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www.sabesp.com.br/licitacoes. O Edital completo será disponibilizado a partir
de 21/02/2011, para consulta e cópia, na página da Sabesp na Internet www.
sabesp.com.br/licitacoes e para consulta e compra, em papel impresso, pelo
valor de R$ 10,00, na MAA - Rua Nicolau Gagliardi, 313 - Pinheiros - São Paulo/
SP, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas.
SP, 18/02/2011 – U.N. de Produção de Água da Metropolitana - MA

ADITAMENTO DE CONTRATO
A Sabesp, em cumprimento a Lei Federal 8666 de 21/06/93 e alterações, publica
o seguinte Aditamento de Contrato (nº do contrato – Objeto - Fornecedor – valor do contrato – motivo e data da assinatura do aditamento): CT 14.584/1002 – Fornecimento de Carvão Ativado à Granel – ACT Ind. e Com. Ltda – R$
2.310.000,00 – 1º Termo, com Prorrogação do prazo contratual até 11/08/11 –
08/02/2011.
CSM – SP, 18/02/2011 A DIRETORIA

EXTRATO DE CONTRATO/RELAÇÃO DE
COMPRAS
A Sabesp, em cumprimento a Lei Federal 8666/93 e suas alterações e Lei Estadual 7857/92 e suas alterações, publica o seguinte Extrato de Contrato/Relação
de Compras [nº do Contrato – Objeto – Fornecedor – Valor Contratual em R$
– data de assinatura – prazo contratual – nº de participantes – item (descrição;
quantidade; valor unitário em R$; valor total em R$)]: CT 58.749/10 – Fornecimento de Sulfato de Cobre para Tratamento de Água – Microsal Indústria e
Comércio Ltda – 5.568.000,00 – 11/02/11 – 210 dias – 05 – item 01; Sulfato de
Cobre; 480.000 kg; 11,5300; 5.534.400,00 – subitem 01.1 – Transporte/Descarga
e Empilhamento; 480.000 kg; 0,0700; 33.600,00.
CSM – SP, 18/02/11 A DIRETORIA

ADIAMENTO “SINE-DIE” CONCORRÊNCIA
SABESP CSS 30.743/10
Prestação de Serviços de Consultoria para Estruturação e Implementação das
Atividades de Estudo de Análise, Gerenciamento e Comunicação de Riscos
Ambientais da SABESP. Comunicamos que a data estabelecida à licitação fica
adiada "Sine-Die".
S.P.18/02/11 - (TA)
A DIRETORIA

RECURSO
CP CSO-49454/10 - Por força do § 3º do artigo 109 da Lei de Licitações 8666/93,
comunicamos V. Sas. que a empresa Ximango Incorporações Imobiliárias Ltda.
interpôs Recurso contra a sua inabilitação na licitação em referência, o qual está
à disposição para eventual consulta e impugnação, na Av. do Estado, 561 – Pte
Pequena, SP/SP, das 08h30/11h30 e 13h30/16h00.
SP 18/02/11 - RE

1º TAC - MT 14.527/10 ASSINADO EM 04/02/11,
PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 04/08/11.
Empresa VA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PG 07011/11-Forn. de Abraçadeiras FF,Edital completo disponível para “download” a partir de 19/02/11,no site www.sabesp.com.br/fornecedores, mediante
obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”. Informações: tel. (11)
5682-2805 ou problemas c/ site, tel. (11) 3388-9332,Envio das propostas a partir
da 00h00 de 03/03/11, até às 9:30 h de 04/03/11,no site acima. Abertura das Propostas: 04/03/11 às 9:30 h,SP,18/02/11,Unidade de Negócio Sul-MS

JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
CV59694/10 - A Cel classificou as Propostas Comerciais de todas as Licitantes exceto os itens 01,03, e 06 da proposta da empresa Obo Bittermann,Homologado
o resultado, os objetos ficam adjudicados às empresas,Sul Distribuidora Itens
01,03,05 Obo Bittermann itens 02,04,Eletrostar item 06,Celia Roberto item 07,
Dossiê franqueado p/ vistas na MSD16,UnSul,18/02/11

COMUNICADO
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, em
cumprimento a Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, (RET) torna público
que recebeu da CETESB –Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de
São Paulo a Licença Prévia e de Instalação para o seguinte empreendimento:
- Nº. 59000080 - Estação de Tratamento de Esgotos, localizada na Estrada Municipal PGP-348, s/n, distrito de Sapezal, município de PARAGUAÇU PAULISTA/
SP. P. Pte / SP, 18/02/2011 – UNB Paranapanema.

