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se disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e www.metro.
sp.gov.br a partir do dia 08/05/2014. As sessões públicas de processamento 
do PREGÃO ELETRÔNICO serão realizadas no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br, nos dias e horários abaixo descritos: OC nº 373301370932014OC00353 
– dia 21/05/2014 às 09h00. OC nº 373301370932014OC00354 – dia 22/05/2014 às 
09h00. OC nº 373301370932014OC00355 – dia 23/05/2014 às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54074176 – FORNECIMENTO DE CHAVE COMUTADO-
RA. OC nº 373301370932014OC00496. CLASSE nº 9011. O Edital completo en-
contra-se disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br e www.
metro.sp.gov.br, a partir do dia 08/05/2014. A sessão pública do Pregão será re-
alizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 22/05/2014, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 68653176 – RETIFICAÇÃO-REPUBLICAÇÃO.FORNE-
CIMENTO DE EPI.OC Nº 373301370932014OC00583.CLASSE Nº 8451.O Edital 
completo encontra-se disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.
com.br e www.metro.sp.gov.br, a partir do dia 08/05/2014 . A sessão pública 
do Pregão será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
20/05/2014, às 09h00.

CONCURSO PÚBLICO 02/2014 – APRENDIZ 

SENAI
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ torna pública a abertura 
das inscrições para Concurso Público, para o preenchimento de 40 (quarenta) 
vagas para o cargo de Aprendiz Senai, no CURSO DE APRENDIZAGEM INDUS-
TRIAL, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, para formação 
de Mecânico de Usinagem e Eletricista de Manutenção.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Concurso Público destina-se ao preenchimento das vagas dis-
criminadas neste Edital.
1.2 Este Concurso Público será regido pelas normas e condições estabelecidas 
neste Edital, sob a responsabilidade, organização e controle da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – SENAI.
1.3 As etapas serão realizadas na cidade de São Paulo, SP, em datas, horários e 
locais de conformidade com o estabelecido nos Itens 5.1 e 14.1.
1.4 Os candidatos mais bem classificados, em ordem decrescente de pontua-
ção, que atenderem os pré-requisitos deste Edital, nos cursos de Mecânico de 
Usinagem e Eletricista de Manutenção, realizarão o período de formação pro-
fissional no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, respeitando 
o número de vagas previstas neste Edital.
1.5 Os candidatos aprovados em todas as etapas deste Concurso e convoca-
dos para admissão serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), Legislação Trabalhista Federal Complementar e Legislação 
Estadual pertinentes.
2 DO CARGO
Os pré-requisitos, atribuições, horário e demais informações pertinentes ao car-
go deste Concurso estão detalhadas a seguir:
2.1 Designação do cargo: Aprendiz Senai
2.2 Número de vagas:

Código do Curso Curso Nº de Vagas (A)
Vagas Reservadas às Pessoas 

com Deficiência (B)

