente ao Edital
Homologação
O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 

de São Paulo - Univesp, no uso de suas atribuições legais e 
na forma do item 11.5., do Edital de Abertura nº 004/2021, 
HOMOLOGA o resultado final do Processo Seletivo Simplificado 
online de docentes por tempo determinado na área de Educação 
Matemática e áreas afins, divulgado por ordem de classificação 
no D.O.E. de 13/11/2021 (seção I - pág. 748).

São Paulo, 26 de novembro de 2021.
Rodolfo Jardim de Azevedo
Presidente
 Comunicado referente ao Edital 002/2021
Homologação
O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 

de São Paulo - Univesp, no uso de suas atribuições legais e na 
forma do item 11.5., do Edital de Abertura nº 002/2021,

HOMOLOGA o resultado final do Processo Seletivo Sim-
plificado online de docentes por tempo determinado na área 
de Área de Computação e áreas afins, divulgado por ordem de 
classificação no D.O.E. de 13/11/2021 (seção I - pág. 748).

São Paulo, 26 de novembro de 2021.
Rodolfo Jardim de Azevedo
Presidente
 Comunicado referente ao Edital 009/2021
Homologação
O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 

de São Paulo - Univesp, no uso de suas atribuições legais e na 
forma do item 11.5., do Edital de Abertura nº 009/2021, HOMO-
LOGA o resultado final do Processo Seletivo Simplificado online 
de docentes por tempo determinado na área de Pedagogia, 
divulgado por ordem de classificação no D.O.E. de 13/11/2021 
(seção I - pág. 748).

São Paulo, 26 de novembro de 2021.
Rodolfo Jardim de Azevedo
Presidente

 ESPORTES

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACES-

SO – CADA
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos nº 

1/2021
O(A) Coordenador(a) da Comissão de Avaliação de Docu-

mentos e Acesso - CADA instituída pela (o) Resolução/Portaria/
Ato nº RESOLUÇÃO SESP - 13, publicada(o) no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo de 25/6/2019 de acordo com a Relação de 
Eliminação de Documentos nº 1/2021 e em conformidade com 
os prazos definidos nas Tabelas de Temporalidade de Documen-
tos oficializadas e publicadas no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30º dia 
subsequente à data de publicação deste Edital, a(o) SECRETARIA 
DE ESPORTES eliminará os documentos abaixo relacionados. 
Os interessados poderão requerer às suas expensas, no prazo 
citado, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças 
do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva 
qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida 
à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso.

UNIDADE: 40012 - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCU-
MENTOS E ACESSO - CADA

ÓRGÃO: 0041 - SECRETARIA DE ESPORTES
FUNÇÃO: 0041.006 - GESTÃO DE DOCUMENTOS E INFOR-

MAÇÕES
SUBFUNÇÃO: 0041.006.01 - COMUNICAÇÃO ADMINIS-

TRATIVA
ATIVIDADE: 0041.006.01.10 - CONTROLE DE CORRESPON-

DÊNCIA
SÉRIE DOCUMENTAL: 0041.006.01.10.003 - OFÍCIO, CARTA, 

REQUERIMENTO, MOÇÃO OU
VOTO, ABAIXO-ASSINADO
DATAS-LIMITE: 2019 - 2019
QUANTIDADES: 1 CAIXA(S) / 0,14 M/L
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
TOTAL DE CAIXAS = 1
TOTAL DE METROS LINEARES = 0,14

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 CITAÇÃO
SECRETÁRIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Autos SELJ Nº 234/2018 – GDOC 1000726.76496/2020
O Senhor Procurador do Estado Presidente da 9ª Unidade 

da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria 
Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
ao indiciado, ALEX COSTA DE LIMA, portador da Cédula de 

(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 9 – Serviços de conservação especial e reabilitação da 
sinalização horizontal da rodovia SP 079, do km 153+000 ao km 
182+500, com extensão de 29,500 km, no município de Tapiraí.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada TCL 
TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. fica convocada a recolher 
a caução no valor de R$1.948.620,22 no prazo de 05 dias e 
assinar o contrato nº 21.413-9 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 11 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 273, do km 327+670 
ao km 338+300, com extensão de 10,630 km, no município 
de Agudos

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$406.872,64 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.414-0 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 14 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 123, do km 0+000 ao 
km 7+000, com extensão de 7,000 km, no município de Taubaté.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
CCL CONSTRUTORA CAPITAL LTDA fica convocada a recolher a 
caução no valor de R$568.006,71 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.415-2 dentro do prazo de 15 dias, nos termos da 
Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consultada 
no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 18 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 017/123 – Acesso ao 
município de Tremembé, com extensão de 4,900 km