HOMOLOGAÇÃO
PG 59235/10-RB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PLANTIO,
CONDUÇÃO, FORMAÇÃO DE 16.000 MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS ARBÓREAS DE OCORRÊNCIA REGIONAL E PROJETO, EM QUINTANA. A SABESP comunica aos interessados a Homologação do processo à JF GUEDES ENGENHARIA
E SANEAMENTO AMBIENTAL - ME. Dossiê franqueado p/vistas na Av. Cel J.
Soares Marcondes, 3623 – Jd Bongiovani, P. Prudente /SP. P.Pte, 18/02/2011 UNB Paranapanema.

SECRETARIA DE
SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CPTM - Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos
CNPJ 71.832.679/0001-23

CONCURSO PÚBLICO NO 002/2011
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor Presidente da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
- CPTM, no uso de suas atribuições, por contrato celebrado com a empresa
CARLOS KIYOMITU MAKIYAMA SERVIÇOS, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização de Concurso Público, destinado
a selecionar candidatos para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO e ENFERMEIRO DO TRABALHO.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1
O presente Concurso Público destina-se ao preenchimento de 03
(três) vagas, definidas neste Edital para os cargos abaixo, e formação de cadastro de reserva para atendimento às vagas que vierem a existir dentro do prazo
de validade definido neste Edital, conforme quadro 1 a seguir:
QUADRO 1
CÓD.
101
102

CARGO
MÉDICO DO TRABALHO
ENFERMEIRO DO TRABALHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PG ON-LINE MC 2.680/11 – Fornecimento de Tubos PEAD para o Departamento de Serviços da Unidade de Negócio Centro - Diretoria Metropolitana – M.
Edital completo disponível p/ “download” a partir de 18/02/2011 no site www.
sabesp.com.br/fornecedores, mediante obtenção de senha e credenciamento
(condicionante à participação) no acesso - “cadastre sua empresa”. Fone (11)
3388-8686. Problemas com o site contatar fone (11) 3388-9332. Envio das “Propostas” a partir da 00:00h (zero hora) do dia 02/03/2011 até às 9:00 horas do dia
03/03/2011, no site acima. As 9:00 horas será dado início à sessão pública. SP,
18/02/2011 - Unidade de Negócio Centro - MC

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PG ON-LINE MC 54.485/10 - A SABESP comunica a homologação do processo
com adjudicação à empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA. Dossiê franqueado p/ vista na R. Sumidouro, 448 - Pinheiros, das 8:30 às 11:00/13:30 às
16:00h. SP 18/02/2011 – UN Centro.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº CON/128/240/2008.4 - Forn. de energia elétrica, Sabesp CBR ETE
Jacaré – ELEKTRO – 12 meses – Ass. 29/11/2010.
Contrato nº CON/128/0755/2006.6 - Forn. de energia elétrica, Sabesp CBR EEAB
Jacaré – ELEKTRO – 12 meses – Ass. 28/11/2010.
- Contrato nº 0110679428/2010 – Obras na rede Sabesp PLN EEAB PAULINIA –
CPFL – Ass. 24/11/2010.
Contrato nº 23467/DCVR - Forn. de energia elétrica, Sabesp PLN EEAB PAULINIA
– CPFL – 12 meses – Ass. 24/11/2010.

EXTRATO DE CONTRATO
CT RJ 38.124/10 – Prestação de serviços de engenharia para troca de ramais
prediais de água nos Municípios da Divisão de Itatiba – Unidade de Negócio
Capivari-Jundiaí – RJ– Diretoria de Sistemas Regionais. R$ 1.235.000,00 - Data
de Assinatura: 17/02/2011 – SUDASA Engª de Saneam. Ltda.-EPP. – 720 dias - PG
nº de Licitantes 04. Itatiba 18/02/2011 – RJ.

EXTRATO DE CONTRATO

EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.
CNPJ 02.302.101/0001-42

LICITAÇÃO FRACASSADA
Pregão Eletrônico nº ASE/GTM/5002/2011 - Prestação de serviços de reparos
gerais em 50 indicadores de temperatura da Máquina 03 da Usina Geradora
de Porto Góes.

AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico nº ASE/GH/5004/2011 - Prestação de serviços de reforma da
Balsa Metálica III. O edital que estabelece as condições de participação estará
disponível para download a partir de 17/02/2011 no sitio da EMAE: www.emae.
com.br/Licitações/Pregão Eletrônico. Para a obtenção de senha e credenciamento, condicionantes à participação, acessar o sitio acima Cadastro de Fornecedores/Cadastre a sua Empresa. Envio das propostas, a partir de 00h00 de
02/03/2011 até às 09h30 de 03/03/2011. Às 09h30 do dia 03/03/2011 será iniciada
a Sessão Pública do Pregão no sitio acima. Informações com João fone (11)
5613-2155 e-mail joao.manuel@emae.com.br.

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico nº ASE/GH/5114/2010 - Prestação de serviços de conservação
de áreas das instalações do Rio Tietê. O edital alterado que estabelece as condições de participação estará disponível para download a partir de 17/02/2011 no
sitio da EMAE: www.emae.com.br/Licitações/Pregão Eletrônico. Para a obtenção de senha e credenciamento, condicionantes à participação, acessar o sitio
acima Cadastro de Fornecedores/Cadastre a sua Empresa. Envio das propostas,
a partir de 00h00 de 10/03/2011 até às 09h30 de 11/03/2011. Às 09h30 do dia
11/03/2011 será iniciada a Sessão Pública do Pregão no sitio acima. Informações com João fone (11) 5613-2155 e e-mail joao.manuel@emae.com.br.

EXTRATO
Contrato: ASE/GTM/5127/01/2010 Assinatura: 03/02/2011 Contratada: SB-Construtora e Serviços de Paisagismo Ltda. Objeto: Prestação de serviços de substituição de fita anti-derrapante nas escadas da Usina Elevatória de Pedreira.
Valor: R$ 16.300,00 Prazo: 30 Dias.

HOMOLOGAÇÃO

PC 48639/10-000-01 Aquis. de mat. ferro fundido (abraçadeira FF Ductil p/reparo
de tubulações/colar tomada FF Ductil / curva 90GR FF Ductil c/bolsas JE2GS /
luva bipartida FF p/bolsas FF) para reposição estoque almoxarifado RVA.11 SJCampos/SP, R$ 8.537,76 - 24/01/2011, Hemasi Equipamentos e Comércio Ltda,
prazo de entrega: 30 dias, CV, 7 participantes.
PC 48639/10-000-02 Aquis. de mat. ferro fundido (abraçadeira FF Ductil p/reparo
de tubulações/colar tomada FF Ductil / curva 90GR FF Ductil c/bolsas JE2GS
/luva bipartida FF p/bolsas FF) para reposição estoque almoxarifado RVA.11
SJCampos/SP, R$ 7.372,00 - 24/01/2011, Bugatti Brasil Válvulas Ltda, prazo de
entrega: 30 dias, CV, 7 participantes.
PC 48639/10-000-03 Aquis. de mat. ferro fundido (abraçadeira FF Ductil p/reparo
de tubulações/colar tomada FF Ductil / curva 90GR FF Ductil c/bolsas JE2GS /
luva bipartida FF p/bolsas FF) para reposição estoque almoxarifado RVA.11 SJCampos/SP, R$ 2.887,50 - 25/01/2011 - Angolini&Angolini Ltda, prazo de entrega: 30 dias, CV, 7 participantes.
PC 48639/10-000-04 Aquis. de mat. ferro fundido (abraçadeira FF Ductil p/reparo
de tubulações/colar tomada FF Ductil / curva 90GR FF Ductil c/bolsas JE2GS /
luva bipartida FF p/bolsas FF) para reposição estoque almoxarifado RVA.11 SJCampos/SP, R$ 1.089,00 - 25/01/2011, Fundição Prado Ltda - prazo de entrega:
30 dias, CV, 7 Participantes.
PC 48639/10-000-05 Aquis. de mat. ferro fundido (abraçadeira FF Ductil p/reparo
de tubulações/colar tomada FF Ductil / curva 90GR FF Ductil c/bolsas JE2GS /
luva bipartida FF p/bolsas FF) para reposição estoque almoxarifado RVA.11 SJCampos/SP, R$ 1.248,00 - 26/01/2011, Difaso Coml. de Produtos p/Saneamento
Básico e Hidráulica Ltda - prazo de entrega: 30 dias , CV, 7 participantes.
PC 48639/10-000-06 Aquis. de mat. ferro fundido (abraçadeira FF Ductil p/reparo
de tubulações/colar tomada FF Ductil / curva 90GR FF Ductil c/bolsas JE2GS /
luva bipartida FF p/bolsas FF) para reposição estoque almoxarifado RVA.11 SJCampos/SP, R$ 4.715,78 - 26/01/2011, Starlux Equip. Industriais Ltda, prazo de
entrega: 30 dias , CV, 7 participantes, UNVParaiba, 18/02/11

