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previstas respectivamente nos itens 11.2 e 11.4/11.4.2 do contrato em ref. Cabe 
defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis. O processo está à disposição para 
vistas na sede da Prodesp, departamento GSAC, das 9 às 15h, de 2ª à 6ª feira, 
tel: (11) 2845-6947 / 6248.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 021/2014 - 2ª Versão - OC nº 443101440912014OC00060 
- Prestação de Serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial, com a efetiva co-
bertura em 63 (sessenta e três) postos com jornadas de 12 (doze) horas diárias-
diurno de segunda-feira a domingo, 22 (vinte e dois) postos com jornadas de 12 
(doze) horas diárias-diurno de segunda-feira a sábado e 52 (cinquenta e dois) 
postos com jornadas de 12 (doze) horas diárias-noturno de segunda-feira a do-
mingo, para os Postos Poupatempo, nas condições estabelecidas na Minuta de 
Contrato - Anexo VII, parte integrante do Edital. Foram proferidos, pela instân-
cia superior da Prodesp, os seguintes atos: Homologado o julgamento efetuado 
pelo Pregoeiro e Adjudicado o objeto da licitação à Centurion Segurança e Vi-
gilância Ltda, que ofertou o menor preço global de R$ 6.115.834,35. Pregoeiro.

Convite nº 005/2014 - Prestação de serviços de elaboração de projeto técnico 
de solução de serviços de segurança para os Postos Poupatempo. Comunica-
mos que a Autoridade Competente homologou o julgamento, efetuado pela 
Comissão e adjudicou o objeto do Convite nº 005/2014 à empresa Lenc Labora-
tório de Engenharia e Consultoria Ltda, que ofertou o menor preço global de R$ 
70.442,46. Comissão Permanente de Licitação.

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86

COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativa, comuni-
ca com referencia ao Pregão Eletrônico nº 004/2014, Processo nº 673/2013, que 
objetiva a Prestação de serviços de telefonia móvel, que devido as alterações 
no Anexo VIII do Edital Modelo da Proposta de Preços, fica prorrogada a data 
de abertura da sessão para o dia 12/05/2014 às 10:00h.
O Edital, com a alteração está disponibilizado para consulta e retirada no endere-
ço www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.tvcultura.com.br.

METRÔ - Companhia do Metropolitano de 
São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E EXTRATO DE CONTRATOS
Processo 4142921301-Adt.04-CONSÓRCIO HIDROCONSULT-NORONHA-LENC-
Prorrogar os prazos de vigência e execução contratuais e registrar que o presente 
Aditivo não exime a contratada, da responsabilidade decorrente de eventual entrega 
de documentos do projeto executivo em atraso ou em desconformidade com o con-
trato, independente do momento de sua apuração-Prazo: 04/02/14-Data Ass: 25/04/14

