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 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, DE 04 DE DEZEMBRO 
DE 2020

Diante do pronunciamento do pregoeiro, no uso de minhas 
atribuições legais, notadamente a competência que me é atri-
buída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. 
o artigo 13, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 
11/2020/FPBRN, visando à aquisição de computadores para o 
Comando de Policiamento Ambiental e unidades subordinadas, 
processo nº 5.663/2019, em conformidade com a ADJUDICAÇÃO 
do objeto pelo pregoeiro, à empresa Microtécnica Informática 
Ltda., CNPJ nº 01.590.728/0006-98, bem como autorizo a rea-
lização da despesa no valor total de R$ 201.999,95 (duzentos 
e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco 
centavos).

 SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Coordenadoria de Fiscalização e 
Biodiversidade
 DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE DE 18-12-2020
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a com-

petência atribuída pelos artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 de 
09/01/90, alterados pelo Decreto nº. 33.701 de 22/08/91, c.c o 
artigo 90, do Decreto nº 64.132/2019, e à vista dos elementos 
constantes dos autos, HOMOLOGO o resultado e ADJUDICO o 
resultado do Convite Eletrônico nº. 260130000012020OC00032, 
em favor da empresa conforme abaixo: Empresa: Prado Comér-
cio de Eletrônicos e Serviços de Instalações Eireli, CNPJ: 
04.602.194/0002-37, Valor total R$ 5.496,00. Processo SIMA 
049934/2020-35.

 Instituto Geológico
 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, DE 17 DE DEZEMBRO 

DE 2020
Diante do pronunciamento do pregoeiro, no uso de minhas 

atribuições legais, notadamente a competência que me é atri-
buída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. 
o artigo 13, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 
10/2020/IG, visando serviços de manutenção preventiva, cor-
retiva e emergencial em elevador, processo nº 1.145/2020, em 
conformidade com a ADJUDICAÇÃO do objeto pelo pregoeiro, à 
empresa Systec Serviços de Manutenção para Elevadores Ltda., 
CNPJ nº 24.010.289/0001-98, no valor total de R$ 4.800,00 
(quatro mil e oitocentos reais).

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
 6º TERMO ADITIVO
Processo: GDOC-16831-222083/2019
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO PGE nº 15/2019
Contrato PGE nº 16/2019
Parecer Referencial SUBG-CONS Nº 03/2020 DE 29/04/2020
Contratante: Procuradoria Geral do Estado
Contratada: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SIS-

TEMAS LTDA
CNPJ n°: 74.446.949/0001-56
Objeto: Prestação de serviços de manutenção em equipa-

mentos de segurança/vigilância – catraca eletrônica (do sistema 
de controle de acesso existente) no prédio sede da Procuradoria 
Geral do Estado, mediante disponibilização de mão-de-obra 
especializada e fornecimento de peças em geral.

Aditamento: O prazo de vigência do contrato fica estabele-
cido seu retorno a partir de 21/12/2020 até 16/06/2021.

Data da Assinatura: 18/12/2020.

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE SÃO 
CARLOS
 Despacho da Procuradora do Estado Chefe, de 17-04-2020
Processo nº 18881-4278/2020 - Com fundamento no 

inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alte-
rações posteriores e inciso II do artigo 24 da Lei Estadual nº  
- 6.544/1989 e em face da Resolução PGE nº 83 de 19/10/1994, 
declaro dispensada a licitação e autorizo a contratação direta 
da empresa, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. – IMESP, 
CNPJ: 48.066.047/0001-84, para aquisição de certificados digital 
e-CPF para Procuradoria Regional São Carlos, no valor de R$ 
450,00, submetendo-se ao disposto na Resolução GPG-18, de 
27-03-1992. A contratação será formalizada mediante Nota de 
Empenho, aplicando-se o disposto no Decreto Estadual 53.455, 
de 19-09-2008, de sorte que eventual inscrição no CADIN invia-
bilizará o pagamento, dando causa à sua retenção.