RECURSO INDEFERIDO
CV 49.471/10 - Aquis. de válvulas p/ utilização na montagem da bomba 04 da
captação Tremembé/Taubaté. A comissão especial de licitação, após avaliação
do recurso interposto pela empresa Hydrostec Tec. e Equip. Ltda contra a habilitação da licitante vencedora, decidiu indeferi-lo, posição acompanhada pelo ato
do Sr. Superintendente da RV. Dossiê p/ vistas na Av. Dr. Adhemar de Barros,
550, V. Adyanna, São José dos Campos-SP, das 08:00 às 11:00 hs. UNVParaíba,
18/02/11

EXTRATO DE CONTRATO
PC 43187/10 - Aquis. de um conj. moto bomba submersa Q=162,0M3/H H=88,0MCA - 440V, para suprir abastecimento de água do sistema R3-R-4 Bairro
Imaculada - Taubaté R$ 15.500,00 - 08/02/2011, Montenegro Industrialização
Ltda, prazo de entrega: 30 dias 06 Licitantes, UNVPabaiba, 18/02/11

Pregão nº ASE/GH/5124/2010 à empresa Levefort Icoma S/A.

SECRETARIA DE
ENERGIA

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo
CNPJ 60.633.674/0001-55

AVISO
Pregão Presencial IPT nº 021/11 – Processo IPT nº 055/11 – Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados, que darão
suporte ao Laboratório de Calçados e Produtos de Proteção, do Centro de Têxteis Técnicos e Manufaturados, do IPT. Sessão pública em 03.03.2011 – 09h, no
Setor de Licitações do IPT, prédio nº 19, situado na Av. Prof. Almeida Prado, nº
532 - Cidade Universitária - Bairro Butantã – São Paulo – SP. Cópia do Edital
poderá ser obtida nos “sites” www.ipt.br e www.e-negociospublicos.com.br, ou
no endereço acima, das 8:00 às 16:30 horas, pelo custo de R$ 10,00 (dez reais).
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone: (11) 37674179 – Setor de Licitações.

TERMO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO
ADMINISTRATIVA
Processo IPT nº 025/10 - TP n° 002/11 – Contrato nº GMI/CME-TP002/10 – Contratante: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. –
IPT – Contratada: M & G Empreendimentos Ltda., CNPJ: 02.632.324/0001-78.
A Diretoria do IPT, em virtude de inexecução parcial do contrato, rescindido
unilateralmente em 21/12/2010, e com fulcro no item 18.2 da cláusula décima
oitava do respectivo contrato, bem como no inciso III do art. 87, c/c art. 80 da
Lei nº 8.666/93 e no item 5.4 do Anexo a que se refere o artigo 1º da Resolução
CC 52, de 19/07/2005, c/c do Decreto nº 48.999, de 29/09/2004, aplica à empresa
a sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Estadual, pelo prazo de 2 (dois)
anos, contado a partir da data desta publicação.

ADJUDICAÇÃO

AVISO

CV CSO-56408/10 - Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado à Talidan.
Dossiê franqueado p/ vistas à Av. do Estado, 561 - Unidade I - São Paulo/SP,
8h30 às 11h30/13h30 às 16h00.
SP 18/02/11 (CP)

Pregão Presencial IPT nº 139/10A – Processo IPT nº 1848/10 – Contratação de
pessoa jurídica para a execução de Sala Limpa, no Prédio 02, do IPT. Sessão
pública em 02.03.2011 – 09h, no Setor de Licitações do IPT, prédio nº 19, situado
na Av. Prof. Almeida Prado, nº 532 - Cidade Universitária - Bairro Butantã – São
Paulo – SP. Cópia do Edital poderá ser obtida nos “sites” www.ipt.br e www.enegociospublicos.com.br, ou no endereço acima, das 8:00 às 16:30 horas, pelo
custo de R$ 10,00 (dez reais). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do telefone: (11) 3767-4179 – Setor de Licitações.