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
S.O. PONTES ENGENHARIA LTDA fica convocada a recolher a 
caução no valor de R$222.985,16 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.416-4 dentro do prazo de 15 dias, nos termos da 
Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consultada 
no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 21 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 327/387 – Acesso ao 
município de São Pedro do Turvo, com extensão de 18,700 km

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
YPÊ ENGENHARIA LTDA fica convocada a recolher a caução no 
valor de R$592.322,25 no prazo de 05 dias e assinar o contrato 
nº 21.417-6 dentro do prazo de 15 dias, nos termos da Portaria 
SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consultada no site do 
DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 30 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 328/425 – Acesso ao 
município de Clementina, com extensão de 1,220 km e Serviços 
de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal 
da rodovia SPA 339/425 – Acesso ao município de Piacatu, com 
extensão de 10,200 km.

Extensão total de 11,420 km;
Rodovia 1: SPA 328/425, do km 0+000 ao km 1+220.
Rodovia 2: SPA 339/425, do km 0+000 ao km 10+200.
Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 

NASPE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$471.938,36 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.418-8 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 31 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 018/461 – Acesso ao 
município de Araçatuba, com extensão de 1,900 km.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$115.002,81 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.419-0 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 32 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 425, do km 327+800 ao 
km 348+000, com extensão de 20,200 km, nos municípios de 
Clementina e Rio Aguapeí.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
CONSTRUTAMI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA fica convoca-
da a recolher a caução no valor de R$893.411,43 no prazo de 05 
dias e assinar o contrato nº 21.420-6 dentro do prazo de 15 dias, 

da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consulta-
da no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 36 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 244/425 – Acesso ao 
município de Planalto, com extensão de 13,840 km.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
NOROMIX CONCRETO S.A fica convocada a recolher a caução no 
valor de R$213.175,09 no prazo de 05 dias e assinar o contrato 
nº 21.405-0 dentro do prazo de 15 dias, nos termos da Portaria 
SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consultada no site do 
DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 39 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 501, do km 59+750 ao 
km 79+230, com extensão de 19,480 km, nos municípios de 
Flora Rica e Irapuru.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
GREEN OBRAS & SERVIÇOS LTDA fica convocada a recolher a 
caução no valor de R$353.200,80 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.406-1 dentro do prazo de 15 dias, nos termos da 
Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consultada 
no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 41 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 141/563 – Acesso aos 
municípios de Nova Guataporanga e São João do Pau d’Alho, 
compreendendo os municípios de Tupi Paulista, Nova Guatapo-
ranga e São João do Pau d’Alho, com extensão de 17,800 km.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
DATEC CONSTRUÇÃO E INFRAESTRURA LTDA fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$844.811,45 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.407-3 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 43 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 344, do km 262+100 ao 
km 299+000, com extensão de 36,900 km, nos municípios de 
São Sebastião da Grama, Divinolândia e Caconde.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA. fica con-
vocada a recolher a caução no valor de R$2.034.969,13 no prazo 
de 05 dias e assinar o contrato nº 21.408-5 dentro do prazo de 
15 dias, nos termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, 
podendo ser consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 44 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 253, do km 02+100 ao 
km 15+200, com extensão de 13,100 km, nos municípios de 
Caconde e Tapiratiba e Serviços de conservação especial e reabi-
litação da sinalização horizontal da rodovia SPA 274/344 – Aces-
so ao município de Divinolândia, com extensão de 1,300 km.

Extensão total de 14,400 km.
Rodovia 1: SP 253, do km 2+100 ao km 15+200.
Rodovia 2: SPA 274/344, do km 0+000 ao km 01+300
Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 

PAV PASSOS CONSTRUÇÕES LTDA fica convocada a recolher a 
caução no valor de R$541.955,79 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.409-7 dentro do prazo de 15 dias, nos termos da 
Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consultada 
no site do DER (www.der.sp.gov.br).

