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Município de Birigui devem comparecer ao local Av. Youssef Ismail Mansour, 
555 - Jardim Alto Silvares - Birigui - SP, das 9h às 12h e das 14h às 16h, para 
assinatura do Termo de Permissão de Uso Precário do Espaço. Devem estar 
munidos de cópia simples do CRM, RG e CPF e informar os seguintes dados:
a. Portarias de Credenciamento (cópia simples) e do Alvará de Funcionamento 
(cópia simples) relativo ao exercício do ano corrente na data de assinatura do 
Termo, nos termos da Portaria Detran nº 541/99.
b. Endereço residencial completo com CEP (apresentar cópia simples do com-
provante de residência), correio eletrônico (e-mail), números de telefones resi-
dencial, comercial e celular.
c. Números de Agência e Conta Corrente do Banco do Brasil (conta individual 
ou SER 1º TITULAR se conta conjunta).
Os profissionais que assinarem o Termo serão convocados para reunião de pro-
cedimentos no dia 6 de julho de 2016, às 16h30. O médico credenciado deverá 
remunerar a Prodesp pelo uso, conservação e manutenção do local, cujo valor 
em 2016 será de R$ 9,42 (nove reais e quarenta e dois centavos) por exame 
realizado, correspondente a 0,4 do valor da Unidade Fiscal do Estado de São 
Paulo - Ufesp. A íntegra da Instrução Normativa que regulamenta a questão na 
Prodesp foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 13/06/2008. 
Os médicos que estejam em atividade em outro Posto Poupatempo poderão 
continuar a exercer atividades no Posto atual, somente até que a primeira es-
cala em que o profissional for incluído, no Posto Poupatempo de referência, 
seja definida pelo Detran.SP. O médico só poderá atuar em um único Posto 
Poupatempo.

CONVOCAÇÃO DE MÉDICOS CREDENCIADOS 

PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE CAR-

DOSO, MACAUBAL, NHANDEARA E VOTUPO-

RANGA
Nos dias 5 e 6 de julho de 2016, todos os médicos credenciados pelo Detran.
SP nos municípios acima, interessados em realizar exames de aptidão física e 
mental para a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no Posto Poupatempo do 
Município de Votuporanga devem comparecer ao local Rua Bahia, 3.389 - Patri-
mônio Novo -Votuporanga - SP, das 9h às 12h e das 14h às 16h, para assinatura 
do Termo de Permissão de Uso Precário do Espaço. Devem estar munidos de 
cópia simples do CRM, RG e CPF e informar os seguintes dados:
a. Portarias de Credenciamento (cópia simples) e do Alvará de Funcionamento 
(cópia simples) relativo ao exercício do ano corrente na data de assinatura do 
Termo, nos termos da Portaria Detran nº 541/99.
b. Endereço residencial completo com CEP (apresentar cópia simples do com-
provante de residência), correio eletrônico (e-mail), números de telefones resi-
dencial, comercial e celular.
c. Números de Agência e Conta Corrente do Banco do Brasil (conta individual 
ou SER 1º TITULAR se conta conjunta).
Os profissionais que assinarem o Termo serão convocados para reunião de pro-
cedimentos no dia 6 de julho de 2016, às 16h30. O médico credenciado deverá 
remunerar a Prodesp pelo uso, conservação e manutenção do local, cujo valor 
em 2016 será de R$ 9,42 (nove reais e quarenta e dois centavos) por exame 
realizado, correspondente a 0,4 do valor da Unidade Fiscal do Estado de São 
Paulo - Ufesp. A íntegra da Instrução Normativa que regulamenta a questão na 
Prodesp foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 13/06/2008. 
Os médicos que estejam em atividade em outro Posto Poupatempo poderão 
continuar a exercer atividades no Posto atual, somente até que a primeira es-
cala em que o profissional for incluído, no Posto Poupatempo de referência, 
seja definida pelo Detran.SP. O médico só poderá atuar em um único Posto 
Poupatempo.