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E EXTRATO DE CONTRATOS
Processo: 4025227701 –  CLARO S.A. – Termo de Rescisão Unilateral – Data Ass: 
23/04/2014.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E EXTRATO DE CONTRATOS
Processo: 5152417601 – ARMATUREN SYSTEME INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA – ME – Fornecimento de junta flexível – Valor R$: 76.000,00 – Base: 
01/04/2014 – Prazo: 105 dias. Data Ass: 23/04/2014.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E EXTRATO DE CONTRATOS
Processo: 5132417601 – ZELINDA BATISTA – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 
– ME - Fornecimento de sarrafo – Valor R$: 22.680,00 – Base: 01/04/2014 – Prazo: 
30 dias – Data Ass: 23/04/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 52773213 - MODERNIZAÇÃO DO VIADUTO DR. ARNALDO. 
O Edital encontra-se disponível no site www.metro.sp.gov.br, ou mediante pa-
gamento de R$ 10,00, no Protocolo GCP, na Rua Boa Vista, 175 – 2º Andar – São 
Paulo, Capital, de 28/04/14 a 29/05/14, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. 
Sessão pública de recebimento de documentos e propostas: 30/05/14, às 9h 
com tolerância de quinze minutos, no mesmo endereço.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E EXTRATO DE CONTRATOS
Processo: 7020317601 – FRANCIELEN DE ALMEIDA 34401703812 – ME – Forne-
cimento de memoria portátil. – Valor R$: 27.000,00 – Base: 01/04/2014 – Prazo: 
60 dias – Data Ass: 24/04/2014.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50953277 – INSTALAÇÃO DE RODAPÉ E FE-
CHAMENTO DE GRELHAS NAS PLATAFORMAS DA LINHA 5 LILÁS. OC Nº 
373301370932014OC00372. CLASSE nº 531. Comunica que a Sessão Pública 
realizada em 25/04/14 foi suspensa. A data da retomada da Sessão Pública da 
OC acima será comunicada oportunamente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40883277 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO E TROCA 
DE PEÇAS EM FRAGMENTADORAS DE PAPEL PARA A COMPANHIA DO ME-
TROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. OC nº 373301370932014OC00522. 
CLASSE nº 0510. Retirratificação. O Edital completo encontra-se disponível nos 
sítios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e www.metro.com.br, a partir do 
dia 28/04/2014. A sessão pública do Pregão será realizada no endereço eletrôni-
co www.bec.sp.gov.br, no dia 14/05/2014, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50334376 – FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE 
SOLDA E FONTE INVERSORA. OC’s nº 373301370932014OC00410, e nº 
37330137093OC00426. CLASSE nº 3215. O Edital completo encontra-se disponível 
nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e www.metro.sp.gov.br, a par-
tir do dia 28/04/2014. As sessões públicas do Pregão serão realizadas no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br, nos dias: OC nº 373301370932014OC00410 – dia 
14/05/2014 às 09h00; OC nº 373301370932014OC00426 – dia 14/05/2014 às 09h30.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 69683176 - RETIFICAÇÃO. FORNECIMENTO DE CA-
BOS DE ENERGIA. OC Nº373301370932014OC00517. CLASSE BEC/SP Nº 6145. 
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ retifica que a 
data da sessão pública de processamento do PREGÃO será no dia 12/05/14 às 
09h00. Ficam mantidas as demais disposições publicadas no dia 25/04/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50444176 - RETIFICAÇÃO - FORNECIMENTO DE FIL-
TRO DE AR - OC nº 373301370932014OC00527. CLASSE nº 5890. O Edital com-
pleto encontra-se disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e 
www.metro.sp.gov.br, a partir do dia 28/04/2014. A sessão pública do Pregão será 
realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 12/05/2014, às 09h00.

inclusive em razão de demissão por atos de improbidade, comprovados por 
meio de sindicância e/ou Inquérito Administrativo, na forma da Lei.
14.5 Todas as demais informações sobre o presente Concurso serão divulgadas 
conforme o disposto no item 3 deste Edital, cabendo ao candidato a responsa-
bilidade de manter-se informado.
14.6 Os casos omissos a este Edital, pertinentes à realização do Concurso Pú-
blico 002/2014 serão esclarecidos e resolvidos pela empresa CAIP/USCS, em 
conjunto com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
14.7 O Foro da cidade de São Paulo é competente para dirimir qualquer questão 
relacionada ao Concurso Público de que trata este Edital.
15 – ÍNDICE DE ANEXO
ANEXO I – FORMULÁRIO DE PROTOCOLO DE RECURSO
São Paulo, 24 de abril de 2014.
ORIGINAL ASSINADO POR
Mario Manuel Seabra Rodrigues Bandeira
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM

EXTRATO DE CONVÊNIO
CO 836713409100 - vigência: 01 ano - data: 24/04/14 - partícipe: COMPANHIA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP - objeto: conju-
gação de esforços visando a concepção e elaboração de projeto e execução de 
obras para a implantação e operação de bicicletário na estação José Bonifácio 
na linha 11 – Coral da CPTM.