 Despacho da Procuradora do Estado Chefe, de 27-11-2020.
Processo: 18886-95574/2020 - Com fundamento no inciso 

II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
posteriores, e inciso II do artigo 24 da Lei Estadual nº 6.544/1989 
e em face da Resolução PGE nº 83 de 19/10/1994, declaro dis-
pensada a licitação e autorizo a contratação direta da empresa 
CIPLAC COMÉRCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME, CNPJ 
nº 54.472.097/0001-64, para prestação de serviço de produ-
ção de chapa patrimonial para Procuradoria Regional de São 
Carlos, no valor de R$ 800,00 submetendo-se ao disposto na 
Resolução GPG-18, de 27-03-1992. A contratação será forma-
lizada mediante Nota de Empenho, aplicando-se o disposto no 
Decreto Estadual 53.455, de 19-09-2008, de sorte que eventual 
inscrição no CADIN inviabilizará o pagamento, dando causa à 
sua retenção.

 Despacho do Procurador do Estado Chefe, de 01-12-2020.
Processo: 18886-95575/2020- Com fundamento no inciso II 

do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações poste-
riores, e inciso II do artigo 24 da Lei Estadual nº 6.544/1989 e em 
face da Resolução PGE nº 83 de 19/10/1994, declaro dispensada 
a licitação e autorizo a contratação direta da empresa RIBEIRO 
PETRETE COMERCIO DE SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 
ME, CNPJ: 12.246.304/0001-12, para prestação de serviço de 
manutenção em sistema de acionamento – portão eletrônico 
com fornecimento de material e mão-de-obra especializada 
na Procuradoria Regional de São Carlos - Sede, no valor de 
R$465,00 submetendo-se ao disposto na Resolução GPG-18, de 
27-03-1992. A contratação será formalizada mediante Nota de 
Empenho, aplicando-se o disposto no Decreto Estadual 53.455, 
de 19-09-2008, de sorte que eventual inscrição no CADIN invia-
bilizará o pagamento, dando causa à sua retenção.

 Despacho do Procurador do Estado Chefe, de 04-12-2020.
Processo: 18886-96005/2020 - Com fundamento no inciso II 

do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações poste-
riores, e inciso II do artigo 24 da Lei Estadual nº 6544/1989 e em 
face da Resolução PGE nº 83 de 19/10/1994, declaro dispensada 
a licitação e autorizo a contratação direta da empresa, ARTH 
CLIMA & REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 21.204.873/0001-96 
para prestação de serviço de manutenção/higienização em 16 
(dezesseis) equipamentos condicionadores de ar da Seccional de 
Araraquara – PR12, no valor de R$ 1.920,00 submetendo-se ao 
disposto na Resolução GPG-18, de 27-03-1992. A contratação 
será formalizada mediante Nota de Empenho, aplicando-se o 
disposto no Decreto Estadual 53.455, de 19-09-2008, de sorte 
que eventual inscrição no CADIN inviabilizará o pagamento, 
dando causa à sua retenção.

no valor total de R$ 1.069.781,40 (um milhão, sessenta e nove 
mil, setecentos e oitenta e um reais, quarenta centavos); e

e) HOMOLOGAR o procedimento licitatório do Pregão Ele-
trônico nº 06/2019/IF, processo nº 5.621/2020.

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Acha-se aberta na Chefia de Gabinete, da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 13/2020/FPBRN, Processo nº 49.332/2020, 
destinada à aquisição de embarcações para a Polícia Militar 
Ambiental. A abertura das propostas dar-se-á no dia 06/01/2021 
às 09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da Oferta de Com-
pra 260030000012020OC00033. As propostas serão recebidas 
no site a partir do dia 21/12/2020. Os interessados poderão 
consultar o Edital completo nos sites www.imesp.com.br (opção 
“NEGÓCIOS PÚBLICOS”); www.bec.sp.gov.br ou www.infraes-
truturameioambiente.sp.gov.br. Maiores esclarecimentos: (11) 
3133-3979 ou e-mail: sima.licitacoes@gmail.com

 CHAMAMENTO Nº 02/2020/GS
Objeto: Celebração de convênio para conjugação de esfor-

ços dos partícipes para a implantação do Parque Linear na 
margem oeste do Canal Pinheiros, oriundo do convênio firmado 
com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente 
– SIMA e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. 
– EMAE, em seu Trecho 1 (Anexo I-A), entre a sede do Pomar 
Urbano e a Ponte Cidade Jardim, com aproximadamente 8.200 
metros de extensão.