METRÔ - Companhia do Metropolitano de 
São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

COMUNICADO
Ordem Cronológica – Art. 5° da Lei Federal 8.666/93
 Em função do recebimento parcial dos recursos financeiros da secretaria da 
fazenda, insuficientes para quitação dos compromissos da rubrica “Linha 17 
– GESP”, a companhia do metrô informa que o pagamento do contrato dessa 
rubrica, a seguir listado, será efetuado sem a observância da ordem cronológi-
ca, no dia 30/06/2016, tendo em vista o risco certo de a Cia. do Metrô vir a ser 
despejada por decisão judicial liminar, para a desocupação dos imóveis a que 
o mesmo se refere.
Linha 17 - GESP

Razão Social/Nome Número Documento 
Autorização Linha Número Processo 

Pagamento Competência Data Vencimento

LACÔNIA BRASIL PARTICIPAÇÕES 
SOCIEDADE SIMPLES CN-4148326301 17 0930-0616 JUNHO/2016 30/06/2016 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 4032528301-SMEPARK ESTACIONAMENTOS LTDA-Concessão de uso 
para implantação e exploração de atividade comercial, mediante remuneração 
à COMPANHIA DO METRÔ, em terrenos localizados na Av. Luiz Dumont Villa-
res esquina da Rua José Rebouças, classificados como lote 01-UNI´s 1171 e 
1175, com 1.345,32 m2, e na Av. Luiz Dumont Villares esquina da Rua Siqueira 
Barbosa, classificados lote 02-UNI´s 550,1172, 1173 e 1176, com 921,44 m2 em 
Parada Inglesa-Prazo: 60 meses-Valor total remuneração: R$ 1.290.000,00-Base: 
01/05/2016-Data Ass: 27/06/16

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52906176. FORNECIMENTO DE TAMPAS EM ACRI-
LICO. OC nº 373301370932016OC00264. CLASSE Nº 9021. O Edital completo 
estará disponível nos sitios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e www.
metro.sp.gov.br a partir do dia 30/06/2016. A sessão pública de processamento 
do PREGÃO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
13/07/2016 às 09h00.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 4112321301-ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A.-Fornecimento 
e instalação dos sistemas de controle de energia do Pátio Itaquera e do Pá-
tio Belém-Valor: R$ 4.994.939,09-Base: 01/01/16-Reajuste: Pl. Real, SMN, DE 
48.326/03 – Ipc/Fipe-Prazo: 24 meses-Data Ass: 24/06/16

CPTM - Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos

CNPJ 71.832.679/0001-23

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 8311155011 – REPUBLICAÇÃO - CONCESSÃO DE USO, 
MEDIANTE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINIS-
TRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS, VISANDO A EXPLORA-
ÇÃO COMERCIAL DE LOJAS E QUIOSQUES NAS ESTAÇÕES: CEASA, GRAJAÚ, 
SOCORRO, JOSÉ BONIFÁCIO, GUAIANAZES E MOGI DAS CRUZES DA CPTM. 
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM comunica a suspensão 
da licitação em referência, em razão da interposição de recurso administrativo 
pela empresa CENTRO AUTOMOTIVO E CAFÉ SOTERO LTDA - ME, contra o 
resultado do julgamento das propostas, estando aberto o prazo de que trata o 
art. 109, § 3º da Lei Federal n° 8.666/93.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076161061 – FORNECIMENTO DE CONDUTO-
RES ELÉTRICOS DIVERSOS E CABOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS (OC Nº 
373201370922016OC00167) - Sessão Pública: 12/07/2016 às 09:00 horas - Início 
do prazo para envio de proposta eletrônica 30/06/2016 - A sessão pública de 
processamento do Pregão Eletrônico será realizada por intermédio do Sistema 
Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP. O edital estará disponível a partir 
do dia 29/06/2016, nos sites www.cptm.sp.gov.br , www.bec.sp.gov.br e www.
imesp.com.br .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0225161061 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉ-
TRICOS E DE TELEFONIA - (OC Nº 373201370922016OC00246) - Sessão Pública: 
12/07/2016 às 09:00 horas - Início do prazo para envio de proposta eletrônica 
30/06/2016 - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será rea-
lizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP. O 
edital estará disponível a partir do dia 29/06/2016, nos sites www.cptm.sp.gov.
br , www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8067163061- OC Nº: 373201370922016OC00228 - Ob-
jeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, 
EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES REFEIÇÃO, 
EM COTAS E VALORES DEFINIDOS NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CAR-
REGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS, DESTINADOS AOS 
EMPREGADOS, ALUNOS APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA CPTM - Sessão Pú-
blica: 12/07/2016 às 09:00 horas - Início do prazo para envio de proposta eletrô-
nica 30/06/2016 - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será 
realizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/
SP. O edital estará disponível a partir do dia 29/06/2016, nos sites www.cptm.
sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8152163061 - OC nº: 373201370922016OC00156- Ob-
jeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHO, 
REMOÇÃO DE SOLO E LIMPEZA DO TERRENO NOS IMÓVEIS DA COMPANHIA 
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM - Sessão Pública: 13/07/2016 
às 09:00 horas - Início do prazo para envio de proposta eletrônica 30/06/2016 - A 
sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por inter-
médio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP. O edital estará 
disponível a partir do dia 29/06/2016, nos sites www.cptm.sp.gov.br, www.bec.
sp.gov.br e www.imesp.com.br .