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78

EXTRATO DE CONTRATO (ART. 61)
4º ADITIVO
N.º ASC/GME/5060/01/2011 Data: 25/04/14 CONTRATADA: Weg Equipamentos 
Elétricos S.A. OBJETO: Prestação de serviços para reforma com repotenciação 
de 1 (um) transformador de 112 MVA, 13,8-138 KV da UHE Jupiá, cujos serviços 
serão realizados na UHE Três Irmãos, cuja sede está registrada no município de 
Pereira Barreto/SP. (Art.º 57, Inciso II) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: de: 22 (vinte 
e dois) meses para: 30 (trinta) meses.
Departamento de Suprimentos – pec_064_14

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
nº ASC/AIS/6005/2014
Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93
Sisgraph Ltda., para prestação de serviços para a atualização de softwares de 
Geoprocessamento. Valor: R$ 95.376,00 - prazo: 12 (doze) meses (em fase de 
contratação).

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo

CNPJ 62.577.929/0001-35

AVISO DE MODIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA Pregão Ele-
trônico nº 047/2014 - OC nº 443101440912014OC00083 - Fornecimento e entrega 
de vales transporte personalizados, para utilização em transportes coletivos, 
pelos funcionários da Prodesp lotados e/ou residentes na Região Metropolita-
na da cidade de São Paulo, Grande São Paulo e fora da Grande São Paulo. A 
Prodesp comunica modificação procedida na Minuta de Contrato - Anexo VII 
do Edital, com substituição do Anexo I integrante da mesma, conforme Comu-
nicado nº 1 disponível no sítio www.bec.sp.gov.br. Em razão da modificação 
procedida, a data de realização da sessão do Pregão Eletrônico nº 047/2014, fica 
prorrogada para o dia 14/05/2014 às 9h.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 052/2014 - OC nº 443101440912014OC00098 - Fornecimen-
to de 1.585 doses de vacina antigripal, já incluso o gesto vacinal, para a apli-
cação nos funcionários da Prodesp, de acordo com o Anexo I - Memorial Des-
critivo - Condições Gerais de Contratação e Anexo II - Quantidades e Locais de 
vacinação, partes integrantes deste Edital. A sessão pública de processamento 
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
às 9h do dia 14/05/2014. O Edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos 
sítios www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. Informações para 
aquisição/consulta do Edital na Prodesp, pelo telefone (11) 2845-6446.

RETIFICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PUBLICADA 

NO D.O.E. EM 23/04/14
NOTIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SOB PENA DE APLICA-
ÇÃO DE MULTA E RESCISÃO
Processo nº 90.099/01 - Contrato PRO.00.6444 - Pregão 077/2013. Fica a em-
presa CR5 Brasil Segurança Ltda, CNPJ nº 07.447.107/0001-21, notificada pelo 
descumprimento dos itens/subitens 2.1, 2.4.1, 2.4.15, 5.11, 5.22 e 5.23, sujei-
tando-se à Rescisão Unilateral e consequente Multa no valor de R$ 143.498,00, 

