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CETESB - Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo

CNPJ 43.776.491/0001-70

EXTRATO DE Nº 53/2009/308
PROCESSO: 53/2009/308; OBJETO: Fornecimento e instalação de autoclave 
horizontal por vapor saturado, conforme especificação técnica e demais condi-
ções constantes deste Edital e seus anexos.
CONTRATO: 029431; CONTRATADO: SERCON IND. E COM. DE APARELHOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.; VALOR: R$ 93.500,00; ASSINATURA: 
23/10/2009; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

RETIFICAÇÃO EDITAL DE ABERTURA 

CONCURSO PÚBLICO – PUBLICADO 

NO DOE DE 21/01/09
TABELA 02 – Cadastro Reservas
Onde se lê: Analista de TI ( Administração de Banco de Dados)
Leia-se: Analista de TI (Administração de Banco de Dados)
CAPITULO III – DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê: Item 2 – 26 de outubro de 2009, até às 16 horas de 12 de novembro 
de 2009;
Leia-se: - item 2 - 28 de outubro de 2009, até às 16 horas de 24 de novembro 
de 2009;
Onde se lê: item 2 – subitem e) imprimir o boleto ............... até a data limite 13 
de novembro
Leia-se: item 2 – subitem e ) imprimir o boleto ................. até a data limite 25 
de novembro

