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ABERTURA DE LICITAÇÃO - COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, comu-
nica a abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial: 
nº 017/2013 – Processo FPA n.º 294/2013, que trata do fornecimento e instalação 
de sistema de condicionador de ar. A realização da sessão será em 01/07/2013 
às 10h30min. O Edital, na integra, será disponibilizado no endereço www.e-
negociospublicos.com.br e www.tvcultura.com.br, e a informação resumida no 
endereço www.pregao.sp.gov.br.

ABERTURA DE LICITAÇÃO - COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, co-
munica a abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Pre-
sencial: nº 019/2013 – Processo FPA n.º 329/2013, que trata da contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, com o fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças 
novas e originais (primeiro uso), inclusive gás refrigerante, relativamente aos 
equipamentos que compõe todo o sistema de ar-condicionado instalados na 
FPA. A realização da sessão será em 01/07/2013 às 14h00min. O Edital, na 
integra, será disponibilizado no endereço www.e-negociospublicos.com.br e 
www.tvcultura.com.br, e a informação resumida no endereço www.pregao.
sp.gov.br.

EMPLASA – Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano S.A.

CNPJ 47.093.703/0001-75
Ratificação de Inexigibilidade: A Diretoria da Emplasa, em 13 de junho de 2013, 
ratificou o ato de inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, I, 
da Lei 8.666/93 para contratação da Aceco TI S.A. (CNPJ nº 43.209.436/0001-06) 
para a prestação de serviços de manutenção preventiva, programada e corre-
tiva com fornecimento de peças para sala-cofre e infra-estrutura de segurança 
instalada nas dependências da Emplasa, pelo prazo de 12 (doze) meses, pelo 
valor total de R$ 529.764,00 (quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e ses-
senta e quatro reais).
Extrato da Carta-Contrato CAD 014/13 (§ú, art. 61, da Lei 8.666/93 c/ post alts.). 
Objeto: Prestação de serviços de tradução do espanhol para o português e de 
português para o inglês de documentos técnicos. Contratada: LÍNGUA MUNDI 
IDIOMAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 11.203.955/0001-62. Assinatura: 02/05/13. 
Prazo de Vigência: 60 dias, Preço/Valor Global: R$ 1.288,00.

Companhia Paulista de 
Eventos e Turismo - CPETUR

CNPJ nº 11.568.465/0001-07

NIRE nº 35.300.376382

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA

GERAL EXTRORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da COMPANHIA PAULISTA DE 
EVENTOS E TURISMO – CPETUR, nos termos do ofício nº 159/GS do Conselho 
de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, a se reunirem às 10h00 do dia 25 de 
junho de 2013, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bandeira Paulista, 716 – 7º andar, Itaim, CEP 04532-002, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Eleição de membro do Conselho Fiscal.
São Paulo, 13 de junho de 2013.
Cláudio Figo dos Santos
Presidente do Conselho de Administração

METRÔ - Companhia do Metropolitano de 
São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40573277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDU-
ÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS E GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS PARA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ. OC nº 373301370932013OC00659. CLASSE nº 0219. O Edital completo 
encontra-se disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospubli-
cos.com.br e www.metro.sp.gov.br, a partir do dia 19/06/2013. A sessão públi-
ca do Pregão será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
02/07/2013, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51113376 – FORNECIMENTO DE GERADOR 
DE FUNÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. OFERTA DE COMPRA (OC) Nº 
373301370932013OC00606 - CLASSE BEC: 3225. O Edital completo encontra-
se disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e 
www.metro.sp.gov.br a partir do dia 19/06/2013. A sessão pública do Pregão 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 02/07/2013, 
às 09h00.

AVISO DE RETIRRATIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53392277 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA MINIMIZAÇÃO DE 
RUÍDOS PROVENIENTES DA SAÍDA DE VENTILAÇÃO JACIPORÃ NA LINHA 2 – 
VERDE DA COMPANHIA DO METRÔ. OC nº 373301370932013OC00480. CLASSE 
nº 0401. O Edital completo encontra-se disponível nos sítios www.bec.sp.gov.
br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 
19/06/2013. A sessão pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, no dia 05/07/2013, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55203176 – FORNECIMENTO DE GAXETA, JUNTA 
DE VEDAÇÃO, CACHIMBO, ETC. OC nº 373301370932013OC00523. CLASSE nº 
9019. O Edital completo encontra-se disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.
br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br, a partir do dia 
19/06/2013. A sessão pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, no dia 02/07/2013, às 09h00.