01 Eletricista de Manutenção 30 2
02 Mecânico de Usinagem 10 1

(A) Número de vagas (incluindo-se a reserva para pessoa com deficiência)
(B) Reserva de vagas para pessoa com deficiência, em atendimento ao Decreto 
Federal nº 3298 de 20/12/1999 e alterações posteriores.
2.3 Bolsa Auxílio: Salário Mínimo hora = R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos)
2.4 Jornada de Trabalho: 4 horas diárias
2.5 Horário: das 07h40 às 11h40 ou das 13h30 às 17h20min.
2.6 Requisitos Básicos para inscrição
2.6.1 Escolaridade: Ensino Fundamental completo
2.6.2 Idade : ter no mínimo 14 anos em 30/07/2014, data de início do curso e, no 
máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 18 anos.
2.7 Característica do curso:
O período de formação profissional compreende as fases escolar e prática a 
serem realizadas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.
3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição do candidato para os fins deste Concurso Público implicará na 
aceitação irrestrita e no cumprimento obrigatório de todas as exigências e con-
dições estabelecidas neste Edital e nos demais comunicados a serem publica-
dos pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ e/ou pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, das quais não poderá alegar des-
conhecimento, assumindo inteira responsabilidade pelas informações constan-
tes em seu formulário de inscrição, sob as penas da lei.
3.2 As inscrições serão gratuitas e realizadas a partir das 14h00 do dia 07/05/2014 
até as 21h00 do dia 16/05/2014, exclusivamente pelo site do Senai www.sp.senai.
br/processoseletivo. O candidato deverá preencher eletronicamente a Guia de 
Inscrição, selecionando o curso/modalidade e o turno escolhido e concordar 
com as disposições dos Editais do Senai e do Metrô, do processo seletivo.
3.3 Caso o candidato não tenha disponibilidade de internet para a realização da 
inscrição, poderá fazê-la nos computadores da Escola Senai Roberto Simonsen, 
na Rua Monsenhor Andrade, nº 298 – Brás, São Paulo, nos seguintes dias e 
horários: dia 07/05/2014 das 14h00 às 21h00 e no dia 08 a 16/05/2014 das 8h00 
às 21h00 (dias úteis).
3.4 - Quando da inscrição, o candidato cadastrará uma senha de sua escolha 
para acesso a Guia de Inscrição, conforme o item 3.5.
3.5 No período de 21/05/2014 a 01/06/2014 o candidato deverá acessar nova-
mente o site do Senai (www.sp.senai.br/processoseletivo), para imprimir a Guia 
de Inscrição que conterá, a data, o horário, o local de realização da prova e 
outras informações.
3.6 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas e a admissão do 
candidato, quando verificada falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer 
irregularidade nas provas e/ou em documentos apresentados pelo candidato.
3.7 Não será aceito pedido de alteração referente à opção de curso.
4 INSCRIÇÕES PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
4.1 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas con-
tidas no inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, e na Lei nº 7.853/89 é 
assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem.
4.2 Em cumprimento ao Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e 
alterado pelo decreto 5.296, de 2/12/2004, e nos termos da Súmula 377, do Su-
perior Tribunal de Justiça, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 
das vagas definidas no item 2.2.
4.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o item acima resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, 
desde que não ultrapasse a 20% das vagas oferecidas, nos termos do § 2º do 
art. 5º da Lei nº 8.112/90.
4.4 Consideram–se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas ca-
tegorias discriminadas no art. 4º do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações, e na 
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim definidas:
4.4.1 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresen-
tando–se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e 
as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções.
4.4.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um de-
cibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000Hz, 
2.000Hz e 3.000Hz.
4.4.3 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que sig-
nifica acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos 
os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
condições anteriores.
4.4.4 Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuida-
do pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde 
e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho.
4.4.5 Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
4.5 Resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 
3.298/99, particularmente em seu artigo 40, as pessoas com deficiência, partici-
parão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos.
Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos 
conforme especificado no Edital do Senai.
4.6 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilida-
de e razoabilidade do pedido.
4.7 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, na Guia de Inscrição, 
ser pessoa com deficiência e especificá-la. Deverá encaminhar os documentos 
abaixo conforme especificado no Edital do Senai.
a) Laudo Médico original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 
12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, infor-
mando, também, o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF, 
Curso, assinatura e carimbo, indicando o nº do CRM do médico responsável 
pela sua emissão.

EMPLASA – Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano S.A.

CNPJ 47.093.703/0001-75
ExtratoS (§ ú, art. 61, da Lei 8666/93 c/ post alts.) Segundo Termo Aditivo ao 
Contrato CAD-022/11; Obj: Prorrogação do prazo de vigência c/ atual.financeira 
de 4,57% (IPC/FIPE), desde 01/09/13. Contratada: Rogério Gimenes ME (CNPJ/
MF sob o nº 10.944.071/0001-04) Ass.: 14/04/14, Prazo Vigência: 15 (quinze) me-
ses a partir de 16/04/2014. Valor: R$ 75.091,44.
Extrato do Terceiro Termo Aditivo Contrato: CAD-030/11; Obj: Reajuste de pre-
ços pela aplicação do índice IPC-FIPE. Contratada: REIS OFFICE PRODUCTS 
SERVIÇOS LTDA CNPJ/MF nº 07.337.935/0001-07, Ass: 04/04/14, Prazo Est. de 
Vigência: Sem alteração; Valor: R$ 2.349,69
Extratos (§ ú, art. 61, da Lei 8666/93 c/ post alts.) 4º Termo Aditivo ao Contrato 
CAD-023/11; Obj: Prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços de 
locação de veículos, com condutor. Contratada: Rogério Gimenes - ME (CNPJ 
N° 10.944.071/0001-04) Ass.: 14/04/14, Prazo Vigência: 15 meses a partir de 17 de 
abril de 2014). Valor: Majorado de R$ 789.904,69 para R$ 1.200.458,59.
Extratos (§ ú, art. 61, da Lei 8666/93 c/ post alts.) Contrato CAD-006/14; Obj: 
Aquisição de mobiliário administrativo. Contratada: FUNDAÇÃO ESTADUAL 
PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP (CNPJ Nº 49.325.434/0001-50); 
Ass.: 04/04/2014; Prazo Vigência: 27 (vinte e sete) meses a partir de 04/04/2014. 
Valor do Contrato: R$ 179.310,00.
Ratificação de Inexigibilidade: A Diretoria da EMPLASA em 29/04/2014 ratifica a 
inexigibilidade de licitação para contratação da empresa Santiago e Cintra Con-
sultoria Ltda; (CNPJ:08.652.284/0001-02) nos termos do art.25, I, da Lei 8666/93); 
para prestação de serviços de atualização, incluindo manutenção e suportes 
técnico, da plataforma ERDAS ER Mapper Professional, versão 2013; no Valor 
Global: R$ 4.251,87. São Paulo.