Informamos que foram apresentados pedidos de esclareci-
mentos, para os quais segue as respostas:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
Informamos que houve a apresentação de um pedido de 

esclarecimentos como segue:
“Prezados:
Em atendimento ao chamamento público Nº. 02/2020/GS 

Parque Linear, vimos solicitar o levantamento planialtimétrico ou 
topográfico do Trecho 01 em questão, para elaboração acurada 
de nossa proposta. “

“Prezados,
O nome correto do material que solicitamos é LEVANTA-

MENTO DE INTERFERENCIAS.”
Em atenção ao pedido de esclarecimentos, informamos que:
Disponibilizamos o material referente ao Levantamento 

de Interferências, que pode ser acessado no sítio eletrônico da 
Secretaria Estadual de Infraestrutura e do Meio Ambiente:

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/editais/
category/instituicao/secretaria-do-meio-ambiente/

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
Informamos que houve a apresentação de um pedido de 

esclarecimentos como segue:
“Prezados:
Necessitamos das alturas das pontes que cruzam o Canal 

Pinheiros.”
Em atenção ao pedido de esclarecimentos, informamos que:
Disponibilizamos no sítio eletrônico da Secretaria Estadual 

de Infraestrutura e do Meio Ambiente as informações sobre as 
alturas das pontes localizadas na Marginal Pinheiros referente 
ao trecho do Parque Linear, disponibilizadas pela CET - Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
Informamos que houve a apresentação de um pedido de 

esclarecimentos como segue:
“Prezados,
Lendo o edital, nós não encontramos a possibilidade de 

habilitação em conjunto (Consórcio) de empresas parceiras que 
possuam interesse na participação do chamamento.

Vocês podem nos confirmar essa informação?
Podemos realizar a entrega de propostas na modalidade de 

consórcio de empresas?”
Em atenção ao pedido de esclarecimentos, informamos que:
Em atenção ao quanto solicitado, cumpre informar que o 

objeto do edital do Chamamento Público nº 02/2020/GS, que 
visa a celebração de convênio para conjugação de esforços 
dos partícipes para a implantação do Parque Linear na margem 
oeste do Canal Pinheiros, oriundo do convênio firmado com a 
Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA e 
a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE (Pro-
cesso Digital SIMA.047184/2020-57), em seu Trecho 1 (Anexo 
I-A), entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim, 
com aproximadamente 8.200 metros de extensão, comporta sua 
execução tanto por pessoas jurídicas quanto por pessoas físicas, 
razão pela qual há disposição expressa nesse sentido.

Para tanto, os interessados em participar do mencionado 
Chamamento Público deverão apresentar:

-Pessoa Física, mediante comprovante de situação cadastral 
– CPF e registro geral – RG;

-Registro empresarial na junta comercial, no caso de empre-
sário individual ou de empresa individual de responsabilidade 
limitada;

-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado 
e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade 
empresária;

-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica – CNPJ;

-Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 
e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da proponente;

-Certidão de regularidade de débito com as Fazendas 
Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da proponente;

-Certidão de regularidade perante o FGTS;
-Certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com 

efeitos de negativa, relativa a tributos federais e dívida ativa 
da União;

-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negati-
va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Traba-
lho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

-Comprovação de inexistência de registro no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

-Comprovação de inexistência de sanções administrativas 
no âmbito da Administração Estadual;

-Comprovação de inexistência de pendências no CADIN-
-Estadual.

-Certidão de inexistência de pendências junto ao Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Admi-
nistrativa (CNIA).

No âmbito do Chamamento Público em comento, não há 
vedação quanto à apresentação de propostas por parte de 
empresas consorciadas. Desse modo, cada empresa integrante 
do consórcio deve apresentar o rol de documentos acima 
descrito.

 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 2020

Diante do pronunciamento do pregoeiro, no uso de minhas 
atribuições legais, notadamente a competência que me é atri-
buída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. 
o artigo 13, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 
06/2020/FED, visando à Locação de computadores para o Gabi-
nete do Secretário e áreas diretamente vinculadas ao Gabinete, 
processo nº 36.841/2020, em conformidade com a ADJUDICA-
ÇÃO do objeto pelo pregoeiro, à empresa RPC Informática Ltda., 
CNPJ nº 65.622.946/0001-35, bem como autorizo a realização 
da despesa no valor total estimado de R$ 2.489.990,40 (dois 
milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noven-
ta reais e quarenta centavos), para 36 meses.

