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CONVOCAÇÃO DE MÉDICOS CREDENCIADOS 

PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE BA-

RUERI, COTIA, ITAPEVI, JANDIRA E SANTANA 

DE PARNAÍBA
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 Cotia devem comparecer ao local Av. Nossa Senhora de Fátima, 
833 - Vila Monte Serrat - Cotia -SP, das 9h às 12h e das 14h às 16h, para assina-
tura 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 e alterações posteriores
 Em função da obrigatoriedade de adequar os pagamentos da rubrica “Não 
vinculados – Custeio” ao fluxo de arrecadação, bem como de adequar os pa-
gamentos da rubrica “Vinculados – Fonte GESP” ao recebimento parcial dos 
recursos financeiros da Secretaria da Fazenda e, tendo em vista a necessidade 
imprescindível de manter a continuidade do serviço de transporte público, es-
sencial à população da cidade, a Companhia do Metropolitano de São Paulo 
– Metrô, informa que os pagamentos considerados prioritários, abaixo listados, 
serão efetuados sem a observância da ordem cronológica no período de 01/07 
a 31/12/2016.
- Despesas com água e esgoto;
- Despesas com Saúde Ocupacional (Médicos e Ambulância);
- Despesas com Energia em Subestações;
- Despesas de Previdência Suplementar e Plano de Saúde com Pessoal;
- Despesas com Telefone;
- Despesas de  Vale Alimentação e Refeição com Pessoal;
- Despesas com Energia Elétrica - Alta Tensão ao longo das Linhas Metroviárias;
- Despesas com Seguros (Pessoal, Automóveis, Prédios, Obras Civis, etc.);
- Vale Supermercado (Pessoal – Repasse);
- Vale Farmácia (Pessoal – Repasse);
- Fornecimento de Vale Transporte (Pessoal);
- Despesas com Correio (cobrança, correspondência judiciais, etc.);
- Empréstimo Consignado ( Pessoal – Repasse);
- Ressarcimento de salário ( Pessoal comissionado);
- Despesas com Arrecadação.
Da mesma forma, nesse período, os pagamentos retidos de empresas inscritas 
no CADIN-ESTADUAL-SP, desde que observada disponibilidade de recursos na 
respectiva rubrica para sua quitação, somente serão quitados após a competen-
te regularização do credor no Cadastro de Inadimplência, não sendo possível 
a observância do vencimento da obrigação e, portanto, da ordem cronológica 
das exigibilidades. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 40276277 – DEMOLIÇÃO L15. OC 
nº373301370932016OC00270. CLASSE nº 0531. O Edital completo estará dispo-
nível nos sítios 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 
ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
15/07/2016, às 09h00 e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema 
pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50386176 Retificação - FORNECIMENTO DE TAMBOR 
DE AÇO - OC nº 373301370932016OC00274. CLASSE nº 8110. O Edital comple-
to encontra-se disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e 
www.metro.sp.gov.br, a partir do dia 01/07/2016. A sessão pública do PREGÃO 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 14/07/2016, 
às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51886176 – RETIFICAÇÃO - FORNECIMENTO DE RO-
LAMENTOS. OC nº 373301370932016OC00267. CLASSE nº 3690. O Edital com-
pleto encontra-se disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.
br e www.metro.com.br, a partir do dia 01/07/2016. A sessão pública do Pregão 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 13/07/2016, 
às 09h00. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52456176.FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS.OC 
Nº 373301370932016OC00250.CLASSE Nº 3690.O Edital completo encontra-
se disponível nos sítios, 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 
01/07/2016 . A sessão pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, no dia 18/07/2016, às 09h00. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53256276- FORNECIMENTO DE PORTA CORTA FOGO 
OC nº 373301370932016OC00277 CLASSE nº 4210. 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 01/07/2016 A sessão pública do Pregão será realizada 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 13/07/2016 , às 09:00 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40046277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMU-
NICAÇÃO VISUAL ENVOLVENDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANU-
TENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COMPANHIA DO METRÔ. OFERTA DE 
COMPRA (OC) Nº 373301370932016OC00191. CLASSE BEC: 0842. 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 01/07/2016. A sessão pública 
do Pregão será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
14/07/2016 às 09h00. 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8162163061 - REPUBLICAÇÃO - OC nº: 
373201370922016OC00159 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGEN-
CIAL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM 07 (SETE) ELEVADORES INSTALADOS 
NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESTAÇÕES DA LINHA 11 (CORAL) DA CPTM, DI-
VIDIDOS EM 2 (DOIS) LOTES – LOTE 1: 03 (TRÊS) ELEVADORES DE FABRI-
CAÇÃO OTIS E LOTE 2: 04 (QUATRO) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO ESCAL 
- A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM comunica que, em 
razão de alterações promovidas no edital, a sessão pública referente à OC nº 
373201370922016OC00159 foi adiada para o dia 13/07/2016 às 09:00 horas. O 
edital republicado ficará disponível nos sites www.cptm.sp.gov.br, www.bec.
sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br., a partir de 30/06/16. Início do pra-
zo para envio da proposta eletrônica 01/07/2016. A sessão pública de processa-
mento do Pregão Eletrônico será realizada por intermédio do Sistema Pregão 
Eletrônico de Contratação – BEC/SP