Onde se lê: item 2.3 – Às 16 horas................ de 12 de novembro de 2009
Leia-se: - item 2.3. – Às 16 horas ................. de 24 de novembro de 2009
Onde se lê: item 2.5 – O agendamento do pagamento.............se comprovada a 
sua efetivação até 13 de novembro
Leia-se: item 2.5. – O agendamento do pagamento ..................se comprovada a 
sua efetivação até 25 de novembro
Onde se lê: item 2.7 – O candidato deverá indicar........, conforme consta no 
Capítulo I...........
Leia-se: item 2.7 – O candidato deverá indicar ............., conforme consta na 
ficha de inscrição de acordo com o Capitulo I – Tabela 2 e 3 deste Edital
Onde se lê: subitem 4.2.1. preencher total e corretamente................ de 26 de 
outubro......de 27 de outubro
Leia-se: subitem 4.2.1. preencher total e corretamente ................... de 28 de ou-
tubro ..... de 29 de outubro
Onde se lê: subitem 4.2.2. imprimir o requerimento........, até 28 de outubro........
Leia-se: subitem 4.2.2. imprimir o requerimento.........,até 29 de outubro.......
Onde se lê: item 4.6. – O resultado .................... na data prevista de 03 de no-
vembro de 2009
Leia-se: item 4.6. – O resultado.......................... na data prevista de 13 de no-
vembro de 2009
Onde se lê: item 4.6 – subitem c) postado após 28 de outubro de 2009:
Leia-se: item 4.6. – subitem c) postado após 30 de outubro de 2009;
Onde se lê: item 4.7 – Contra a decisão.......... na data prevista de 05 de novem-
bro de 2009
Leia-se: item 4.7 - Contra a decisão.......... na data prevista de 16 de novembro 
de 2009
Onde se lê: item 4.8 – O candidato beneficiado.....até às 16 horas de 12 de 
novembro de 2009
Leia-se: item 4.8 – O candidato beneficiado..... até às 16 horas de 24 de no-
vembro de 2009
Onde se lê: item 4.9 – Após o preenchimento ... e efetuar o pagamento até 13 
de novembro
Leia-se: item 4.9 – Após o preenchimento ... e efetuar o pagamento até 25 de 
novembro
CAPÍTULO IV – D0S CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Onde se lê: item 6 ..........., até 16 de novembro de 2009
Leia-se: item 6 ........... , até 25 de novembro de 2009
CAPÍTULO VI – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
Onde se lê: Folha Definitiva de Respostas
Leia-se: Folha de Respostas
Onde se lê: item 20 ............ . O candidato levará somente o Caderno de Ques-
tões da Prova Objetiva;
Leia-se: item 20 ..................O candidato não poderá levar o Caderno de Ques-
tões da Prova Objetiva;
Onde se lê: subitem i) não devolver ao fiscal a Folha de Respostas.........
Leia-se: subitem i) não devolver ao fiscal o Caderno da Prova Objetiva, a Folha 
de Respostas.......
CAPÍTULO X – DOS RECURSOS
Onde se lê: item 1 – O prazo para interposição................................ será de 2 
dias ..........
Leia-se: item 1 – O prazo para interposição ..................................... será de 2 
dias..........., exceto para o indeferimento da redução da taxa de inscrição , que 
será de 1 dia.
Onde se lê: item 3 O resultado da análise do recurso........., na data prevista de 
06 de novembro;
Leia-se: item 3 – O resultado da análise do recurso............., na data prevista de 
23 de novembro;
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente 
Edital.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: 16 de setembro de 2009, às 15 horas, na Sede Social da 
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, sita à Avenida Pro-
fessor Frederico Hermann Júnior, nº 345, na Capital do Estado de São Paulo. 
ACIONISTAS PRESENTES: Acionistas representando mais de dois terços do 
capital social: A Fazenda do Estado, acionista majoritária com 99,9987% das 
ações, foi representada pelo Procurador do Estado Dr. Olavo José Justo Pezzot-
ti; MESA: Dr. Norberto Antonio Batista – Conselheiro de Administração, indica-
do por Francisco Graziano Neto – Presidente do Conselho de Administração 
para presidir a mesa e Galdino Inácio de Souza-Neto, Secretário. MANIFESTA-
ÇÃO DO CODEC: Manifestação favorável do Conselho de Defesa dos Capitais 
do Estado através do Parecer CODEC nº 145/2009. PAUTA DOS TRABALHOS: 
Conforme convocações feitas nos jornais Diário Oficial do Estado e Diário de 
São Paulo, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2009, realizou-se nesta data a 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que adotou deliberações estritamen-
te conforme o Parecer nº 145/2009, que foi lido pelo secretário, conforme soli-
citação do Senhor Presidente da Assembleia e vai transcrito na íntegra: “CO-
DEC, em 14 de setembro de 2009. PROCESSO S.F. N.º 12091-566685/2009 
PARECER CODEC N.º 145/2009, EMPRESA: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, ASSUNTO: Assembleia Geral Extraordinária. A 
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio do 
ofício P 0499, de 24 de agosto de 2009, submete à apreciação do Conselho de 
Defesa dos Capitais do Estado – CODEC a pauta da Assembleia Geral Extraor-
dinária a ser realizada no próximo dia 16, às 15 horas, a fim de que os acionis-
tas possam deliberar sobre a seguinte “Ordem do Dia”: Consolidação do Esta-
tuto Social. Considerando a instrução processual, inclusive a manifestação 
técnica da Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações 
Eletrônicas - CEDC, de fls. 64 e 65, a matéria assemblear encontra-se em condi-
ções de ser submetida à apreciação dos acionistas, devendo o voto do Senhor 
Procurador ocorrer com observância dos parâmetros abaixo. O único item da 
pauta versa sobre a consolidação do estatuto social, em razão das alterações 
aprovadas na Assembleia de Acionistas realizada em 15 de julho de 2009, bem 
como de proposta de alteração do artigo 14. A proposta de nova redação con-
tou com a aprovação da Diretoria Plena da companhia, bem como de seu Con-
selho de Administração. Assim sendo, com o objetivo de atender à necessida-
de de revisão e reformulação das atribuições das diretorias técnicas, 
denominações e estruturas organizacionais, em face da Lei estadual nº 
13.542/2009, deverá o Senhor Procurador do Estado acolher a alteração do ar-
tigo 14, 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 4 (quatro) membros, sendo um diretor presidente, um diretor de ges-
tão corporativa com atribuições financeiras, um diretor de tecnologia, qualida-
de e avaliação ambiental e um diretor de licenciamento e gestão ambiental, 
todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Uma vez 
aprovada aquela alteração estatutária, o Senhor Procurador poderá aprovar a 
consolidação do estatuto social, na forma proposta pela CETESB. Finalmente, 
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. É o parecer. CLAUDIA POLTO DA CUNHA Secretária do 
CODEC. De acordo. Encaminhem-se cópias deste Parecer à Procuradoria Geral 
do Estado e à CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO. MAURO RICARDO MACHADO COSTA - Secretário da Fazenda - Presidente 
do CODEC”. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, com abstenção dos legalmen-
te impedidos, o item da pauta foi discutido e votado, tendo as seguintes deli-
berações: O Senhor Procurador do Estado acolheu a alteração do artigo 14, do 
estatuto social da CETESB, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Ar-
tigo 14 - A diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 
(quatro) membros, sendo um diretor presidente, um diretor de gestão corpora-
tiva com atribuições financeiras, um diretor de tecnologia, qualidade e avalia-
ção ambiental e um diretor de licenciamento e gestão ambiental, todos com 
mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição”. Uma vez aprovada 
a alteração estatutária, o Senhor Procurador aprovou a consolidação do esta-
tuto social, proposta pela CETESB, que vai na íntegra: “CAPÍTULO I – DA DE-
NOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E OBJETO – ARTIGO 1º - A sociedade por 
ações denominada CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO é parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, 
regendo-se pelo presente estatuto, pela Lei federal nº 6.404/76 e demais dispo-
sições legais aplicáveis. Parágrafo primeiro - O prazo de duração da compa-
nhia é indeterminado. Parágrafo segundo - A companhia tem sede na Avenida 
Professor Frederico Hermann Junior nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP 
– CEP: 05459-900, na Capital do Estado de São Paulo. Parágrafo terceiro – Na 
medida em que for necessário para consecução do objeto social e observada 
sua área de atuação, a companhia poderá abrir, instalar, manter, transferir ou 
extinguir filiais, dependências, agências, sucursais, escritórios, representações 
ou ainda designar representantes, respeitadas as disposições legais e regula-
mentares. ARTIGO 2º – Constitui objeto da Companhia, na qualidade de órgão 
delegado do Governo do Estado de São Paulo no campo do controle da polui-
ção, de órgão executor do Sistema Estadual de Administração da Qualidade 
Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 
Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, e de órgão do Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH: I – proceder ao licenciamen-
to ambiental de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos am-
bientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como capa-
zes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental; II – autorizar a 
supressão de vegetação e intervenções em áreas consideradas de Preservação 
Permanente e demais áreas ambientalmente protegidas; III – emitir alvarás e 
licenças relativas ao uso e ocupação do solo em áreas de proteção de manan-
ciais; IV – emitir licenças de localização relativas ao zoneamento industrial me-
tropolitano; V – fiscalizar e impor penalidades: a) a quem instale ou opere as 
atividades de que trata o inciso I deste artigo, sem licença ou autorização am-
biental ou descumpra as exigências e condições nelas impostas; b) a quem 
cause poluição ou degradação do meio ambiente; c) aos infratores da legisla-
ção sobre o uso e ocupação do solo em áreas de proteção de mananciais; d) 
aos infratores da legislação sobre o zoneamento industrial metropolitano; VI – 
executar o monitoramento ambiental, em especial da qualidade dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos, do ar e do solo; VII – efetuar exames e 
análises necessários ao exercício das atividades de licenciamento, fiscalização 
e monitoramento ambiental; VIII – desenvolver estudos e pesquisas de interes-
se de seu campo de atuação; IX – promover treinamento e aperfeiçoamento de 