METRÔ - Companhia do Metropolitano de 
São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

CONCURSO PÚBLICO/2001
A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, em cumprimento à de-
cisão exarada nos autos do processo 0024564-16.2002.8.26.0053, em trâmite 
perante a 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, solicita o com-
parecimento do Sr. Gilberto Sebastião Carletti – RG 7251919-8 à Coordenadoria 
de Seleção, situada na Rua Líbero Badaró, nº 425, 10º andar, Centro, São Paulo, 
no dia 14/05/2014, às 10h00, para dar continuidade à etapa de Checagem de 
Pré-requisitos e Comprovação de Documentos do Concurso Público/2001. Deve-
rá apresentar documento de identidade original, diploma de Engenharia Plena 
(curriculum de 5 anos) em qualquer modalidade, comprovante de especialização 
em Engenharia de Segurança do Trabalho, com registro no CREA, comprovante 
de experiência de 01 ano em SESMT e atividades correlatas de engenharia de 
segurança do trabalho, com atuação em projetos, análises de riscos ambientais, 
emissão de laudos técnicos e gestão de terceiros; bem como, comprovante de 1 
de experiência em P.P.R.A. e em condução e apoio técnico de equipes.

 CONCURSO PÚBLICO/2001
A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, em cumprimento à deci-
são exarada nos autos do processo 0024564-16.2002.8.26.0053, em trâmite pe-
rante a 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, solicita o compa-
recimento do Sr. Rubens D’ Oliveira Casa Nova - RG 1981716 à Coordenadoria 
de Seleção, situada na Rua Líbero Badaró, nº 425, 10º andar, Centro, São Paulo, 
no dia 14/05/2014, às 11h00, para dar continuidade à etapa de Checagem de Pré-
requisitos e Comprovação de Documentos do Concurso Público/2001. Deverá 
apresentar documento de identidade original, diploma de Medicina, registro 
no CRM, certificado de conclusão de curso de especialização em medicina do 
trabalho, em nível de pós-graduação lato sensu ou certificado de residência 
médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação 
equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do 
Ministério da Educação. Ambos ministrados por universidade ou faculdade que 
mantenha curso de graduação em medicina.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 0434480001-COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-ME-
TRÔ x BANCO DO BRASIL S/A-Termo de adesão com base na parceria institu-
cional celebrado em 27/03/14, entre o Estado de São Paulo e o Banco do Brasil 
S/A e autorização única e permanente para liberação de arquivos eletrônicos e 
pagamentos-Prazo: 26/03/19-Data Ass: 30/04/14

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 40622213 - PROJETO FUNCIONAL DA 
LINHA 23 comunica que está ultimando as providências para a revogação da 
Licitação acima, tendo por base as justificativas constantes do respectivo pro-
cesso administrativo.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 5294417601-SKILL TEC COMÉRCIO E MANUT. DE INSTRUMENTOS 
DE MEDIÇÃO LTDA-EPP-Ponta de prova de tensão-Valor: R$ 21.000,00-Base: 
01/04/2014-Prazo: 75 dias-Modalidade: Pregão Eletrônico-Data Ass: 05/05/14

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 5312417601-MERSEN DO BRASIL LTDA-Escova de metalgrafite-Valor: 
R$ 19.872,00-Base: 01/04/14-Prazo:60 dias-Modalidade: Pregão Eletrônico-Data 
Ass: 05/05/14

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 4050321301-SISTRAN ENGENHARIA LTDA-Prestação de serviços 
técnicos especializados para elaboração do projeto básico de arquitetura e de 
engenharia civil da Estação Ponte Grande da Linha 2-Verde da Cia do Metro-
politano de São Paulo-Metrô-Valor: R$ 1.687.075,24-Base: 01/10/13-Prazo: 16 
meses-Reajuste: Pl.Real, SMN, DE 48326/03-IPC/FIPE-Data Ass: 05/05/15

