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CONVOCAÇÃO DE MÉDICOS CREDENCIA-

DOS PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE 

AGUDOS, BARIRI, BARRA BONITA, BAURU, 

CAFELÂNDIA, DOIS CÓRREGOS, DUARTINA, 

GETULINA, IACANGA, IGARAÇU DO TIETÊ, 

JAÚ, LENÇÓIS PAULISTA, MACATUBA, MI-

NEIROS DO TIETÊ, PEDERNEIRAS, PIRAJUÍ, 

PIRATININGA E PROMISSÃO
Nos dias 29 e 30 de novembro 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 Poupa-
tempo do Município de Bauru, devem comparecer ao local Rua Inconfidência, 
Quadra 04, Nº 50 - Centro - Bauru - 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 30 de novembro 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 Poupatem-
po poderão continuar a exercer atividades no Posto atual, somente até que a 
primeira escala 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 CREDENCIA-

DOS PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE 

GUARULHOS, ARUJÁ, ITAQUAQUECETUBA, 

MAIRIPORÃ E SANTA ISABEL
Nos dias 28 e 29 de novembro 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 Pou-
patempo do Município de Guarulhos, devem comparecer ao local Rua José 
Campanella, 189 - Macedo - Guarulhos - 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 29 de novembro 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 Poupatem-
po poderão continuar a exercer atividades no Posto atual, somente até que a 
primeira escala 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

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 0475689101-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-Termo de 
permissão de uso, a título precário e gratuito, à Cia do Metropolitano de São 
Paulo-Metrô, de área municipal situada na Rua Tristão de Alencar Araripe Jr., 
387-Vila Prudente, para implantação da Estação Vila União da Linha 15-Prata, 
Vila Prudente-Hospital Cidade Tiradentes, do sistema do Monotrilho-Prazo: 
indeterminado-Data Ass: 04/11/16

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 5289637601-ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP-Vi-
dro Laminado Plano, vidro temperado-Valor: R$ 103.400,00-Base: 01/10/16-Pra-
zo: 45 dias-Modalidade: Pregão Eletrônico-Data Ass: 11/11/16

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 5664617601-LEDA CRISTINA PIROLA HATAKEYAMA EPP-Cubo em 
aço 1045 forjado-Valor: R$ 16.680,00-Base: 01/11/16-Prazo: 105 dias-Modalida-
de: Pregão Eletrônico-Data Ass: 11/11/16

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 4093327701-Ad.02-INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA-Alterar a de-
nominação social da Contratada, devidamente atualizada no preâmbulo deste 
instrumento de AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA para INGRAM MICRO IN-
FORMÁTICA LTDA-Modalidade: Pregão Eletrônico-Data Ass: 11/11/16

AVISO DE RETIRRATIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57575277 – RETIRRATIFICAÇÃO - RECUPERAÇÃO 
DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO ÓLEO ISOLANTE UTILIZADO 
NOS TRANSFORMADORES - OC Nº 373301370932016OC00503 CLASSE nº 
0218.
O Edital completo estará disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br , www.bec.
fazenda.sp.gov.br, www.imesp.com.br e www.metro.sp.gov.br, a partir do dia 
17/11/2016. A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será 
realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 01/12/2016, às 09h.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 4196021301-Ad.04-CONSÓRCIO EBEI-CONTROL TEC-Prorrogar o pra-
zo de vigência contratual e o prazo de execução dos serviços – Prazo: 23/06/17-
Data Ass: 16/11/16

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 4047321301-Adt.03-SISTRAN ENGENHARIA LTDA-Prorrogar os pra-
zos de vigência e execução contratuais; e prorrogar o prazo de elaboração do 
Projeto Básico-Prazo: 08/12/18-Data Ass: 10/11/16

sessão pública que será às 09:30 horas do dia 21 de dezembro de 2016, na 
Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312 - escritório 44 - Sala de Reunião do AS, 
Bairro Vila Emir – São Paulo Capital. Informações complementares: telefones 
(11) 5613-2341 ou (11) 5613-3928 e-mails licio.queiroz@cesp.com.br ou flavio.
lopes @cesp.com.br
Departamento de Suprimentos - pec_177