METRÔ - Companhia do
Metropolitano de São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62729277 - SERVIÇO DE REPARO EM SUPORTE DE 
ENCANAMENTO DO SISTEMA DE FREIO PNEUMÁTICO. A COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encontra 
aberta a Licitação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 
e demais disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível 
nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.
sp.gov.br a partir do dia 27/10/2009. A sessão pública de processamento do 
PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.
br, nos dias e horários abaixo 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. OC nº 373384370932009OC01631 - 
classe 0565: Dia 10/11/2009 às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55569376 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ARMÁRIOS PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E REMANE-
JAMENTO DE ARMÁRIOS PORTA-MACAS EXISTENTES.OFERTA DE COMPRA 
- OC Nº 373384370932009OC01028 - CLASSE BEC/SP Nº 0206. A COMPANHIA 
DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encon-
tra aberta a Licitação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 
47.297/02 e demais disposições legais pertinentes.O Edital completo estará 
disponível nos sitios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e 
www.metro.sp.gov.br a partir do dia 27/10/2009.A sessão pública de processa-
mento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.
bec.sp.gov.br, no dia 17/11/2009, às 09:00 horas e será conduzida pelo Prego-
eiro, 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 41169277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, PÁTIOS, OFICI-
NAS CANTEIROS E DEMAIS ÁREAS. OC Nº 373384370932009OC01733 CLASSE 
BEC/SP Nº 0816. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - ME-
TRÔ torna público que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade 
com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O 
Edital completo estará disponível nos sitios, www.bec.sp.gov.br, www.e-nego-
ciospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 26/10/09. A sessão 
pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endere-
ço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 12/11/09 às 09hs e será conduzida pelo 
Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do respec-
tivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41239277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS TÉC-
NICAS DA CETESB, NA ÁREA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CANTEIRO 
DE OBRAS DA LINHA 2 - VERDE. OC Nº 373384370932009OC01890 CLASSE 
BEC/SP Nº 0232. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - ME-
TRÔ torna público que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade 
com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. 
O Edital completo estará disponível nos sitios, www.bec.sp.gov.br, www.e-
negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 26/10/2009. A 
sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br no dia 06/11/2009 às 14hs e será con-
duzida 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 60279176 - FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA. 
OFERTA DE COMPRA - OC Nº 373384370932009OC01627. CLASSE BEC/SP Nº 
8530. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna 
público que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade com o 
Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edital 
completo estará disponível nos sitios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospu-
blicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 26/10/2009. A sessão pú-
blica de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 10/11/2009, às 09:00 horas e será condu-
zida 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 64409176 - FORNECIMENTO DE COLETE DE OPE-
RAÇÃO DE PLATAFORMA. OC nº 373384370932009OC01777 CLASSE nº 8471. 
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público 
que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade com o Decreto 
Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edital comple-
to estará disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.
com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 27/10/2009. A sessão pública de 
processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrôni-
co www.bec.sp.gov.br, no dia 09/11/2009, às 09h00 e será conduzida pelo Pre-
goeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do respectivo 
processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 40829277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNE-
CIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-REFEIÇÃO, NA FORMA DE CRÉDI-
TO A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS, 
DESTINADOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE 
SÃO PAULO - METRÔ. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 
- METRÕ comunica que, em função de representação efetuada por empresa 
proponente junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 
- 037512/026/09, a realização da Sessão Pública de processamento do PREGÃO 
ELETRÔNICO em epígrafe, marcada para o dia 27/10/2009, às 09h00, foi sus-
pensa. A nova data será informada oportunamente.