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 40102213 - NOMENCLATURA - L18. Comunica que está 
ultimando as providências para a revogação da Licitação acima, tendo por base 
as justificativas constantes do respectivo processo administrativo.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40983277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALI-
ZAÇÃO A PARTIR DE MICROFORMAS DE 35MM E/OU CARTÕES JANELA, BEM 
COMO, A IMPRESSÃO DAS IMAGENS EM PAPEL VEGETAL NOS TAMANHOS 
A3 A A0 PARA A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. 
OC nº 373301370932014OC00550. CLASSE nº 0214. 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 08/05/2014. A sessão pública do Pregão será realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 21/05/2014, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50254176 - RETIFICAÇÃO. FORNECIMENTO DE 
FECHADURAS. OC Nº373301370932014OC00551. CLASSE BEC/SP Nº 9020. O 
Edital completo estará disponível nos sitios, www.bec.sp.gov.br, www.imesp.
com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 08/05/2014. A sessão pública de 
processamento do PREGÃO será realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br, no dia 21/05/2014, às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52794176 - FORNECIMENTO DE PEÇAS USI-
NADAS PARA MANUTENÇÃO DOS METROCARROS. OFERTAS DE COM-
PRA (OC) nº 373301370932014OC00353, 373301370932014OC00354 E 
373301370932014OC00355. CLASSE BEC nº 9020. O Edital completo encontra-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0181141061 - FORNECIMENTO PARCELADO DE SA-
PATAS DE FREIO - OC Nº 373201370922014OC00805. Sessão Pública: 22/05/2014 
às 09:00 horas - Início do prazo para envio de proposta eletrônica 08/05/2014 - A 
sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por inter-
médio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP. O edital estará 
disponível a partir do dia 07/05/2014, nos sites www.cptm.sp.gov.br, www.bec.
sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8517133061 - OC Nº: 373201370922014OC00763 - Ob-
jeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTU-
RAL DA PASSARELA METÁLICA DE PEDESTRES DA ESTAÇÃO GUAPITUBA, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E 
INSUMOS. Sessão Pública: 22/05/2014 às 09:00 horas - Início do prazo para en-
vio de proposta eletrônica 08/05/2014 - A sessão pública de processamento do 
Pregão Eletrônico será realizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico 
de Contratação – BEC/SP. O edital estará disponível a partir do dia 07/05/2014, 
nos sites www.cptm.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.
com.br.

EXTRATO DE CONTRATO
CN 015513206100 - prazo: 05 meses - data: 05/05/14 - valor: R$ 651.600,00 - 
contratada: VOSSLOH COGIFER DO BRASIL METALURGICA MBM S.A. - objeto: 
fornecimento parcelado de grades de jacaré.

EXTRATO DE ADITAMENTO
Termo de aditamento nº 02 ao CN 819009001100 - data: 25/04/2014 – a pror-
rogação do prazo de execução em 18 meses - contratada: CONSÓRCIO AU-
TOMAÇÃO - objeto: prestação de serviços de engenharia especializada para 
elaboração de projeto e implantação de equipamentos que desempenham 
função de “operação automática de trens – ato” na via e bordo nas linhas 7, 
9 e 12 da CPTM.

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78

RESCISÕES CONTRATUAIS
Art. 79, Inciso I da Lei 8.666/93
Contrato nº ASC/GRG/5031/01/2013 - Prestação de serviços de controle, ope-
ração e fiscalização de portaria do Almoxarifado Supridor de Ilha Solteira, lo-
calizado no município de Ilha Solteira/SP. – Contratada: Fest Clean Limpeza, 
Portaria e Serviços Gerais Ltda.

Contrato nº ASC/GRG/5034/01/2013 - Prestação de serviços de controle, opera-
ção e fiscalização de portarias nas instalações da UHE Ilha Solteira, cuja sede 
está registrada no município de Ilha Solteira/SP. – Contratada: Fest Clean Lim-
peza, Portaria e Serviços Gerais Ltda.

Contrato nº ASC/GRG/5039/01/2013 - Prestação de serviços de vigilância de-
sarmada/segurança patrimonial no Centro de Conservação da Fauna Silvestre, 
localizado no município de Ilha Solteira/SP. – Contratada: Metrópole Segurança 
e Vigilância Ltda.

Contrato nº ASC/GRG/5035/01/2013 - Prestação de serviços de vigilância arma-
da/segurança patrimonial no Almoxarifado Supridor de Ilha Solteira, localizado 
no município de Ilha Solteira/SP. – Contratada: Metrópole Segurança e Vigilân-
cia Ltda.