Pregão Eletrônico nº ASC/GPP/5049/2013 - Prestação de serviços para manuten-
ção, recarga e teste hidrostático, dos extintores de incêndio na UHE Eng. Sérgio 
Motta (Porto Primavera), cuja sede está registrada no município de Rosana/
SP. Agendar visita até 28/06/2013 com o Sr. Adilson Amorim - Fone (0xx18) 
3284-9908. Envio das propostas, a partir de 00h00 de 02/07/2013 até às 09h00 de 
03/07/2013. Às 09h01min será dado inicio a Sessão Pública do Pregão no sitio 
www.cesp.com.br / Licitações / Pregão Eletrônico\Pregão CESP Online. Informa-
ções: Eduardo Naves - Tel.: (11) 5613-3659, e-mail: eduardo.naves@cesp.com.br
Os respectivos editais que estabelecem as condições de participação estarão 
disponíveis para download a partir de 18/06/2013 no sitio da CESP: www.cesp.
com.br / Licitações / Pregão CESP Online. Para a obtenção de senha e creden-
ciamento, condicionantes à participação, acessar o sitio www.cesp.com.br / 
Licitações / Casdastre sua Empresa.

REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº ASC/GI/5040/2013 - Prestação de serviço de digitalização 
de desenhos formato A-1 através do processo de scaneamento, para a unidade 
de produção de Ilha Solteira, cuja Sede está registrada no município de Ilha 
Solteira.
Revogada por conveniência Administrativa.
Departamento de Suprimentos pec 1389

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78
OBJETO: Instrumento Particular de Venda e Compra celebrado entre a CESP e 
a SANESUL Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A, do imóvel
denominado Gleba n° 13 Área "A", com 4.544,02m² e Gleba n° 14 Área "B", com 
889,68m², totalizando 5.433,70m², localizado no mupicípio de Três Lagoas - MS.
Data: 17/04/2013.

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 60.933.603/0001-78

NIRE35300011996

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no artigo 
6º do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária desta 
Companhia, a ser realizada no dia 01 de julho de 2013, às 15h00, em sua sede 
social, situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará nº 5312, nesta Capital, a 
fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1 – Eleição de membro do Conselho de Administração, representante dos em-
pregados.
O percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição 
do sistema de voto múltiplo para eleição de membros do conselho de Adminis-
tração é de 5% (cinco por cento), em conformidade com as Instruções CVM nº 
165/1991 e nº 481/2009.
Os documentos pertinentes à matéria a ser apreciada na Assembleia Geral Ex-
traordinária estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, 
ou por meio eletrônico nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários e da 
CESP, na rede mundial de computadores, de acordo com a Instrução CVM nº 
481/2009.
A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento 
até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de 
documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira 
depositária das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma 
reconhecida e outorgado há menos de um ano.
São Paulo, 13 de junho de 2013.
José Aníbal Peres de Pontes
Presidente do Conselho de Administração

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo

CNPJ 62.577.929/0001-35

AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 102/2013 - nº OC 443101440912013OC00181 - Aquisição 
de Materiais para Infraestrutura de Rede, sendo: 4000 mts Cabo óptico inter-
no/externo multímodo 50/125 µm OM4 12 fibras – Item 1 e 432 pçs Extensão 
Óptica Conectorizada – Item 2. A sessão pública de processamento do Pregão 
Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br às 9 h do 
dia 01/07/2013. O Edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.
bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.

Pregão Eletrônico nº 063/2013 - 2ª Versão - OC nº 443101440912013OC00072 
- Contratação de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação 
Predial, para a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, 
com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais 
e equipamentos, de segunda-feira a sábado, para o Posto Poupatempo Presi-
dente Prudente, nas condições estabelecidas na Minuta de Contrato - Anexo 
VII, parte integrante do Edital. A sessão pública de processamento do Pregão 
Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br às 9h do 
dia 01/07/2013. O Edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.
bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1273/2013
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2013
Processo FPA nº: 0828/2012
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Edu-
cativas
Contratado: Argus Transportes e Locação de Veículos Ltda – EPP.
Objeto: Prestação de serviços de transporte mediante a locação de veículos, 
tipo sedã, em caráter eventual, com condutor, combustível e manutenção.
Data da Assinatura: 27/05/2013
Vigência: 12 meses
Valor total estimado: R$ 180.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1286/2013
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2013
Processo FPA nº: 0137/2013
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Edu-
cativas
Contratado: Mayfran Locação de Veículos e Transportes Ltda ME.
Objeto: Prestação de serviços de transporte mediante a locação de veículos, 
tipo van, em caráter eventual, com condutor, combustível e manutenção.
Data da Assinatura: 27/05/2013
Vigência: 12 meses
Valor total estimado: R$ 240.984,00.

