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para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis na Adminis-
tração Central, situada à Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia 
- São Paulo – SP, contados do dia subsequente à publicação do 
ato no Diário Oficial do Estado, no período das 09h às 12h e 
das 14h às 17h, para assinatura da Ata de Registro de Preços 
nº 029/2021, Processo SPDOC n° 2021/06909, referente a 
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP - 
para AQUISIÇÃO DE ITENS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO 
HÍBRIDO, SENDO: CONJUNTO DIDÁTICO; PARA LABORATÓRIO 
DE ELETRÔNICA; KIT ARDUINO.

CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE ATA
Convocamos o Representante legal da empresa, F.F.N. 

FORNAZARI-ME para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis na Administração Central, situada à Rua dos Andradas, 140 
– Santa Ifigênia - São Paulo – SP, contados do dia subsequente 
à publicação do ato no Diário Oficial do Estado, no período das 
09h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura da Ata de Registro 
de Preços nº 030/2021, Processo SPDOC n° 2021/06909, referen-
te a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP 
- para AQUISIÇÃO DE ITENS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO 
HÍBRIDO, SENDO: QUADRO NÃO MAGNÉTICO.

CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE ATA
Convocamos o Representante legal da empresa, LUCAS 

GUILHERME DA SILVA para comparecer no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis na Administração Central, situada à Rua dos Andra-
das, 140 – Santa Ifigênia - São Paulo – SP, contados do dia 
subsequente à publicação do ato no Diário Oficial do Estado, 
no período das 09h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura 
da Ata de Registro de Preços nº 031/2021, Processo SPDOC 
n° 2021/06909, referente a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS SRP - para AQUISIÇÃO DE ITENS E EQUI-
PAMENTOS PARA O ENSINO HÍBRIDO, SENDO: CAIXA DE SOM 
PARA COMPUTADOR.

CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE ATA
Convocamos o Representante legal das empresas, AGEM 

TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. E ALPHA ELETRONICOS 
DO BRASIL LTDA (ADESÃO) para comparecer no prazo de 05 
(cinco) dias úteis na Administração Central, situada à Rua dos 
Andradas, 140 – Santa Ifigênia - São Paulo – SP, contados do 
dia subsequente à publicação do ato no Diário Oficial do Estado, 
no período das 09h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura 
da Ata de Registro de Preços nº 032/2021, Processo SPDOC n° 
2021/06909, referente a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS SRP - para AQUISIÇÃO DE ITENS E EQUIPAMEN-
TOS PARA O ENSINO HÍBRIDO, SENDO: WEBCAM.

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÓXIMA ETAPA 
REFERENTE AO EDITAL N.º 08/2021 PARA CONTRATA-
ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSOR DOUTOR 
MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ONLINE – 
PROCESSO UNIVESP-PRC-2021/00131-V01

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, no uso das suas atribuições estatutárias 
e nos termos do disposto no Edital do Processo Seletivo Simpli-
ficado Nº 08/2021 - PROCESSO UNIVESP-PRC-2021/00131-V01.

Resolve:
Tornar público que fica convocado(a) o(a) candidato(a) 

abaixo relacionado(a) para a próxima etapa do Processo Seletivo 
Simplificado online nº 08/2021, para o cargo de PROFESSOR 
DOUTOR - ÁREA DE MATEMÁTICA:
Classificação Número de inscrição Nome Completo RG
1º 8081 Welington da Silva Cordeiro 12.420.184-9

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
1- O(a) candidato(a) deverá comparecer, impreterivelmente, 

no dia 13/12/2021, às 15h00, à sede da Univesp, situada à Av. 
Professor Almeida Prado, 532, Prédio 1, Cidade Universitária, 
São Paulo - SP, para apresentação de toda a documentação origi-
nal, de acordo com a relação disponibilizada em https://univesp.
br/transparencia/pss-docentes e enviada no e-mail previamente 
cadastrado pelo(a) candidato(a) quando de sua inscrição no 
processo seletivo.

2 - O não comparecimento na data, local e horário esta-
belecidos nesta convocação ou a falta de apresentação da 
documentação será considerado como desistência por parte 
do(a) candidato(a).