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE Nº 35300011996

AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
CESP – Companhia Energética de São Paulo vem informar a seus acionistas e 
ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realiza-
da em 08 de novembro de 2016, aprovou o pagamento de Juros sobre Capital 
Próprio, no valor de R$.140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), na 
forma da Lei nº 9.249/95 e do Estatuto Social, conforme abaixo:
Ações PNAs, valor de R$ 13.500.030,62, equivalente a R$ 1,82454494 por ação;
Ações ONs, valor de R$ 43.141.405,70, equivalente a R$ 0,39518452 por ação;
Ações PNBs, valor de R$ 83.358.563,68, equivalente a R$ 0,39518452 por ação.
1. O pagamento será efetuado até 30.12.2016.
2. Farão jus aos Juros sobre Capital Próprio os acionistas constantes da posi-
ção acionária verificada em 22.11.2016, sendo as ações negociadas a partir de 
23.11.2016 na BM&FBOVESPA consideradas “ex-juros sobre capital próprio”.
3. O pagamento relativo aos Juros sobre Capital Próprio será deduzido do mon-
tante de dividendos a pagar, na forma da legislação vigente, e nos termos do 
Parágrafo Único do Artigo 31 do Estatuto Social.
CRÉDITO DOS JUROS
4. Os acionistas receberão o crédito conforme cadastro fornecido ao Itaú Uni-
banco S.A., instituição depositária das ações desta Companhia, a partir da data 
de início do pagamento deste direito. Os acionistas cujos cadastros estejam 
desatualizados e não contenham o número do CPF/CNPJ, ou opção de crédito 
bancário, terão os seus juros creditados em 3 (três) dias úteis após a efetivação 
da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do referido banco. Neste caso 
a atualização poderá ser feita em qualquer agência do Itaú Unibanco S.A.. Os 
acionistas usuários de custódia fiduciária terão o crédito dos juros efetuado 
conforme cadastro fornecido à BM&FBOVESPA.
5. Os acionistas portadores de certificados ou cautelas representativas de ações 
somente poderão se habilitar ao recebimento dos juros após a conversão dos 
mesmos para o sistema escritural, conforme Lei 8.021/90, mediante compare-
cimento à CESP, à Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312, Escritório 43, São 
Paulo – SP, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, 
ou nas agências do Itaú Unibanco S.A., localizadas em todo o território nacio-
nal, no horário bancário, apresentando para tanto os documentos e os certifi-
cados ou cautelas para a atualização e conversão de suas ações para o sistema 
escritural.
6. Sobre o valor dos Juros sobre Capital Próprio incidirá, de acordo com a legis-
lação em vigor, a taxa de 15% a título de Imposto de Renda. Os acionistas que 
passaram a ser imunes ou isentos, deverão encaminhar até 30.11.2016, cópia 
autenticada do Recibo de Entrega de Declaração de Isenção do Imposto de Ren-
da – Pessoa Física ou Jurídica na CESP – Companhia Energética de São Paulo, 
Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312, CEP 04447-011, Escritório 43.
7. Oportunamente a Companhia divulgará aviso aos acionistas informando a 
data do efetivo pagamento dos Juros sobre Capital Próprio.
8. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones (11) 5613-
3963 e 5613-3964.
São Paulo, 11 de novembro de 2016.
Almir Fernando Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo

CNPJ 62.577.929/0001-35

AVISO DE MODIFICAÇÃO DE EDITAL
Pregão Eletrônico nº 112/2016 - 2ª Versão - OC nº 513101510852016OC00184 - 
Fornecimento de 04 caldeirões a gás modular, tipo americano, autogerador de 
vapor e 01 lavadora de louça elétrica. A PRODESP comunica modificação no 
Edital do Pregão Eletrônico nº 112/2016 - 2ª Versão, conforme Comunicado nº 1 
disponível no sítio www.bec.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 126/2016 - OC nº 513101510852016OC00205 - Aquisição, 
Manutenção e Suporte Técnico de Licenças de uso de Programas de Compu-
tador SPED EFD-REINF de Tecnologia Synchro nas condições previstas Minuta 
de Contrato, parte integrante deste Edital. A sessão pública de processamento 
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.
br às 9h do dia 01/12/2016. O Edital poderá ser consultado e cópias obtidas 
nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção e-
-negociospublicos. O processo encontra-se franqueado à vista de interessados 
mediante solicitação por meio de fac-símile nº (0xx11) 2845-6437 ou por correio 
eletrônico para o endereço pregaoeletronicoprodesp@sp.gov.br.

CONVOCAÇÃO DE MÉDICOS CREDENCIA-

DOS PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE 

AMÉRICO BRASILIENSE, ARARAQUARA, BOA 

ESPERANÇA DO SUL, BORBOREMA, IBITIN-

GA, ITÁPOLIS, MATÃO, RINCÃO, TABATINGA 

E TAQUARITINGA
Nos dias 28 e 29 de novembro 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 Pou-
patempo do Município de Araraquara devem comparecer ao local Av. Maria 
Antonia Camargo de Oliveira, 261 - Centro - Araraquara - 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 29 de novembro 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 Poupatem-
po poderão continuar a exercer atividades no Posto atual, somente até que a 
primeira escala 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.

redação: Artigo 14 – A diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no 
máximo 5 (cinco) membros, sendo um diretor presidente, um diretor de gestão 
corporativa com atribuições financeiras, um diretor de engenharia e qualida-
de ambiental, um diretor de avaliação de impacto ambiental e um diretor de 
controle e licenciamento ambiental, todos com mandato unificado de 2 (dois) 
anos, permitida a reeleição. Artigo 15 - ... Parágrafo Único – Nas suas ausências 
e impedimentos temporários, o diretor presidente será substituído pelo dire-
tor por ele indicado e, se não houver indicação, pelo diretor responsável pela 
área financeira. Quanto ao item “2”, outros assuntos de interesse da sociedade, 
cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia 
e expressa manifestação deste CODEC, cabendo ao Senhor Procurador do Es-
tado reiterar aos administradores da empresa a necessidade de observância da 
legislação em vigor. ARNO MEYER – Secretário Executivo do CODEC. Aprovo 
os termos deste Parecer, com base na competência estabelecida no parágra-
fo único do artigo 5º, do Decreto estadual no 55.870, de 27 de maio de 2010. 
Encaminhem-se cópias à Procuradoria Geral do Estado e à CETESB - COMPA-
NHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. HELCIO TOKESHI – Secretário 
da Fazenda – Presidente do CODEC. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
– DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, com as abstenções legais, a Senhora Pro-
curadora do Estado acolheu a alteração dos Artigos 14, caput, e 15, Parágrafo 
Único, do estatuto social da CETESB, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: Artigo 14 – A diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no 
máximo 5 (cinco) membros, sendo um diretor presidente, um diretor de gestão 
corporativa com atribuições financeiras, um diretor de engenharia e qualida-
de ambiental, um diretor de avaliação de impacto ambiental e um diretor de 
controle e licenciamento ambiental, todos com mandato unificado de 2 (dois) 
anos, permitida a reeleição. Artigo 15 - ... Parágrafo Único – Nas suas ausências 
e impedimentos temporários, o diretor presidente será substituído pelo diretor 
por ele indicado e, se não houver indicação, pelo diretor responsável pela área 
financeira. Finalmente, a Senhora Procuradora lembrou que não deverão ser 
deliberadas outras matérias, sem a prévia e expressa manifestação do CODEC, 
reiterando aos administradores da empresa a necessidade de observância da 
legislação em vigor. ENCERRAMENTO: Lavrada e lida a ata, foi aprovada e assi-
nada pelos membros da mesa e acionistas presentes para os efeitos legais. (A) 
RENATA SANTIAGO PUGLIESE, pela Fazenda do Estado; WALDIR AGNELLO, 
Presidente da Mesa e Conselheiro de Administração e GALDINO INÁCIO DE 
SOUZA NETO, Secretário. Confere com o original lavrada no livro próprio. 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP – Certifico o registro sob o 
número 486.769/16-1 em 09/11/16. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Sede: Av. Prof. 
Frederico Hermann Jr., 345 – CEP 05459–900 – São Paulo – SP– Tel.: (0xx11) 
3133– 3000,
Fax: (0xx11) 3133 – 3402 - C.N.P.J. n.° 43.776.491/0001 – 70 – Insc. Est. n.° 
109.091.375-118 – Insc. Munic. n.° 8.030.313-7 - Site.: www.cetesb.sp.gov.br
Cód.: S010V04 07/08/2009