6.2.8 Não serão aceitos recursos enviados por via postal, fax ou qualquer outro 
meio que não o previsto neste Edital.
6.2.9 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui 
estabelecidos.
6.2.10 Após o julgamento dos recursos sobre o gabarito das questões da Prova 
de Conhecimentos Teóricos, os pontos correspondentes às questões eventual-
mente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.
6.2.11 Eventuais alterações de gabarito, após análise de recursos, serão divul-
gadas conforme item 3 deste Edital.
6.2.12 A Comissão Examinadora da empresa CAIP/USCS é a última instância 
para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais.
6.2.13 No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato 
para uma nota/classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para habilitação.
7 – DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 Serão classificados os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos 
Teóricos, em conformidade com o item 5.1.3. A classificação observará a ordem 
numérica decrescente à pontuação individualmente alcançada na Prova de Co-
nhecimentos Teóricos, atribuindo-se o primeiro lugar ao candidato que obtiver 
a maior pontuação, e assim sucessivamente.
7.2 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço junto 
à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, A/C da Gerência de 
Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos, mediante correspon-
dência a ser enviada, via sedex, à Rua Boa Vista, 175 – Bloco A – 8º andar, São 
Paulo, SP, CEP: 01014-001.
8 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1 Em caso de igualdade na pontuação da Prova de Conhecimentos Teóricos, o 
desempate se dará adotando-se os critérios abaixo, pela ordem e na sequência 
apresentada, obtendo melhor classificação o candidato que:
a) tiver maior idade;
b) tiver obtido maior pontuação nas questões de Matemática;
c) tiver obtido maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa.
8.2 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os cri-
térios acima, o desempate se dará por meio de sorteio. A realização do sorteio 
será em data, horário e local a serem divulgados pelos meios estabelecidos no 
item 3 deste Edital.
9 – DA ADMISSÃO DO ALUNO APRENDIZ
9.1 O candidato deverá ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas 
dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/7 2 e da Constituição Federal, § 1º do Art. 12.
9.2 A admissão ocorrerá mediante apresentação dos seguintes documentos:
ORIGINAIS
* Uma foto colorida recente 3X4.
* CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).
* Atestado de antecedentes atualizado - dentro dos últimos 3 meses.
CÓPIA SIMPLES (NÃO PRECISA AUTENTICAR)
* RG (original e três cópias).
* Certidão de Nascimento (original e uma cópia).
* CPF (original e três cópias).
* PIS/ PASEP (original e duas cópias, se não possuir, a CPTM vai cadastrar).
* Certificado Militar -Certificado de dispensa de incorporação ou reservista (ori-
ginal e duas cópias, se o candidato for maior de idade do sexo masculino).
* Titulo de Eleitor e Comprovante de votação da última eleição -1º e 2º turnos.
(original e uma cópia). * Comprovante de Escolaridade – Ensino Médio Com-
pleto (duas cópias).
* Comprovante de Endereço - três cópias (conta de Luz, Gás, Telefone ou Com-
provante Bancário).
* Certidão de Casamento (No caso de companheira, apresentar RG, CPF e de-
claração de união estável emitida pelo cartório).
* Certidão de Nascimento dos filhos; se o dependente não for filho, apresentar 
documento comprobatório (RG no caso de pai e mãe, termo de guarda etc).
* CPF do dependente / beneficiário – esposa (o), companheira (o), filhos, entea-
dos, mãe e pai, (não obrigatório se menor de 18 anos).
* Carteira de vacinação dos filhos ou dependentes com idade de 0 a 5 anos.
* Cartão Nacional do SUS (inclusive dos dependentes, expedido em qualquer 
posto de saúde público);
9.3 O candidato convocado que, por qualquer motivo, não consolidar o pro-
cesso de admissão no dia 04/08/2014, não mais será admitido. Sua vaga será 
oferecida ao candidato subsequente e será desconsiderada a sua participação 
no Concurso para todos os efeitos.
10 - DISPOSIÇÕES GERAIS DO PERÍODO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
10.1 O contrato de aluno aprendiz para o Curso Técnico em Manutenção Metrofer-
roviária serão por tempo determinado de 24 meses, ao final do qual será extinto.
10.2 O contrato poderá ser rescindido, antes do seu término, a pedido do aluno 
aprendiz, ou nas hipóteses em que o aluno
a) não obtiver aproveitamento mínimo exigido pelo Centro de Formação Pro-
fissional;
b) cometer falta disciplinar grave;
c) reincidir em ausências sem justificativas.
11 - CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PERÍODO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E HOMOLOGAÇÃO
11.1 Após a aprovação do aluno aprendiz no curso Técnico de 24 meses, a clas-
sificação final será calculada pela média aritmética dos pontos obtidos na Prova 
de Conhecimentos do Concurso Público e nos Períodos de Avaliação, no decor-
rer do curso, conforme critério detalhado abaixo. Posteriormente, serão geradas 
duas listas de classificação dos alunos aprendizes por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos: uma geral, contendo a classificação de todos os alunos 
aprendizes, e outra especial, contendo apenas a classificação dos portadores de 
deficiência. As listas definirão, assim, a classificação final dos alunos aprendizes 
para preenchimento de vagas que vierem a existir, no período de vigência, e 
serão homologadas e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Curso Técnico e Aprendizagem Industrial