3 - A data prevista para o início da vigência do contrato de 
trabalho é dia 17 de Dezembro de 2021.

São Paulo, 10 de Dezembro de 2021.
RODOLFO JARDIM DE AZEVEDO
Presidente
Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÓXIMA ETAPA REFE-

RENTE AO EDITAL N.º 06/2021 PARA CONTRATAÇÃO POR 
TEMPO DETERMINADO DE PROFESSOR DOUTOR MEDIANTE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ONLINE – PROCESSO 
UNIVESP-PRC-2021/00134-V01

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, no uso das suas atribuições estatutárias 
e nos termos do disposto no Edital do Processo Seletivo Simpli-
ficado Nº 06/2021 - PROCESSO UNIVESP-PRC-2021/00134-V01.

Resolve:
Tornar público que fica convocado(a) o(a) candidato(a) 

abaixo relacionado(a) para a próxima etapa do Processo Seletivo 
Simplificado online nº 06/2021, para o cargo de PROFESSOR 
DOUTOR - ÁREA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO:
Classificação Número de inscrição Nome Completo RG
1º 6011 Márcia Regina Osaki 17231816

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
1- O(a) candidato(a) deverá comparecer, impreterivelmente, 

no dia 13/12/2021, às 14h30, à sede da Univesp, situada à Av. 
Professor Almeida Prado, 532, Prédio 1, Cidade Universitária, 
São Paulo - SP, para apresentação de toda a documentação origi-
nal, de acordo com a relação disponibilizada em https://univesp.
br/transparencia/pss-docentes e enviada no e-mail previamente 
cadastrado pelo(a) candidato(a) quando de sua inscrição no 
processo seletivo.

2 - O não comparecimento na data, local e horário esta-
belecidos nesta convocação ou a falta de apresentação da 
documentação será considerado como desistência por parte 
do(a) candidato(a).

3 - A data prevista para o início da vigência do contrato de 
trabalho é dia 17 de Dezembro de 2021.

São Paulo, 10 de Dezembro de 2021.
RODOLFO JARDIM DE AZEVEDO
Presidente
 EDITAL DE ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO 

E REGRAS DE CHAMAMENTO DE CONTEUDISTAS CREDEN-
CIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO 
LETIVO DE 2022 -

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2019 CREDEN-
CIAMENTO DE BANCO DE CONTEUDISTAS DA UNIVESP

A Presidente em Exercício da Fundação Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo – UNIVESP, no âmbito de suas atribui-
ções estatutárias, estabelecidas pelo Decreto nº 58.438 de 9 de 
outubro de 2012, e com base no Edital de Chamamento Público 
Nº 002/2019: Credenciamento de Banco de Conteudistas da 
UNIVESP (D.O.E. de 14/09/2019), resolve:

1 - Fica instituído o sorteio de conteudistas habilitados 
visando estabelecer a ordem de chamamento para contratação 
para a oferta de disciplinas do período letivo de 2022, em conso-
nância com o Termo de Referência disponível em https://univesp.
br/transparencia/credenciamento-de-docentes.

1.1 - Serão consideradas no presente sorteio as disciplinas, 
ofertas e serviços listados na Tabela I.

1.1.1 - A lista indicada no item 1.1 tem caráter propositivo 
e depende de fechamento de oferta e disponibilidade orçamen-

do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT, a saber:

LOTE 39 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 563, do km 62+250 ao 
km 112+850, com extensão de 50,600 km, nos municípios de 
Piquerobi e Presidente Venceslau

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA. fica convo-
cada a recolher a caução no valor de R$1.402.317,66 no prazo 
de 05 dias e assinar o contrato nº 21.479-6 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-CO– 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 41 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 201, do km 9+000 ao 
km 22+440, com extensão de 13,440 km, nos municípios de 
Pirassununga e Santa Cruz das Palmeiras.

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
CIMCOP S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$835.861,78 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.481-4 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-CO– 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 42 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 198/330 – Acesso 
ao município de Santa Cruz da Conceição, com extensão de 
5,100 km.