Desenvolve SP - Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo S.A.

CNPJ 10.663.610/0001-29

RATIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO
Art. 25, “caput” da Lei Federal 8.666/93: Parecer Sujur nº 020/15 de 24/02/15; 
Conta orçamentária: 1040101 – Plano de Desenvolvimento Profissional; ADM-
183/16; Cont: Instituto Brasileiro de Direito Público - IBDP; Obj: Cont. de trei-
namento externo – “IV Congresso Brasileiro de Empresas Estatais”; Valor: R$ 
1.850,00; Data da ratificação: 11/11/16.

CPTM - Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos

CNPJ 71.832.679/0001-23

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0276161061 – 2ª REPUBLICAÇÃO – FORNECIMENTO 
DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICO E DE ACABAMENTO, CONEXÕES E 
LUVA DE EMENDA (OC Nº 373201370922016OC00438). A Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos – CPTM comunica o adiamento “sine die” da sessão 
pública relativa a OC Nº 373201370922016OC00438.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0788161061 – FORNECIMENTO PARCELADO DE FE-
CHADURAS (OC Nº 373201370922016OC00420). A Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM comunica que a sessão pública foi adiada para o dia 
30/11/2016 às 09:00 horas. O edital continua disponível nos sites www.cptm.
sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br. Início do prazo para envio 
da proposta eletrônica: 18/11/2016.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8304165011 - CONCESSÃO DE USO, MEDIANTE REMUNE-
RAÇÃO E ENCARGOS, PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO COM ÁREA TOTAL DE 1.610,31 M2, SITUADA 
JUNTO À ESTAÇÃO COMANDANTE SAMPAIO DA CPTM, VISANDO A EXPLO-
RAÇÃO COMERCIAL DE ESTACIONAMENTO.
Sessão Pública: 20/12/2016 às 10:00 horas. O edital estará disponível a partir 
do dia 17/11/2016 até o dia 19/12/2016, nos sites www.cptm.sp.gov.br e www.
imprensaoficial.com.br e na Rua Boa Vista nº 175 - Térreo - Centro - São Paulo/
SP, onde deverão ser retirados os anexos referentes ao edital, por meio de DVD 
ou pen drive. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no local acima 
citado.

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ASM/07/2016
Venda de 01 (um) imóvel localizado no Município de Mogi Mirim – SP.
Encontra-se aberta a Concorrência Pública ASM/07/2016, visando a venda de 01 
(um) imóvel localizado no Município de Mogi Mirim – SP.
As normas, que estabelecem as condições gerais desta Concorrência Pública 
estão disponibilizadas no "sitio" da Internet www.cesp.com.br em licitações/
alienação de bens móveis e imóveis/concorrências ou poderão ser retiradas, 
em horário comercial, na Divisão de Gestão de Materiais, escritório 44, na Av. 
Nossa Senhora do Sabará, 5.312, São Paulo - Capital, telefones (0xx11) 5613-
2341 e 5613-3936.
As propostas poderão ser entregues por SEDEX ou portador, até o horário da 

continuação continuação continuação

continua continua