SECRETARIA DOS
TRANSPORTES

METROPOLITANOS

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo

CNPJ 60.633.674/0001-55

AVISO
Concorrência Internacional IPT nº 034/09 - Processo IPT nº 0490/09 - Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para o fornecimento ao IPT de 01 (uma) máqui-
na CNC de micro usinagem de precisão a laser.
Data final para entrega e abertura dos envelopes: 25/11/2009 - 11h00.
Os envelopes deverão ser entregues na Gerência de Modernização da Infraes-
trutura do IPT, prédio nº 01, Edifício “Adriano Marchini” - 1º andar, sito na Av. 
Professor Almeida Prado, nº 532, Bairro Butantã - CEP: 05508-901 - São Paulo 
- SP.
Cópia do Edital poderá ser obtida nos sites www.ipt.br/fornecedores.php e 
www.e-negociospublicos.com.br, ou no endereço acima, das 8:00 às 16:30 ho-
ras, pelo custo de R$ 10,00 (dez reais).
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones: (11) 3767-
4288/4472 - Gerência de Modernização da Infraestrutura.

AVISO
Concorrência Internacional IPT nº 035/09 - Processo IPT nº 0491/09 - Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para o fornecimento ao IPT de 01 (um) centro 
de micro usinagem CNC ultrapreciso de 5 eixos.
Data final para entrega e abertura dos envelopes: 25/11/2009 - 09h00.
Os envelopes deverão ser entregues na Gerência de Modernização da Infraes-
trutura do IPT, prédio nº 01, Edifício “Adriano Marchini” - 1º andar, sito na Av. 
Professor Almeida Prado, nº 532, Bairro Butantã - CEP: 05508-901 - São Paulo 
- SP.
Cópia do Edital poderá ser obtida nos sites www.ipt.br/fornecedores.php e 
www.e-negociospublicos.com.br, ou no endereço acima, das 8:00 às 16:30 ho-
ras, pelo custo de R$ 10,00 (dez reais).
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones: (11) 3767-
4288/4472 - Gerência de Modernização da Infraestrutura.

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO

CESP - Companhia de Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78

HOMOLOGAÇÕES
Pregão ASC/OME/5527/2009 à empresa Altus Sistemas de Informática S.A.

Pregão ASC/OME/5613/2009 à empresa RT Comercial Ltda.

Concorrência nº ASC/EEC/2001/2009 à empresa Construdaher Construções 
Ltda.

Tomada de Preços nº ASC/OMC/1005/2009 à empresa Engap Construção e Pa-
vimentação Ltda.