triângulos, quadriláteros e circunferência.
Cálculo do volume de figuras sólidas retangulares. Problemas de raciocínio 
lógico.
C) Para o cargo de Ensino Médio Completo (TÉCNICO DE MANUTENÇÃO I e 
TÉCNICO DE MATERIAIS).
1 – LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia. Sistema oficial vigente. Relações entre 
fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. 
Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Vozes do verbo. 
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transforma-
ção de estruturas. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. 
Crase. Pontuação.
Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estru-
turação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estrutura-
ção do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expres-
sões. Ponto de vista do autor. Formação de Palavras: composição e derivação. 
Figuras de linguagem: conotação e denotação.
 A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Ortografia vigente, 
considerando que as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no 
Brasil, em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013.
2 – MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas 
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Múlti-
plos e divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações 
ordinárias e decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expres-
sões numéricas. Equações do 1º e 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, 
números e grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes 
proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juro simples: 
juros, capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos da Teoria dos Conjun-
tos; Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, núme-
ros primos, fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais (relação de ordem e interva-
los), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da Função, Funções 
definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e Contradomínio, Gráficos, Função 
Injetora, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, Funções crescentes e de-
crescentes, Função Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções Trigonométricas. Re-
soluções de Equações, Inequações e Sistemas. Seqüências: Progressão Aritmé-
tica e Geométrica; Geometria Plana:
Ângulos: Definição, Classificação, Unidades e Operações. Teorema de Tales. 
Feixes de paralelas cortadas por transversais e aplicações. Polígonos: Elemen-
tos e classificação, Diagonais, soma dos ângulos externos e internos, estudo 
dos quadriláteros e triângulos, congruências e semelhanças, relações métricas 
nos triângulos, Área: polígonos e suas partes. Álgebra: Matrizes, Determinan-
tes, Análise Combinatória; Geometria Espacial: Retas e planos no espaço (para-
lelismo e perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, 
cone e esfera (elementos e equações). Geometria Analítica: Estudo Analítico do 
Ponto, da Reta e da Circunferência (elementos e equações). Números Comple-
xos: Operações. Forma algébrica e trigonométrica.
TÉCNICO DE MATERIAS I
3 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA: WINDOWS: Fundamentos do Windows: Ope-
rações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho; Trabalho com 
pasta e arquivos: localização de arquivos e pastas; movimentação e cópia de ar-
quivos e pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas; Configurações Básicas 
do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo 
plano, protetor de tela; Windows Explorer. (Será tomada como base a versão 
do Windows em Português, com as características a partir do Windows 95). 
WORD: Área de trabalho barras de ferramentas, botões e menus do WORD;
Formatação de documentos: recursos de margens, tabulação, recuo e espa-
çamento horizontal, espaçamento vertical, fontes, destaque (negrito, subli-
nhado, itálico, subscrito, sobrescrito, etc); Organização do texto em listas e 
colunas; Tabelas; Estilos e Modelos; Cabeçalhos e Rodapés; Configuração de 
Página (Será tomada como base a versão do WORD e EXCEL em Português, 
com características a partir do WORD 97 e EXCEL 97). EXCEL: Área de traba-
lho, barras de ferramentas, botões e menus do EXCEL; Deslocamento do cur-
sor na planilha, seleção de células, linhas e colunas; Introdução de números, 
textos, fórmulas e datas na planilha, referência absoluta e relativa; Principais 
funções do Excel: matemáticas, estatísticas, data hora, financeiras e de texto; 
Formatação de planilhas: número, alinhamento, borda, fonte, padrões; Edição 
da planilha: operações de copiar, colar, recortar, limpar, marcar, etc; Classifi-
cação de dados nas planilhas; Gráficos.(Será tomada como base a versão do 
WORD e EXCEL em Português, com as características a partir do WORD 97 e 
EXCEL 97).
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO I
3- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
3.1 Técnico de Manutenção I - Modalidades: Elétrica/Eletrônica/Eletrotécnica/
Eletromecânica
Circuitos elétricos; Medidas elétricas; Materiais elétricos; Máquinas elétricas 
(Motores e geradores); Equipamentos elétricos (transformadores, disjuntores, 
chaves seccionadoras, pára-raios, banco de capacitores); Eletromagnetismo; 
Sistemas trifásicos; Aterramento; Sistema Internacional de Unidades; Desenho 
técnico; Acionamentos e controles elétricos; Instalações elétricas de alta e bai-
xa tensão; Iluminação. sistemas de comando, proteção e controle de Subesta-
ções, segurança em instalações energizadas. Medição de energia e sistemas 
de supervisão; Proteção de sistemas elétricos; Princípios gerais de informática; 
Princípios gerais de concepção de programas; Sistemas de Comando, Conta-
tores, Fiação, Esquemas Elétricos, Projeto de Instalações Elétricas Residenciais 
e Comerciais; Aterramento e Luminotécnica; Normalização; Acionamentos de 
Máquinas Elétricas; Correção de Fator de Potência. Conhecimentos sobre lei de 
Ohms e Transformadores (Transf. de Transmissão - TT, Transf. de Potencial - TP 
e Transformador de Corrente - TC). Diodos e pontes retificadoras. Iluminação 
(cálculos). Motores de CC (características técnicas, manutenção, ensaios). Nor-
mas de segurança e Legislação do Trabalho.
3.2 Técnico de Manutenção I - Modalidade: Edificações / Construção Civil
Desenho: Nomenclatura, especificações, indicações em plantas baixas cortes 
e fachadas; Escalas apropriadas para tipos de desenhos e transformações de 
escala; legendas, convenções, planilhas, selos, carimbos e margens; normas 
brasileiras para desenho técnico e desenho arquitetônico; representação nor-
matizada para eixo, corte, madeira, concreto e aço; equipamentos para dese-
nho e seu uso característico; formato de papel. Tecnologia: Formas corretas 
para execução de instalações elétricas e hidráulicas; nomenclatura e montagem 
para peças de tesouras; traços e seqüências para execução de argamassas e 
concretos; equipamentos utilizados para execução de obras; cantarias, alve-
narias, cerâmicas e blocos. Materiais: Reconhecimento dos materiais por suas 
características; especificação de materiais; dimensões de norma e utilização; 
aço para concreto, características e desenho. Orçamento: Especificação técnica; 
medições e quantificações; planilhas orçamentárias de NB 140. Segurança e 
Saúde no Trabalho. NR 8 – Edificações. NR 18 Condições e meio ambiente de 
trabalho na indústria da construção.