SESSÃO COMERCIAL
CP CSO-53101/10 - Manifestado o interesse no exercício do direito de preferência nos termos da LC 123/06, pela empresa Palácio Construções Ltda., a sessão
de entrega de novo envelope contendo a Proposta Comercial fica marcada para
22/02/11, às 9h00, no Auditório de Licitações 1, à Av. do Estado, 561 - Unidade
I - São Paulo/SP.
SP 18/02/11 (RE)
continua

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GOVERNO DO ESTADO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO

2
1

VAGAS
PD*
1

VAGAS
TOTAL
2
1

CADASTRO
DE RESERVA
Sim
Sim

*PD = Portadores de Deficiência.
1.2 Este Concurso estará sob a responsabilidade, organização e controle da
empresa Carlos Kiyomitu Makiyama Serviços, localizada na Rua Campos Sales, 303 – Conjunto 308, Barueri, SP, CEP 06401-000, endereço eletrônico: www.
makiyama.com.br.
1.3 As Provas e as Avaliações serão realizadas na cidade de São Paulo - SP, em
datas, horários e locais, em conformidade com o estabelecido no item 3 (três).
1.4 Os candidatos aprovados em todas as etapas deste Concurso e convocados
para admissão serão contratados pelo regime CLT, Legislação Trabalhista Federal Complementar e Legislação Estadual pertinente.
2 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E INFORMAÇÕES CORRELATAS:
2.1 Os pré-requisitos, atribuições, horários e demais informações pertinentes
ao exercício do cargo deste Concurso estão detalhadas a seguir:
2.1.1 Idade mínima: 18 anos;
QUADRO 2
CÓD.

CARGO

PRÉ-REQUISITOS/ ESCOLARIDADE/ QUALIFICAÇÃO

SALÁRIO

JORNADA
DE TRABALHO

101

MÉDICO DO
TRABALHO

Inicial - R$4.270,65
e Efetivação
R$ 4420,14

20 horas
semanais

102

ENFERMEIRO
DO TRABALHO

* Curso Superior Completo em
medicina. * Registro no CRM.
* Curso Especialização em
Medicina do Trabalho.
* Curso Superior Completo em
Enfermagem. * Curso de Especialização em Enfermagem do
Trabalho. * Registro no órgão
de classe – COREN e MTb. *
Experiência de 6 meses

Inicial R$3.557,03
e Efetivação
R$3.681,53

40 horas
semanais

LICITAÇÃO FRACASSADA
CV MA Nº.05.439/11 – Aquisição de óleo diesel a granel da Divisão Eta Guaraú –
MATU - A Sabesp comunica que a licitação foi fracassada. Dossiê franqueados
p/vistas à Rua Nicolau Gagliardi, 313 – Pinheiros - São Paulo/SP.
SP,18/02/11–U.N. de Produção de Água da Metropolitana - MA