Edital de licitação, modalidade concorrência pública, do tipo 
técnica e preço, por meio do Edital de Concorrência SDE n° 
002/2020, via=sando a contratação de empresas e/ou institui-
ções qualificadas para ofertar, ministrar e coordenar cursos de 
qualificação técnico-profissional e certificar os estudantes.

Os interessados poderão consultar os documentos referen-
tes ao Edital no endereço eletrônico http://www.imprensaoficial.
com.br; bem como no sítio eletrônico http://www.desenvolvi-
mentoeconomico.sp.gov.br

O Edital poderá ser impugnado por qualquer pessoa, deven-
do se dar por escrito, endereçado à Comissão de licitação, no 
prazo de até 5 (cinco) dias corridos contados do primeiro dia útil 
após publicação do Edital.

Os pedidos de esclarecimentos sobre os termos do presente 
Edital deverão ser encaminhados no endereço eletrônico novo-
tec@sp.gov.br ou protocolados na Av. Escola Politécnica, n° 82, 
Jaguaré, São Paulo - SP, até o dia 01/02/2020 (2 dias antes da 
sessão de abertura).

Os envelopes contendo as propostas e os documentos de 
habilitação, acompanhados da declaração de cumprimento dos 
requisitos de habilitação, serão recebidos em sessão pública a 
ser realizada na Avenida Escola Politécnica, n° 82 – Jaguaré – 
São Paulo/SP, no dia 03/02/2020, a partir das 9:00 horas.

Eventuais alterações do presente instrumento convocatório 
serão divulgadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e no sítio eletrônico http://www.desenvolvimentoeconomico.
sp.gov.br.

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Ata de realização do pregão eletrônico
Pregão Eletrônico nº:20/2020
Processo nº:107/2020
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔ-

NICA – CFTV
Às 10:03:32 horas do dia 30 de Novembro de 2020, reuni-

ram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Francielle Numeriano 
da Silva Lima e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: 
Marcos vinicius lino herrera , Maria Edvania Venceslau Santos 
e Rosana Marques Fernandes, para realizar os procedimentos 
relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta 
de compra - OC:102801100672020OC00042. Inicialmente o 
Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições 
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo 
a fase de lances.

Classificação
Não houve classificação
Habilitação
Não houve habilitação.
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve 

interposição de recurso.
Resultado
Agrupamento 1 'Fracassado', pois todos os preços foram 

considerados como Não Aceitáveis.
 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : 14/2020
Processo nº : 100/2020
Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 

COMUTADA - STFC NAS MODALIDADES VOZ, LOCAL E LONGA 
DISTANCIA NACIONAL

Às 10:03:03 horas do dia 06 de Novembro de 2020, 
reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade paulina Tiago de 
jesus e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Francielle 
Numeriano da Silva Lima, marcos Vinicius lino herrera , Maria 
Edvania Venceslau Santos, regiani oliveira de paula e Rosana 
Marques Fernandes,

para realizar os procedimentos relativos ao Pre-
gão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - 
OC:102801100672020OC00033. Inicialmente o Pregoeiro abriu 
a sessão pública em atendimento às disposições contidas no 
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de 
lances.

Classificação
Considero o preço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. 

aceitável mediante consulta do preço referencial.
Habilitação
Documentação do licitante TELEFONICA BRASIL S.A. relativa 

à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas 
no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Encerrada sem recurso

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGI-
CA PAULA SOUZA RESULTADO DE PREGÃO Processo 
SPDOC nº 1597495/2020 Pregão Eletrônico nº 067/2020 
102401100632020OC00275, SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA 
ADEQUAÇÕES DE CALÇADAS, CANALETAS, ÁGUAS PLUVIAIS, 
MURO DE DIVISA, PAVIMENTAÇÃO DE PISO E FECHAMENTO DE 
VÃOS COM NOVAS ESQUADRIAS DA FATEC BAURU, SITUADA 
NA RUA MANOEL BENTO DA CRUZ, 3-30, CENTRO – CEP. 17015-
171 – BAURU/SP, conforme ata de procedimento e julgamento 
a ser inserido aos autos, este certame, do tipo menor preço, foi 
adjudicado pela pregoeira, no sistema eletrônico, para a empre-
sa EURO CONSTRUTORA LTDA, para o Item 01 (um) do presente 
certame no valor total 276.227,76 (duzentos e setenta e seis mil 
e duzentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos.)