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78

LICITAÇÃO FRACASSADA
Pregão Eletrônico nº ASC/GEE/5525/2016 – Fornecimento de capas isolantes 
para geradores.

AVISO DE EDITAIS
Pregão Eletrônico nº ASC/GEM/5527/2016 - Fornecimento de elemento filtrante 
óleo hidráulico. O edital que estabelece as condições de participação estará dis-
ponível para download a partir de 29/06/2016 no sitio da CESP:www.cesp.com.
br\Licitações\ Pregão CESP Online. Para a obtenção de senha e credenciamento, 
condicionantes à participação, acessar o sítio acima:“Cadastre sua Empresa”. 
A data de início do envio das propostas ocorrerá a partir das 00h00 (zero hora) 
do dia 13/07/2016, até as 9h30min do dia 14/07/2016, sendo que as 9h31min. 
será dado início a Sessão Pública do Pregão no sítio da CESP. Informações: 
Osvaldo da Conceição - Tel: (0XX11) 5613-2101, e-mail: oswaldo.conceicao@
cesp.com.br

Pregão Eletrônico nº ASC/GPP/5068/2016 - Prestação de serviço de reforma, me-
lhoria, fechamento com grades, rodapés e alteamento dos guarda-corpos dos 
poços de drenagem e esvaziamento da UHE Sérgio Motta – Porto Primavera, 
cuja sede está localizada no município de Rosana/SP. O edital que estabele-
ce as condições de participação estará disponível para download a partir de 
29/06/2016 no sitio da CESP: www.cesp.com.br \ Licitações\ Pregão CESP On-
line ou na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312, escritório 44, das 8h30min. as 
11h30mim. e das 13h30min as 16h30min. Para a obtenção de senha e creden-
ciamento, condicionantes à participação, acessar o mesmo sítio:“Cadastre sua 
Empresa”. A data de início do envio das propostas ocorrerá a partir das 00h00 
(zero hora) do dia 13/07/2016, até as 09h00 do dia 14/07/2016, sendo que às 
09h01min será dado início a Sessão Pública do Pregão no sítio da CESP: www.
cesp.com.br \ Licitações \ Pregão CESP Online. Informações: Eduardo Naves – 
Tel.: (11) 5613-3659 e-mail: eduardo.naves@cesp.com.br.
Departamento de Suprimentos - pec_103

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo

CNPJ 62.577.929/0001-35

CONVOCAÇÃO DE MÉDICOS CREDENCIADOS 

PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE AURI-

FLAMA, BILAC, BIRIGUI, BURITAMA, CLEMEN-

TINA, GENERAL SALGADO, GUARARAPES, 

PENÁPOLIS, PIACATU E VALPARAÍSO
Nos dias 5 e 6 de julho de 2016, todos os médicos credenciados pelo Detran.
SP nos municípios acima, interessados em realizar exames de aptidão física e 
mental para a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no Posto Poupatempo do 

CTEF 010, Parecer Jurídico RB111 059/2016 de 11/04/2016, TP, Proposta 02/Do-
wnload 14. Pres.Pte/SP, 29/06/2016 - UN Baixo Paranapanema.

SABESP – Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo

Companhia Aberta

CNPJ nº 43.776.517/0001-80

NIRE nº 35.3000.1683-1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores Acionistas da Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo - Sabesp (“Companhia”), nos termos do disposto no 
artigo 5º, parágrafo 1º, do Estatuto Social, a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 28 de julho de 2016, às 
11 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Costa Carvalho nº 300, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para tratar da seguinte ordem 
do dia:
(i) Fixação do número de membros que irão compor o Conselho de Adminis-
tração.
(ii) Eleição de membro do Conselho de Administração para cumprir o restante 
do mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018.
(iii) Retificação da remuneração global anual dos administradores e dos mem-
bros do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2016, aprovada na Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 
2016, em virtude da alteração do número de membros do Conselho de Admi-
nistração prevista no item (i) acima.
A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento 
até a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, mediante a 
apresentação de (i) documento de identidade e/ou atos societários pertinentes 
que comprovem a representação legal, conforme o caso, (ii) comprovante ex-
pedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando 
o respectivo número; e (iii) no caso de constituição de procurador, do compe-
tente instrumento de mandato com firma reconhecida, outorgado há menos 
de um ano, acompanhado do documento de identidade e/ou atos societários 
pertinentes do procurador, conforme o caso.
Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembleia 
Geral Extraordinária estarão à disposição dos senhores acionistas na sede da 
Companhia e por meio de sistema eletrônico, na página da CVM, na rede mun-
dial de computadores, na forma e prazo definidos pela Instrução CVM 481/2009.
São Paulo, 28 de junho de 2016.
Benedito Pinto Ferreira Braga Junior
Presidente do Conselho de Administração

EMAE - Empresa Metropolitana de 
Águas e Energia S.A.