VAGAS

2.2 SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES PARA MÉDICO DO TRABALHO E ENFERMEIRO
DO TRABALHO:
2.2.1 MÉDICO DO TRABALHO:
- Administrar e priorizar atendimentos, quando necessário;
- Prestar revisões médicas periódicas e de retorno ao trabalho;
- Executar exames pré-admissionais, demissionais e assistência médica aos
empregados acidentados quando necessário;
- Propor programas de educação sanitária, profilaxia de doenças do trabalho e
medidas profiláticas aos empregados;
- Efetuar estudos de perfil de saúde com vistas à realocação do empregado;
- Analisar e efetuar o reaproveitamento funcional de empregados impedidos de
exercer a sua função por motivos médicos e/ou psicológicos;
- Participar de atividades da CIPA, quando solicitado;
- Analisar e efetuar laudos médicos, para atestar condições de locais insalubres
e propor soluções para minimizá-los.
- Executar outras atividades/tarefas, inerentes a sua área de atuação, e/ou sua
carreira de acesso, sempre que solicitado ou necessário.
2.2.2 ENFERMEIRO DO TRABALHO:
- Orientar, priorizar e distribuir as tarefas/atividades dos Auxiliares de Enfermagem do Trabalho;
- Elaborar propostas de programas e campanhas, relacionadas à sua área de
atuação e submetê-las à aprovação dos profissionais responsáveis;
- Conceber e ministrar treinamento de Primeiros Socorros;
- Executar, quando solicitado, tarefas/atividades inerentes à sua formação profissional básica;
- Organizar, manter e controlar o estoque de medicamentos, instrumentos e
materiais necessários à execução das atividades;
- Executar, sempre que necessário e/ou de acordo com escalas de serviços determinadas, as funções previstas pelos cargos de acesso/base da carreira correspondente.
2.3 Os candidatos deverão ter disponibilidade para trabalhar em qualquer local
e nos postos para os quais forem designados e que pertencem ao Sistema de
Trens Metropolitanos de São Paulo.
2.4 DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
2.4.1 À pessoa portadora de deficiência é assegurado o direito de se inscrever
neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam
compatíveis com a deficiência de que é portadora. Serão reservadas 5% (cinco
por cento) do total de vagas a serem preenchidas, de acordo com o artigo 37,
inciso VIII da Constituição Federal e Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
2.4.1.1. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 3.298/99, com as
alterações introduzidas pelo artigo 70º do Decreto 5.296/2004.
2.4.2 Os candidatos portadores de deficiência participarão do Concurso em
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo
das provas, avaliação e critérios de aprovação, dia, horário e local de realização
das provas.
2.4.3 O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição no ato
da inscrição, especificando a deficiência da qual é portador, em consonância
com o item 2.4.1. deste Edital.
2.4.4 O candidato portador de deficiência que precisar de condições específicas
para a realização da Prova de Conhecimentos deverá indicar as necessidades,
por ocasião da inscrição.
2.4.5 Se a condição específica demandada for tempo adicional para a realização da prova, o candidato, além de preencher esta condição no formulário de
inscrição, deverá enviar justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, em conformidade com parágrafo 2º, do
artigo 40, do Decreto 3.298/99.
2.4.6 O parecer previsto no subitem anterior, 2.4.5, deverá obrigatoriamente
ser postado, até o primeiro dia útil após o término do período de inscrições,
laudo médico original atestando o tipo e o grau ou nível de sua deficiência com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, via SEDEX ou
correspondência registrada – AR, para empresa Carlos Kiyomitu Makiyama Serviços, localizada à Rua Campos Sales, 303, cj 308, Barueri, SP, CEP 06401-000,
endereço eletrônico www.makiyama.com.br, sem o qual não será acrescido o
tempo adicional solicitado.
2.4.7 O candidato portador de deficiência deverá obrigatoriamente postar, até o
primeiro dia útil após o término do período de inscrições, laudo médico original
atestando o tipo e o grau ou nível de sua deficiência com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem
como a provável causa da deficiência, via SEDEX ou correspondência registrada – AR, à empresa Carlos Kiyomitu Makiyama Serviços, localizada à Rua
Campos Sales, 303 – cj 308, Barueri, SP, CEP 06401-000.
2.4.8 O candidato portador de deficiência, se classificado no Concurso, figurará
em duas listagens: a primeira, lista de classificação geral dos candidatos ao
cargo de sua opção e a segunda, composta somente por candidatos portadores
de deficiência.
2.4.9 O candidato portador de deficiência, aprovado na Prova de Conhecimentos terá seu laudo avaliado por médico designado pela Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos – CPTM, sob o ponto de vista do seu enquadramento legal, conforme item 2.4.1. No caso do não enquadramento como pessoa
portadora de deficiência, o candidato passará para a lista geral de candidatos.
Nesse caso, o candidato será informado que não consta mais da lista reservada
à pessoa com deficiência.
2.4.10 A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
2.4.11 As vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiências que não
forem providas por falta de candidatos, por reprovação ou eliminação do Concurso, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação de cada um.
2.4.12 A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM formará uma
equipe multiprofissional, conforme determina a legislação em vigor, Artigo 43,
do Decreto 3.298 de 1999, que emitirá parecer observando:
a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar;
continua