AVALIAÇÕES PESOS TOTAL DE PONTOS

Concurso Público 1 A
1º Período 1 B
2º Período 3 C
Prática Profissional 2 D
Prova Final 3 E

A + B + C + D + E = TOTAL DE PONTOS NO PERÍODO DE FORMAÇÃO
10

11.2 Os períodos de avaliações estarão definidos no Calendário Escolar, divul-
gado pelo Centro de Formação Profissional “Engº James C. Stewart” - CPTM.
12 - ADMISSÕES NA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 
APÓS O PERÍODO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
12.1 O ex-aluno aprendiz poderá ser contratado, pela Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos – CPTM, para suprir vaga que surgir no período de até 12 
(doze) meses após a publicação da homologação da classificação final, seguin-
do a ordem de classificação. Não poderá ser contratado o ex-aluno aprendiz 
que tenha sofrido medida disciplinar (Suspensão) no período dos últimos 12 
meses do Contrato de Aprendizagem na CPTM.
12.2 A admissão do ex-aluno aprendiz ocorrerá em período experimental de 90 
(noventa) dias, nas seguintes condições:
- apresentar cópias dos documentos exigidos conforme segue:
* Cédula de Identidade – RG.
* CIC/CPF.
* PIS/PASEP.
* Título de Eleitor (com comprovante de voto na última eleição ou justificativa).
* Certificado Militar (Certificado de Dispensa de Incorporação ou Reservista).
* Comprovante de escolaridade (Ensino Médio).
* CREA (Curso Técnico).
* Comprovante de Endereço (conta de luz/telefone, de preferência com CEP).
* Certidão de Casamento.
* Certidão de Nascimento dos dependentes.
* Carteira de Vacinação dos dependentes (com idade de 0 a 5 anos).
* Declaração de Bens.
- apresentar original dos documentos exigidos conforme segue:
* CTPS.
* Atestado de antecedentes atualizado – dentro dos últimos três meses
* 1 foto 3X4
- A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos reserva-se o direito de pro-
ceder a admissão em número que atenda ao interesse e às necessidades da 
empresa e de acordo com a disponibilidade orçamentária.
- Existência de vaga no cargo que demanda formação profissional.
- O preenchimento da vaga obedecerá à classificação final homologada e publi-
cada dos ex-alunos aprendizes e a vigência do Concurso Público.
12.3 O ex-aluno aprendiz que, mesmo aprovado, não apresentar os documen-
tos necessários para a sua admissão na data solicitada será eliminado do Con-
curso Público.
13 - DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
13.1 O resultado final será divulgado depois de decorrido o prazo para interpo-
sição de recursos e será homologado pela Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos - CPTM, por meio de Aviso, conforme estabelecido no item 3 deste 
Edital, contendo os nomes dos candidatos classificados, obedecendo à estrita 
ordem de classificação.
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e a CAIP/USCS 
não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/
ou alimentação dos candidatos, quando da realização das etapas deste con-
curso público.
14.2 O candidato que fizer inexatas ou falsas declarações ao se inscrever, ou 
que não possa comprovar todas as condições arroladas neste Edital, terá sua 
inscrição cancelada e será anulado todo o ato dela decorrente, mesmo que te-
nha sido aprovado nas provas e avaliações, ou mesmo tenha sido admitido.
14.3 O candidato deverá manter atualizado seu endereço, e-mail e telefone, 
desde a inscrição até a publicação da classificação definitiva, na empresa CAIP/
USCS, e após a homologação na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
– CPTM, para futuras convocações.
14.4 O candidato não deve estar incompatibilizado com a investidura no cargo, 

continua continua

continuação continuação continuação