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-

servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 2 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 073, do km 0+000 
ao km 14+000, com extensão de 14,000 km, no município de 
Campinas.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$13.426,70 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.410-3 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 3 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 115/330 – Acesso ao 
município de Sumaré, com extensão de 2,500 km.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA fica convocada a recolher 
a caução no valor de R$111.045,28 no prazo de 05 dias e assinar 
o contrato nº 21.411-5 dentro do prazo de 15 dias, nos termos 
da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consulta-
da no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 44 lotes – Bloco 
2, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I, 
da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 6 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 073, do km 32+800 
ao km 35+700, com extensão de 2,900 km, nos municípios de 
Indaiatuba e Salto.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA fica convocada a recolher a cau-
ção no valor de R$175.274,21 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.412-7 dentro do prazo de 15 dias, nos termos da 
Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consultada 
no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 220/2021 SDP – Programa de Serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 

km 09+400, do km 9+640 ao km 11+121, do km 14+368 ao 
km 30+218, do km 31+287 ao km 42+493 com extensão de 
37,937 km, nos municípios de Gália, Garça, Álvaro de Carvalho 
e Júlio Mesquita.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA fica convo-
cada a recolher a caução no valor de R$1.398.602,38 no prazo 
de 05 dias e assinar o contrato nº 21.396-2 dentro do prazo de 
15 dias, nos termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, 
podendo ser consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

CONTRATO - LOTE 25 – Serviços de conservação especial e 
reabilitação da sinalização horizontal da rodovia SPA 287/387 
– Acesso ao município de Ocauçu, com extensão de 5,020 km.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$193.010,21 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.397-4 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

Lote 29 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 310, do km 508+000 
ao km 511+500, com extensão de 3,500 km, no município de 
Nhandeara. Inclusive 1 dispositivos.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA fica con-
vocada a recolher a caução no valor de R$150.894,15 no prazo 
de 05 dias e assinar o contrato nº 21.398-6 dentro do prazo de 
15 dias, nos termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, 
podendo ser consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 30 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 427, do km 12+600 
ao km 29+000, com extensão de 16,400 km, nos municípios 
de São José do Rio Preto, Ipiguá e Mirassolândia. Inclusive 5 
dispositivos.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, fica convo-
cada a recolher a caução no valor de R$459.494,78 no prazo 
de 05 dias e assinar o contrato nº 21.399-9 dentro do prazo de 
15 dias, nos termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, 
podendo ser consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 31 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 332, do km 27+890 ao 
km 49+750, com extensão de 21,860 km, nos municípios de 
Caieiras e Franco da Rocha. Inclusive 16 dispositivos.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA fica 
convocada a recolher a caução no valor de R$1.799.331,80 
no prazo de 05 dias e assinar o contrato nº 21.400-0 dentro 
do prazo de 15 dias, nos termos da Portaria SUP/DER-072 de 
05/10/2012, podendo ser consultada no site do DER (www.der.
sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

Lote 32 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 042/332 – Acesso ao 
município de Francisco Morato, com extensão de 1,500 km

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
WAW CONSTRUÇÕES LTDA. fica convocada a recolher a caução 
no valor de R$173.454,51 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.401-2 dentro do prazo de 15 dias, nos termos da 
Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consultada 
no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 33 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 473, do km 000+000 
ao km 25+310, com extensão de 25,310 km, nos municípios de 
Floreal e Nova Luzitânia.

Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 
S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$927.530,60 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.402-4 dentro do prazo de 15 dias, nos 
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 34 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 565/310 – Acesso ao 
município de Auriflama, com extensão de 2,620 km e Serviços de 
conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal da 
rodovia SPA 555/310 – Acesso ao município de General Salgado, 
com extensão de 1,000 km.

Extensão total de 3,570 km.
Rodovia 1: SPA 565/310, do km 00+000 ao km 02+570.
Rodovia 2: SPA 555/310, do km 00+000 ao km 01+000.
Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada 

VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI fica convocada 
a recolher a caução no valor de R$253.484,66 no prazo de 05 
dias e assinar o contrato nº 21.403-6 dentro do prazo de 15 dias, 
nos termos da Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo 
ser consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

EDITAL Nº 219/2021–SDP Programa de serviços de con-
servação especial e reabilitação da sinalização horizontal em 
rodovias do Estado de São Paulo sob circunscrição do DER/SP 
(“Programa Estrada Asfaltada”), divididos em 45 lotes – Bloco 
1, a saber:

LOTE 35 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 052/461 – Acesso ao 
município de Buritama, com extensão de 4,950 km e Serviços 
de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal 
da rodovia SPA 065/461 – Acesso ao município de Turiúba, com 
extensão de 2,600 km.

Extensão total de 7,550 km.
Rodovia 1: SPA 052/461, do km 00+000 ao km 04+950.
Rodovia 2: SPA 065/461, do km 0+000 ao km 02+600.
Homologada e adjudicada em 26/11/2021 a Contratada R.B. 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, fica convocada a recolher 
a caução no valor de R$163.624,01 no prazo de 05 dias e assinar 
o contrato nº 21.404-8 dentro do prazo de 15 dias, nos termos 
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