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78

ADITAMENTO Nº 1
Pregão Eletrônico n.º ASC/AIC/5067/2016 - Prestação de serviço de renovação 
de licença do software Google Maps API Work, com carregamento de mapas 
(pageviews) em blocos para até 500.000 acessos e fornecimento de suporte 
24x7.. O novo edital, com alteração na nomenclatura do software, está dispo-
nível para download no sitio da CESP: www.cesp.com.br \ Licitações \ Pregão 
CESP Online. As demais condições do Edital e seus anexos permanecem váli-
das e inalteradas. Informações: Eduardo Naves - Tel: 11 5613-3659, e-mail: edu-
ardo.naves@cesp.com.br

ADITAMENTO Nº 1
Pregão Eletrônico n.º ASC/AIC/5069/2016 - Prestação de serviços para impres-
são e reprografia corporativa, por meio de equipamentos multifuncionais, 
instalação de software de gerenciamento, inventário e contabilização, com 
respectiva manutenção e fornecimento de suprimentos (exceto papel), destina-
dos à impressão e reprografia de documentos nas dependências da CESP.P. O 
novo edital, com prorrogação da data e alterações nos Anexos I e II da Minuta 
do Contrato, está disponível para download no sitio da CESP: www.cesp.com.
br \ Licitações \ Pregão CESP Online. A data de início do envio das propos-
tas ocorrerá a partir das 00h00 (zero hora) do dia 11/07/2016, até as 09h00 do 
dia 12/07/2016. Às 09h01 será dado início a Sessão Pública do Pregão no sitio 
da CESP. As demais condições do Edital e seus anexos permanecem válidas e 
inalteradas. Informações: Eduardo Naves - Tel: 11 5613-3659, e-mail: eduardo.
naves@cesp.com.br
Departamento de Suprimentos - pec_104

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo

CNPJ 62.577.929/0001-35

AVISOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE 

RECURSO / HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 063/2016 - OC nº 513101510852016OC00096 - Serviços de 
manutenção predial, compreendendo as atividades de conservação e melhoria 
das edificações nas partes civil, elétrica, hidráulica, de telefonia entre outras, a 
serem executadas nas dependências da Prodesp sede e unidades administrati-
vas, nas condições estabelecidas na Minuta de Contrato - Anexo VII do Edital. 
Foram proferidas pela autoridade competente superior da Prodesp, as seguin-
tes decisões: 1) negado provimento ao recurso interposto pela empresa Moa 
Manutenção e Operação Ltda, com base nos elementos de instrução dos autos; 
2) homologado o julgamento efetuado pelo Pregoeiro e adjudicado o objeto da 
licitação à empresa Comercial Barcelos Eireli - Epp, que ofertou o menor preço 
global de R$ 1.200.000,74.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 065/2016 - OC nº 513101510852016OC00097 - Forneci-
mento de 120 cadeiras operacionais giratórias de espaldar médio, apoio em 
rodízios tipo W (para piso duro), sem apoia braços e sem encosto de cabeça 
e 28 cadeiras operacionais giratórias altas (tipo caixa) de espaldar baixo, 
apoio em sapatas deslizantes, sem apoia braços e sem encosto de cabeça, 
nas condições estabelecidas na Minuta de Contrato - Anexo VIII, parte inte-
grante do Edital. Comunicamos a homologação do julgamento/adjudicação 
do objeto à Stilos Comércio de Moveis Eireli - Me, pelo menor preço de R$ 
44.395,00.

CONVOCAÇÃO DE MÉDICOS CREDENCIADOS 

PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE COR-

DEIRÓPOLIS, IRACEMÁPOLIS, LEME, LIMEIRA 

E PIRASSUNUNGA
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 Limeira devem comparecer ao local Rodovia Dep. Laércio Corte, 
4.500 - (Shopping Nações Limeira) - Graminha - Limeira - 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. p
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Certifi cação Digital 
Imprensa Ofi cial

Segurança e agilidade 
na administração da 
sua empresa.

www.imprensaofi cial.com.br
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