Pregão Eletrônico nº ASC/OME/5068/2009 à empresa Mega Rome Comércio e 
Manutenção Técnica Ltda.

Pregão Eletrônico nº ASC/OME/5048/2009 à empresa Fasa Indústria, Comércio 
e Serviços Ltda.

Pregão Eletrônico nº ASC/OME/5076/2009 à empresa Gevisa S/A.

AVISO DE EDITAL
Pregão Eletronico nº ASC/OME/5626/2009 - Fornecimento de transformador 
de alimentação trifásico. O edital que estabelece as condições de participa-
ção estará disponível para download a partir de 27/10/2009 no sitio da CESP : 
www.cesp.com.br/licitacoes/pregaoeletronico. Para a obtenção de senha e cre-
denciamento condicionantes à participação acessar o sitio www.cesp.com.br/
fornecedores “Cadastre sua Empresa”. Envio das Propostas, a partir de 00h00 
de 13/11/2009 até às 9h30 de 16/11/2009. Às 9h31 será dado início a Sessão 
Pública do Pregão no sitio www.cesp.com.br/licitacoes/pregaoeletronico. Infor-
mações: Osvaldo- Tel: 11 5613-2101, e-mail: oswaldo.conceicao@cesp.com.br

ADITAMENTO Nº 3
Pregão Eletrônico nº ASC/OME/5003/2009 - Prestação de serviços para reforma 
de peças e componentes eletromecânicos, com modernização das Unidades 
Geradoras 01 e 02 da Usina Hidrelétrica Jaguari, localizada no município de 
São José dos Campos - SP. O novo edital com alterações: no subitem 4.2 e item 
9, incluindo a “letra i” e o subitem 9.21.1, respectivamente, Demonstrativo do 
Orçamento e Planilha de Quantidade e Preços item 2, itens 9 e 10 do Anexo 
I - Especificação Técnica e Cláusula Sexta - Do Prazo da Minuta do Contrato, 
estará disponível a partir de 26/10/2009 no site da CESP: www.cesp.com.br/
Licitações/Licitação/Pregão CESP On Line. Envio das Propostas será a partir 
de 00h00 de 09/11/2009 até as 9h00 de 10/11/2009 no site da CESP: www.cesp.
com.br/ Licitações/Pregão CESP On Line. Às 09h01min será dado início a Ses-
são Pública do Pregão. As demais condições do Edital e seus Anexos perma-
necem válidas e inalteradas. Informações: Celso dos Reis - Tel: 11 5613-3659, 
e-mail: celso.reis@cesp.com.br
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EXTRATO DE CONTRATO
CV45704/09-Aq. Protetor de Surto. R$12.363,52 - 23/10/2009 - Obo Better-
mann do Brasil Ltda - 20 dias - CV nº de Licit. 01- Un.A.Paranapanema - RAO 
23/10/2009.

COMUNICADO
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, torna 
público que solicitou da CETESB a Licença Prévia e de Instalação para a Esta-
ção Elevatória de Esgotos EEE1 da Ilha dos Pescadores,Centro - do Esgotos 
Sanitários do município de Ubatuba-SP.Caraguatatuba, 24/10/09 - U. N. Litoral 
Norte - RN.

PUBLICAÇÕES DE CONTRATOS E TERMOS

DE ALTERAÇÕES NO D.O.E.
1° T.A., Contrato n° 50.485/07 L.1-Sl.1, 21/10/09, aditar a importância de R$ 
5.557.452,25, Engeform Construções e Comércio Ltda.
1° T.A., Contrato n° 15.050/09, 11/09/09, prorrogar o prazo contratual até 
28/09/09, Contacto Consultores Associados Ltda.
Contrato n° 056/09-CJ, 08/10/09, prestação de serviços de coleta, afastamento e 
destinação final dos esgotos domésticos e não domésticos – industriais, prazo 
de 5 anos, no valor de 837.900,00, Guardian do Brasil Vidros Planos Ltda.
1° T.A., Contrato n° 50.329/07 L.1-Sl.2, 22/10/09, remanejar verba constantes 
das requisições de alterações contratuais – RAC’s 50.329/07-16-00 n° 01 e 
50.329/07-17-00 n° 01 no valor de R$ 1.611.720,00, referente à despesa e acrés-
cimo do valor referente aos investimentos, Consórcio Elevação / HAC – Norte.
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