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
M4 CONSTRUÇÕES LTDA fica convocada a recolher a caução no 
valor de R$202.651,98 no prazo de 05 dias e assinar o contrato 
nº 21.482-6 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-CO– 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 43 – Serviços de conservação 
especial e reabilitação da sinalização horizontal da rodovia SPA 
244/344 – Acesso ao município de Vargem Grande do Sul, com 
extensão de 1,200 km e Serviços de conservação especial e 
reabilitação da sinalização horizontal da rodovia SPA 251/342 
– Acesso ao município de Águas de Prata, com extensão de 
1,800 km.

Extensão total de 3,000 km.
Rodovia 1: SPA 244/344, do km 0+000 ao km 1+200.
Rodovia 2: SPA 251/342, do km 0+000 ao km 1+800
Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA fica con-
vocada a recolher a caução no valor de R$154.320,24 no prazo 
de 05 dias e assinar o contrato nº 21.483-8 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-CO– 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 44 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 373, do km 157+690 ao 
km 189+030, com extensão de 31,340 km, nos municípios de 
Colina e Severínia.

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$1.388.978,41 no prazo de 05 
dias e assinar o contrato nº 21.484-0 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

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocação:
Convocamos o representante legal da empresa MARCOS 

VINICIUS DE ARCINO M.E., a Sr. MARCOS VINICIUS DE ARCINO, 
para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, 
para apresentação da complementação da Caução do Contrato 
Nº. 084/2021, pregão nº 011/2021, referente ao REAJUSTE com 
base no índice de janeiro de 2021, dos Serviços de Limpeza em 
Ambiente Escolar em Diversas Unidades. A empresa deverá pro-
videnciar a complementação da apólice no valor de R$ 4.022,49 
(Quatro mil, vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) ) 
correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor deste termo 
aditivo de reajuste referente à CAUÇÃO do contrato, como 
garantia de sua perfeita execução.

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
PAULA SOUZA

CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE ATA
Convocamos o Representante legal das empresas, BAKMAR 

ELETRONICA LTDA E ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA 
(ADESÃO) para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis na 
Administração Central, situada à Rua dos Andradas, 140 – Santa 
Ifigênia - São Paulo – SP, contados do dia subsequente à publi-
cação do ato no Diário Oficial do Estado, no período das 09h 
às 12h e das 14h às 17h, para assinatura da Ata de Registro de 
Preços nº 027/2021, Processo SPDOC n° 2021/06909, referente 
a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP - 
para AQUISIÇÃO DE ITENS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO 
HÍBRIDO, SENDO: CAIXA DE SOM ATIVA.

CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE ATA
Convocamos o Representante legal das empresas, GTMAX 

3D EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAIS PLÁSTICOS 
LTDA. E ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA (ADESÃO) para 
comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis na Administração 
Central, situada à Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia - São 
Paulo – SP, contados do dia subsequente à publicação do ato no 
Diário Oficial do Estado, no período das 09h às 12h e das 14h às 
17h, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 028/2021, 
Processo SPDOC n° 2021/06909, referente a CONSTITUIÇÃO 
DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP - para AQUISIÇÃO 
DE ITENS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO HÍBRIDO, SENDO: 
IMPRESSORA 3D.

CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE ATA
Convocamos o Representante legal da empresa, ERAGON 

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI 

fica convocada a recolher a caução no valor de R$775.544,05 
no prazo de 05 dias e assinar o contrato nº 21.469-3 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-CO– 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 20 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 276, do km 358+045 
ao km 364+541, com extensão de 6,496 km, no município de 
Chavantes

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
NEOCOGEC COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$250.275,84 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.470-0 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-CO– 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 23 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 333, do km 34+000 
ao km 54+800, com extensão de 20,800 km, nos municípios 
de Serrana, Cravinhos e Ribeirão Preto, inclusive 7 dispositivos

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA fica convocada a recolher a cau-
ção no valor de R$1.628.818,39 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.471-1 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 220/2021-CO– 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 24 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 543, do km 553+930 
ao km 607+325, com extensão de 53,395 km, nos municípios 
de Fernandópolis, Guarani D'Oeste e Ouroeste, Inclusive 9 
dispositivos