CNPJ 02.302.101/0001-42

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologação do Pregão Eletrônico nº ASL/OMH/5026/2016 adjudicado a em-
presa: Densitel Transformadores Ltda.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: ASL/OPT/5022/01/2016.Assinatura: 23/06/2016.Contratada: Retifica 
Motor Vidro Ltda EPP.Objeto: Retífica de três motores diesel turbinado.Valor: R$ 
45.000,00.Parecer Jurídico: 122/16.Data do Parecer: 16/05/2016.Prazo: 30 Dias.
Crédito orçamentário pelo qual ocorrerá as despesas: Recurso Próprio.CNPJ: 
48215917000130.Pregão Eletrônico

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº ASL/AAS/5032/2016 - Prestação de serviço de coleta, remo-
ção e destinação de lixos, resíduos e entulhos gerados nos escritórios da Sede, 
Oficinas e Usina Elevatória de Traição. O edital que estabelece as condições de 
participação estará disponível para download no sitio da EMAE: www.emae.
com.br/Licitações/Pregão Eletrônico. Para a obtenção de senha e credencia-
mento, condicionantes à participação, acessar o mesmo endereço eletrônico 
- Solicite sua Senha de Negociação. Envio das propostas, a partir de 00:00hrs 
de 12/07/2016 até às 09:30hrs de 13/07/2016. Às 09:30hrs será iniciada a Sessão 
Pública do Pregão no sitio acima. Informações com Sr. Egidio Roberto Tavares, 
telefone (11) 5613-3650 e e-mail egidio@emae.com.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO
nº ASL/AAP/6007/2016 - Elaboração de Laudo Técnico de Avaliação para de-
terminação do valor do mercado de venda e concessão do imóvel situado na 
Rua José Mortari, nº 298, Ribeirão Pires, SP, com área de terreno de 465,10m² e 
área construída de 121,49m², com fulcro no artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal 
nº 8.666/93, bem como artigo 24, inciso IX, combinado com o parágrafo único, 
da Lei Estadual n° 6.544/89. Empresa: Companhia Paulista de Obras e Serviços 
- CPOS, Valor: R$ 8.919,09 - Prazo: 60 (sessenta) dias (em fase de contratação).

HOMOLOGAÇÃO
Licitação - Pregão nº ASL/OPH/5516/2016 adjudicado à empresa APS Compo-
nentes Elétricos Ltda.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº ASL/OP/5528/2016 - Fornecimento e instalação de disjun-
tor de média tensão para a Cabine Primária da Estrutura de Retiro. O edital que 
estabelece as condições de participação está disponível para download no sitio 
da EMAE: www.emae.com.br/Licitações/Pregão Eletrônico. Para a obtenção de 
senha e credenciamento, condicionantes à participação, acessar o mesmo en-
dereço eletrônico - Solicite a Senha EMAE de Negociação. Envio das propostas, 
a partir de 0:00h de 13/07/2016 até às 09h00min de 14/07/2016. Às 09h00min 
será iniciada a Sessão Pública do Pregão no sitio acima. Informações com Sr. 
Tomas, telefone (11) 5613-2154, e-mail tomas@emae.com.br e licitacoes@
emae.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços tipo técnica e preço nº ASL/FFC/1005/2016 - Serviço de 
elaboração de cálculo de Valor Novo de Reposição e Saldo de Investimentos 
não amortizados até 31/12/12 Linha de Fornecimento “219 - SERVICOS DE 
AUDITORIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA” . O edital que estabelece 
as condições de participação está disponível para download no sitio da EMAE: 
www.emae.com.br/Licitacões/Serviços/Tomada de Preços. Entrega dos envelo-
pes será no dia 03/08/2016 às 09:00 hs, na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312, 
escritório 74 - Vila Emir - São Paulo/SP. Informações com Sr. Vitor Hugo Alves 
Rosário, telefone (011) 5613-3943 e fax (11) 5613-3519 e e-mail vitor.rosario@
emae.com.br e licitacoes@emae.com.br.
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