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E NO-BREAK. OC nº 373301370932020OC00083. CLASSE nº 8690 - 8614.
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ comunica que 
a sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 19/02/2020 às 9h, retifican-
do-se a data publicada nos sítios www.bec.sp.gov.br e www.metro.sp.gov.br 
em 31/01/2020.
O Edital completo está disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br, www.imesp.
com.br e www.metro.sp.gov.br desde o dia 31/01/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015022 – FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMER-
SÍVEL E CENTRÍFUGA. OFERTA DE COMPRA nº 373301370932020OC00092. 
CLASSE BEC/SP nº 4320. O Edital completo encontra-se disponível nos sítios 
www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 
06/02/2020. A sessão pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, no dia 20/02/2020 às 09h00. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015056 - FORNECIMENTO DE CABO, EXTENSÃO, 
NIPLE, ETC. OFERTA DE COMPRA (OC) Nº 373301370932020OC00012. CLASSE 
BEC: 9010 e 9015. O Edital completo estará disponível nos sítios www.bec.sp.
gov.br, www.imesp.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 06/02/2020. 
A sessão pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br, no dia 19/02/2020 às 09h00.

Secretaria de Transportes Metropolitanos

SP da primeira escala em que o profissional for incluído no novo posto. O mé-
dico só poderá atuar em um único Posto Poupatempo.

Secretaria de Governo

METRÔ - Companhia do Metropolitano de 
São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015233 – FORNECIMENTO DE CHAPA, PONTALETE 
E TABUA. OC nº 373301370932020OC00084. CLASSE nº 5530 – 5510. O Edital 
completo estará disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e 
www.metro.sp.gov.br a partir do dia 03/02/2020. A sessão pública do PREGÃO 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 18/02/2020, 
às 09:00h.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015152 – FORNECIMENTO DE MONITOR DE VÍDEO 

CERQUEIRA CÉSAR, FARTURA, ITAÍ, ITAPORANGA, PIRAJU E TAQUARITUBA
Nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2020, estará aberto “CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA OS MÉDICOS CREDENCIADOS DO DETRAN.SP” interessados em realizar 
exames de aptidão física e mental para a CNH - Carteira Nacional de Habilita-
ção, no Posto Poupatempo do Município de Avaré. Os interessados deverão 
comparecer à Avenida Major Rangel, 1800 -Centro - Avaré - SP (de frente ao 
São Roque Supermercados, na esquina com a Rua Ceará), das 09h00 às 12h00 
e das 14h00 às 16h00, para a entrega dos documentos relacionados no item 4 
desta convocação.
4) INSTRUÇÕES GERAIS
Os médicos interessados em participar das convocações, respeitando o municí-
pio de credenciamento e sua respectiva área de abrangência, deverão apresen-
tar nas datas e horários estabelecidos acima, os seguintes documentos:
a) Portaria de Credenciamento emitida pelo Detran.SP, válida e atualizada, nos 
termos da Portaria Detran nº 70/2017.
b) Comprovante de endereço residencial completo com CEP (cópia simples).
c) Indicar correio eletrônico (e-mail), números de telefones residencial, comer-
cial e celular.
d) Cópia simples do CRM, RG, CPF.
Após comparecimento e apresentação da documentação solicitada, o médico 
credenciado deverá aguardar o envio, por meio de correio eletrônico, do link 
para página de acesso da Prodesp para assinatura eletrônica do Termo de Ade-
são, instituído pela Instrução Normativa 001/2019.
Para o médico ingressar como permissionário no Poupatempo, ele deverá dis-
ponibilizar ao cidadão, como meio de pagamento do valor do exame médico, 
uma solução de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).
O médico credenciado deverá remunerar a Prodesp pelo uso, conservação e 
manutenção do local, cujo valor, em 2020, será de R$ 11,04 (onze reais e quatro 
centavos) por exame realizado, correspondente a 0,4 (quarenta por cento) do 
valor da UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. A íntegra da Instru-
ção Normativa 001/2019, que regulamenta a realização de exames médicos de 
aptidão física e mental para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, foi 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 16/03/2019.
Os médicos que estejam atuando em outro Posto Poupatempo poderão conti-
nuar a exercer atividades no Posto atual somente até a divulgação pelo Detran.
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