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA

RESULTADO DE PREGÃO
Processo nº 1678333/2020 – Pregão Eletrônico nº 078/2020 

–
SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO O REPARO DA CABI-

NE PRIMARIA DA ETEC MARTINHO DI CIERO-ITU-SP., conforme 
ata de procedimento e julgamento do pregão, foi considerada 
vencedora pelo critério de menor preço oferecido através de 
lances e negociação, a empresa MAQ POTENCIA EIRELI-ME, para 
o item 01 (um), do certame no valor total: R$ 119.875,66 (cento 
e dezenove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e 
seis centavos).

Do ato não houve manifestação para interposição de recur-
so, durante a Sessão Pública.

 INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE, DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 2020

À vista dos elementos que instruem os presentes autos, em 
especial a manifestação da pregoeira, às folhas retro, a qual 
acolho integralmente, no uso das atribuições a mim conferidas 
pelo artigo 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 3º, 
incisos V, VI e VII, do Decreto Estadual nº 47.297/2002, c.c. artigo 
13, inciso V, VI e VII, da Resolução CC-27 de 25/05/2006, decido:

a) CONHECER o recurso interposto, em sessão pública, pela 
empresa Arho Serviços de Apoio Empresarial EIRELI, em con-
formidade com a Lei federal nº 10.520/2002, contra a decisão 
da pregoeira;

b) NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, referente ao 
Pregão Eletrônico nº 06/2020/IF, mantendo válidos todos os atos 
praticados no certame.

E, tendo sido recebidos os documentos de habilitação em 
sua forma original e/ou através de cópias autenticadas:

d) ADJUDICAR o objeto do certame à empresa BPS Profit 
Terceirização Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 11.685.612/0001-81, 

MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE 
INSUMOS, EXCLUINDO SE O PAPEL, bem como a ADJUDICAÇÃO 
da empresa: COP-FAC MAQUINAS LTDA, licitante vencedora, 
referente a OC 16211116055 2020OC0082, efetuado pelo 
Pregoeiro. Fica a mesma convocada a assinar o contrato nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 no prazo de 10 dias a contar 
desta publicação.

 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 E D I T A L
Acha-se aberta no Departamento Aeroviário do Estado de 

São Paulo - DAESP, à Avenida do Estado, n.º 777 - 6º andar - 
Ponte Pequena - São Paulo, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 
026/DAESP/2020 – CONCESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTU-
ÁRIA EXTERNA (LOTE Nº 44) A TÍTULO ONEROSO, DESTINADO 
À CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA HANGARAGEM DE 
AERONAVES PRÓPRIAS E/OU DE TERCEIROS (VEDADO PARA 
ESCOLA DE AVIAÇÃO E ATIVIDADES AEROESPORTIVAS), NO 
AEROPORTO ESTADUAL DE ARAÇATUBA - SP. A sessão pública 
de abertura da licitação será no dia 29/01/2021 às 10:00 horas. 
O Edital poderá ser consultado e adquirido pelo Site do DAESP 
(www.daesp.sp.gov.br) e do Sistema Negócios Públicos (www.e-
-negociospublicos.com.br).

 E D I T A L
Acha-se aberta no Departamento Aeroviário do Estado de 

São Paulo - DAESP, à Avenida do Estado, n.º 777 - 6º andar - 
Ponte Pequena - São Paulo, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 
025/DAESP/2020 – CONCESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTU-
ÁRIA EXTERNA (LOTE Nº 42) A TÍTULO ONEROSO, DESTINADO 
À CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA HANGARAGEM DE 
AERONAVES PRÓPRIAS E/OU DE TERCEIROS (VEDADO PARA 
ESCOLA DE AVIAÇÃO E ATIVIDADES AEROESPORTIVAS), NO 
AEROPORTO ESTADUAL DE ARAÇATUBA - SP. A sessão pública 
de abertura da licitação será no dia 28/01/2021 às 10:00 horas. 
O Edital poderá ser consultado e adquirido pelo Site do DAESP 
(www.daesp.sp.gov.br) e do Sistema Negócios Públicos (www.e-
-negociospublicos.com.br).