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78

ADITAMENTO Nº 001
Pregão Eletrônico nº ASC/GME/5529/2013 – fornecimento e instalação de 02 
motos compressores. O edital com alteração na data de realização da licita-
ção e que estabelece as condições de participação estará disponível para do-
wnload a partir de 18/06/2013 no sitio da CESP:www.cesp.com.br\Licitações\ 
Pregão CESP Online. A data de início do envio das propostas ocorrerá a partir 
das 00h00 (zero hora) do dia 16/07/2013, até as 09h30min. do dia 17/06/013, 
no sítio da CESP, sendo que a sessão pública se realizará no dia 17/07/2013 as 
09h30min. As demais condições do Edital e seus anexos permanecem válidas 
e inalteradas. Informações: Eliseu Paiva - Tel: (11)5613 2158, e-mail: eliseu.pai-
va@cesp.com.br

AVISO DE EDITAIS
Pregão Eletrônico nº ASC/AAS/5029/2013 - Prestação de serviços de vigilância 
armada motorizada no imóvel de propriedade da CESP denominado Pousa-
da de Paraibuna, localizado no município de Paraibuna/SP. Agendar visita até 
28/06/2013 com o Sr. Luiz Carlos Teles - Fone (11) 5613-3600. Envio das propos-
tas, a partir de 00h00 de 02/07/2013 até às 09h00 de 03/07/2013. Às 09h01min 
será dado inicio a Sessão Pública do Pregão no sitio www.cesp.com.br / Li-
citações / Pregão Eletrônico\Pregão CESP Online. Informações: Elisa Mendes 
Martins - Tel.: (11) 5613-3643, e-mail: elisa.martins_ter@cesp.com.br

Pregão Eletrônico nº ASC/GJ/5044/2013 - Prestação de serviços para reforma 
e construção de alambrado no enrocamento, na área de pintura, à jusante da 
UHE Eng. Souza Dias (Jupiá), cuja sede está registrada no Município de Casti-
lho/SP. Agendar visita até 28/06/2013 com o Sr. Aguinaldo Lima de Moraes Ju-
nior - Fone (0xx67) 3509-2371 ou 2703. Envio das propostas, a partir de 00h00 de 
02/07/2013 até às 09h00 de 03/07/2013. Às 09h01min será dado inicio a Sessão 
Pública do Pregão no sitio www.cesp.com.br / Licitações / Pregão Eletrônico\
Pregão CESP Online. Informações: Elisa Mendes Martins - Tel.: (11) 5613-3643, 
e-mail: elisa.martins_ter@cesp.com.br

continua continua

continuação continuação continuação