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
NOROMIX CONCRETO S.A fica convocada a recolher a caução 
no valor de R$3.051.528,80 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.472-3 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-CO– 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 26 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 122, do km 36+100 
ao km 44+000, com extensão de 7,900 km, nos municípios de 
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André. Inclusive 4 
dispositivos

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
TRÍADE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$673.945,21 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.474-7 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-CO– 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 28 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 162/387 – Acesso ao 
município de Promissão, com extensão de 7,600 km

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI fica convocada 
a recolher a caução no valor de R$193.500,12 no prazo de 05 
dias e assinar o contrato nº 21.475-9 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-CO– 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 35 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 421, do km 88+150 ao 
km 117+550, com extensão de 29,400 km, nos municípios de 
Rancharia e Iepê.

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
GCR CONSTRUÇÕES S/A fica convocada a recolher a caução 
no valor de R$1.019.754,20 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.477-2 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-CO– 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 37 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 457, do km 57+000 
ao km 87+300, com extensão de 30,300 km, no município de 
Rancharia

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
DATEC CONSTRUÇÃO E INFRAESTRURA LTDA fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$1.437.846,34 no prazo de 05 
dias e assinar o contrato nº 21.478-4 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-CO– 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 4 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 081, do km 0+000 
ao km 14+700, com extensão de 14,700 km, no município de 
Campinas e Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SPA 135/065 – Acesso ao 
município de Campinas, com extensão de 3,000 km;

Extensão total de 17,700 km.
Rodovia 1: SP 081, do km 0+000 ao km 14+700.
Rodovia 2: SPA 135/065, do km 0+000 ao km 3+000.
Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA fica convocada 
a recolher a caução no valor de R$487.446,69 no prazo de 05 
dias e assinar o contrato nº 21.462-0 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-CO– 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 5 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 133, do km 0+000 ao 
km 15+200, com extensão de 15,200 km, nos municípios de 
Limeira e Cosmópolis.

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI fica convocada a 
recolher a caução no valor de R$318.411,52 no prazo de 05 dias 
e assinar o contrato nº 21.463-2 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-CO– 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 7 – Serviços de conservação especial e reabilitação da 
sinalização horizontal da rodovia SP 079, do km 97+700 ao km 
122+000, com extensão de 24,300 km, no município de Piedade

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 
VIÁRIA LTDA fica convocada a recolher a caução no valor de 
R$1.382.080,49 no prazo de 05 dias e assinar o contrato nº 
21.464-4 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-CO– 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 8 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 079, do km 122+000 
ao km 153+000, com extensão de 31,000 km, nos municípios 
de Piedade e Tapiraí.

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
CONSTRUTORA MADRI LTDA fica convocada a recolher a caução 
no valor de R$1.735.174,63 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.465-6 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-CO– 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 12 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 331, do km 27+000 ao 
km 57+340, com extensão de 30,340 km, nos municípios de 
Nova Europa e Tabatinga

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada TOP 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA. fica convocada a recolher 
a caução no valor de R$1.542.351,87 no prazo de 05 dias e 
assinar o contrato nº 21.466-8 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-CO– 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 15 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 050, do km 98+000 ao 
km 113+300, com extensão de 15,300 km, no município de São 
José dos Campos

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA fica convocada a recolher a 
caução no valor de R$738.912,83 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.467-0 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-CO– 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 16 – Serviços de conservação especial e reabilitação 
da sinalização horizontal da rodovia SP 050, do km 113+300 
ao km 126+000, com extensão de 12,700 km, no município de 
Monteiro Lobato

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA fica convocada a recolher a caução no valor 
de R$472.126,07 no prazo de 05 dias e assinar o contrato nº 
21.468-1 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 220/2021-CO– 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 19 – Serviços de conservação 
especial e reabilitação da sinalização horizontal da rodovia SP 
270, do km 372+970 ao km 381+703, com extensão de 8,733 
km, no município de Ourinhos. Inclusive 5 dispositivos

Homologada e adjudicada em 10/12/2021 a Contratada 
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 