Contrato nº ASC/GRG/5013/01/2013 - Prestação de serviços de vigilância/segu-
rança patrimonial motorizada nas instalações da UHE Jaguari, cuja sede está 
registrada no município de São José dos Campos/SP. – Contratada: Metrópole 
Segurança e Vigilância Ltda.

Contrato nº ASC/GRG/5140/01/2012 - Prestação de serviços de vigilância desar-
mada/segurança patrimonial motorizada (moto) nas instalações da UHE Parai-
buna, cuja sede está registrada no município de Paraibuna/SP. – Contratada: 
Metrópole Segurança e Vigilância Ltda.
Departamento de Suprimentos – pec069-14

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo

CNPJ 62.577.929/0001-35

AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 004/2014 - Prestação de Serviços de Gestão, abrangendo 
a execução integrada dos serviços de operação, de manutenção e de adequa-
ção evolutiva do Posto Poupatempo Piracicaba. A sessão pública ocorrerá na 
Prodesp, à Rua Agueda Gonçalves, nº 240 - Taboão da Serra - SP, às 9h do dia 
21/05/2014. O Edital poderá ser consultado e cópias obtidas no site www.pro-
desp.sp.gov.br. Informações para aquisição/consulta do Edital na Prodesp, pelo 
telefone (11) 2845-6452.

Pregão Eletrônico nº 054/2014 - OC nº 443101440912014OC00100 - Aquisição 
de 9 (nove) cartuchos de toner, 28 (vinte e oito) cilindros, 6 (seis) reservatórios 
para resíduos de toner e 12 (doze) unidades de transferência para Impressoras 
RICOH. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br às 9h do dia 20/05/2014. O Edital 
poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.bec.sp.gov.br e www.e-
negociospublicos.com.br.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 026/2014 - OC nº 443101440912014OC00041- Aquisição de 
13 televisores, de acordo com as especificações técnicas que integram o Edital, 
como Anexo I - Rel.SLT.130/2013 v.2. A Pregoeira comunica que foi homologado 
o julgamento/adjudicação à empresa F-Tech Comercial Eireli - Epp (itens: 1 e 
2), que ofertou o menor preço unitário por item de R$ 1.620,00 (item 1) e R$ 
3.050,00 (item 2).

Pregão Eletrônico nº 031/2014 - OC nº 443101440912014OC00059 - Aquisição 
de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) Comutadores Ethernet (SWITCH) de 
Acesso Não-Gerenciável, de acordo com as especificações técnicas Rel. SLT. 
133/2013 v.1.0, que integra o Edital como Anexo I. O Pregoeiro comunica que 
foi homologado o julgamento/adjudicação do objeto à empresa KTEC do Brasil 
Distribuidora de Produtos em Informática Ltda - ME, que ofertou o menor preço 
unitário de R$ 370,50.

Pregão Eletrônico nº 036/2014 - OC nº 443101440912014OC00067 - Aquisição de 
117 (cento e dezessete) cartuchos de toner, 33 (trinta e três) cilindros, 5 (cinco) 
esteiras de transferência, 2 (dois) kits manutenção e 8 (oito) unidades fusoras 
para Impressoras OKIDATA. A Pregoeira comunica que foi homologado o jul-
gamento/adjudicação às empresas Reis Office Products Comercial Ltda (itens 
1/4; 17/20; 26; 28 e 29) e Micromax Comércio e Serviços em Informática Ltda, 
(itens 5/16; 21/25; 27; 30 e 31), que ofertaram o menor preço unitário por item 
de R$ 680,00 (item 1); R$ 680,00 (item 2); R$ 680,00 (item 3); R$ 490,00 (item 4); 
R$ 600,00 (item 5); R$ 600,00 (item 6); R$ 600,00 (item 7); R$ 400,00 (item 8); R$ 
320,00 (item 9); R$ 340,00 (item 10); R$ 340,00 (item 11); R$ 550,00 (item 12); R$ 
550,00 (item 13); R$ 550,00 (item 14); R$ 250,00 (item 15); R$ 300,00 (item 16); R$ 
300,00 (item 17); R$ 300,00 (item 18); R$ 300,00 (item 19); R$ 280,00 (item 20); R$ 
630,00 (item 21); R$ 630,00 (item 22); R$ 630,00 (item 23); R$ 630,00 (item 24); R$ 
446,00 (item 25); R$ 990,00 (item 26); R$ 600,00 (item 27); R$ 810,00 (item 28); R$ 
1.000,00 (item 29); R$ 900,00 (item 30) e R$ 800,00 (item 31).
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