 E D I T A L
Acha-se aberta no Departamento Aeroviário do Estado de 

São Paulo - DAESP, à Avenida do Estado, n.º 777 - 6º andar - 
Ponte Pequena - São Paulo, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 
023/DAESP/2020 – CONCESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTU-
ÁRIA EXTERNA (LOTE Nº 38) A TÍTULO ONEROSO, DESTINADO 
À CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA HANGARAGEM DE 
AERONAVES PRÓPRIAS E/OU DE TERCEIROS (VEDADO PARA 
ESCOLA DE AVIAÇÃO E ATIVIDADES AEROESPORTIVAS), NO 
AEROPORTO ESTADUAL DE ARAÇATUBA - SP. A sessão pública 
de abertura da licitação será no dia 26/01/2021 às 10:00 horas. 
O Edital poderá ser consultado e adquirido pelo Site do DAESP 
(www.daesp.sp.gov.br) e do Sistema Negócios Públicos (www.e-
-negociospublicos.com.br).

 CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

 FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO 
PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

 FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e 

TV Educativa, comunica com referência ao Pregão Presencial nº 
008/2020, Processo nº 0340/2020, que tem o objetivo a aquisi-
ção de placa de comunicação e fonte de alimentação que, houve 
alteração no Edital.

O Edital com as alterações, está disponibilizado para 
consulta e retirada no endereço, www.bec.sp.gov.br www.e-
-negociospublicos.com.br e www.tvcultura.com.br

 FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
DESPACHO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO DE 18/12/2020
Em face do que consta nos autos, em especial o parecer do 

Pregoeiro e do Núcleo de Assessoria Jurídica, que acolho como 
razões de decidir, recebo o recurso apresentado pela empresa 
You Cast Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda, por ser 
tempestivo, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO. Diante 
do exposto, ADJUDICO/HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 
028/2020 – Processo nº 0238/2020, no valor unitário de R$ 
12.850,00, sendo o valor total de R$ 51.400,00, a favor da 
empresa Vere Comércio de Equipamentos de Telecomunicações 
EIRELI - EPP. Sendo-lhes assegurado vistas imediata aos autos.

 FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV 

Educativas, comunica que com referência ao Pregão Eletrônico 
nº 035/2020 – Processo nº 0450/2020, que tem por objetivo a 
aquisição de bateria estacionária, no Modelo de Proposta Anexo 
IV, do Edital, onde Lê-se: QTDE 400, Leia-se: QTDE 200.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 2° EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO OBJETIVANDO O 

PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS 
LOCAIS (APLs)

Do Objetivo
Este Edital tem por objetivo selecionar Propostas de Reco-

nhecimento elaboradas e enviadas pelas aglomerações produ-
tivas do Estado de São Paulo, com finalidade de obter Reco-
nhecimento para eventual e posterior celebração de parceria e 
participação em editais de fomento. As propostas apresentadas 
devem mostrar, por meio de documentação comprobatória, 
que se configuram como Aglomerações ou Arranjos Produtivos 
Locais, tais como definido no item 1.2 deste Edital.

Do Público Alvo
O público alvo deste Edital são (i) as aglomerações pro-

dutivas ainda não reconhecidas, mas que tenham interesse na 
obtenção do reconhecimento formal pelo Programa.

Cronograma Previsto
Atividades - Datas
Lançamento do Edital no website da SDE e publicação no 

DOE - Em 18/12/2020
Data limite para submissão das propostas - Até 10/02/2021
Avaliação e classificação das Propostas pela Comissão de 

Análise - Até 10/03/2021
Divulgação do resultado no website da SDE - Até 11/03/2021
Recebimento de recursos  - Até 18/03/2021
Divulgação do resultado final no website da SDE e no DOE  

- Até 26/03/2021
Devolutiva de esclarecimento dos APLs não reconhecidos 

- Até 15/04/2021
Mais esclarecimentos a respeito deste Edital, das suas 

condições, poderão ser obtidos por meio de correspondência 
eletrônica no endereço fomentoapl@sde.sp.gov.br. 

 COMUNICADO ABERTURA DE EDITAL
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020
Data da realização da sessão pública: 03/02/2020
Recebimento dos envelopes: das 9:00 às 10:00 horas. Aber-

tura da sessão às 10:00 horas.
LOCAL: Sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

localizada na Avenida Escola Politécnica, n° 82, Jaguaré, São 
Paulo/SP.

Objeto: contratação de empresas e/ou instituições qualifi-
cadas para ofertar, ministrar e coordenar cursos de qualificação 
técnico-profissional e certificar os estudantes

O Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE) comunica a realização de 




