AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 05/2016
A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP
torna público que encontra-se aberta a Licitação Internacional nº 05/2016 para concessão dos serviços
públicos de operação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do
Sistema Rodoviário do Lote Itaporanga-Franca, também referido como Lote "Rodovias dos Calçados".
O referido lote possui 720 quilômetros de extensão, contempla trechos das rodovias estaduais: SP 249,
SP 255, SP 257, SP 281, SP 304, SP 318, SP 328, SP 330, SP 334, SP 345 e terá 274 quilômetros de
duplicações. O prazo da concessão será de 30 anos e os investimentos necessários, que deverão ser
realizados ao longo de todo este período, são de aproximadamente R$ 5 bilhões.
A concessão abrangerá os seguintes municípios: Américo Brasiliense, Araraquara, Avaré, Barão de
Antonina, Barra Bonita, Batatais, Boa Esperança do Sul, Bocaina, Botucatu, Brodowski, Coronel Macedo,
Cravinhos, Dourado, Franca, Guatapará, Igaraçu do Tiete, Itaí, Itaporanga, Itirapuã, Jardinópolis, Jaú, Luís
Antônio, Patrocínio Paulista, Pratânia, Restinga, Ribeirão Preto, Rincão, Riversul, Santa Lúcia, Santa Rita
do Passa Quatro, São Carlos, São Manuel, São Simão, Taquarituba, Trabiju.
Poderão participar da concorrência internacional empresas nacionais, estrangeiras, fundos de
investimentos e entidades de previdência complementar – isoladamente ou em consórcio. O critério de
julgamento da licitação será o de maior valor de outorga fixa.
Os documentos desta licitação (edital, contrato e anexos), elaborados com o apoio técnico da
Internacional Finance Corporation (IFC) e de consultorias internacionais, estarão disponíveis para
consulta no site http://www.artesp.sp.gov.br/transparencia-novas-concessoes-rodovias.html, a partir
de 22/12/2016.
Os interessados poderão apresentar pedidos de esclarecimentos ao edital em até 15 (quinze) dias antes
da sessão pública. Conforme regramento do edital, os pedidos deverão ser encaminhados para o e-mail
novasconcessoes@artesp.sp.gov.br ou protocolados na sede da Agência no prazo mencionado acima. A
sessão pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 25/04/2017, na sede da BM&FBovespa, em
São Paulo.

