
34 – São Paulo, 131 (94) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 20 de maio de 2021

(3º mandato – 2ª recondução). As indicações contaram com a competente auto-
rização governamental (Ofício ATG nº 249/21-SG) e a conformidade dos indica-
dos aos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos 
na Lei federal nº 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Acon-
selhamento (Processo Eletrônico SFP-PRC-2019/00409, que trata da verificação 
de conformidade dos processos de indicação de membros para o Conselho Fis-
cal da Companhia, na forma prevista na Deliberação Codec nº 03/2018). Diante 
da instrução acima mencionada, a Senhora Procuradora do Estado acolheu as 
indicações e elegeu para compor o Conselho Fiscal, os Senhores VITOR MA-
NUEL DOS SANTOS ALVES JUNIOR, como membro efetivo, brasileiro, casado, 
Economista, servidor público estadual, portador da Cédula de Identidade RG 
n.º 27.344.581-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 223.939.058-12, residen-
te e domiciliado na Rua Rodrigo Cláudio, nº 477, apto 11, Bairro Aclimação, 
Município de São Paulo, SP, CEP 01532-020, e seu respectivo suplente, HÉLIO 
FUMIO KUBATA, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, servidor público esta-
dual, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.962.756-8 SSP/SP e inscrito no 
CPF sob o nº 021.807.388-70, residente e domiciliado na Rua Santa Madalena, 
nº 53, apto 24, Bairro Bela Vista, Município de São Paulo, SP, CEP 01322-020; 
PAULO JOSÉ GALLI, brasileiro, casado, Tecnólogo em Gestão Estratégica das 
Organizações, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.605.523-0 SSP/SP 
e inscrito no CPF sob n° 024.563.658-79, residente e domiciliado na Avenida 
Engenheiro Tasso Pinheiro, nº 1.455, Bairro Vila Maringá, Município de Jundiaí, 
SP, CEP 13.210-045, e sua respectiva suplente, LEDINÉIA CARDOSO DE ALMEI-
DA ROCHA, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 52.360.429-4 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 984.406.406-68, residente 
e domiciliada na Rua Estela, nº 121, apto 24, Bairro Vila Mariana, Município 
de São Paulo, SP, CEP 04011-000; e AMAURI GAVIÃO MARQUES DA SILVA, 
como membro efetivo, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 23.889.330-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 297.782.298-48, 
residente e domiciliado na Avenida São Luiz, nº 71, apto 401, Bairro República, 
Município de São Paulo, SP, CEP 01046-001, e seu respectivo suplente SÉRGIO 
ISAMU FUJIOKA, brasileiro, casado, Servidor Público Estadual, Administrador 
de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.587.419-8 SSP/SP e 
inscrito no CPF sob o nº 922.000.528-04, residente e domiciliado na Rua das 
Uvaias, nº 130, apto 30, Bairro Saúde, Município de São Paulo, SP, CEP 04055-
110. A investidura no cargo de todos os membros eleitos deverá obedecer aos 
requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, 
os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse; inclusive no 
que se refere à declaração de bens, onde deverá ser observada a normatização 
estadual aplicável. As declarações de desimpedimento dos conselheiros ora 
eleitos ficarão arquivadas na sede da Companhia. Os Conselheiros Fiscais ora 
eleitos exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na 
impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado 
o respectivo suplente para participar das reuniões e, na falta deste, um dos 
demais suplentes.
II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
Item 01 – A fixação da remuneração dos administradores e dos membros do 
Conselho Fiscal, conforme dispõem os artigos 152, caput, e 162, parágrafo 3º, 
da Lei federal nº. 6.404/1976, e caput do artigo 41, do estatuto social, é matéria 
reservada à Assembleia dos Acionistas. Ainda, por força do disposto no pará-
grafo primeiro do artigo 41 do estatuto social da Companhia, cabe igualmente 
à Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros dos Comitês. Assim sen-
do, a Senhora Procuradora do Estado aprovou a fixação da remuneração, grati-
ficações, benefícios e vantagens dos administradores (membros da Diretoria e 
do Conselho de Administração), e dos membros do Conselho Fiscal, do Comitê 
de Elegibilidade e Aconselhamento e do Comitê de Auditoria, nos estritos ter-
mos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado 
do dia 30 de março de 2018, atualizada pela Deliberação CODEC nº 001/2019, 
publicada no Diário Oficial do Estado no dia 01 de maio de 2019.
Item 02 - A representante da Fazenda do Estado ressaltou que não devem ser 
deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação do Conselho 
de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC.
OBSERVAÇÕES FINAIS: Todas as deliberações foram tomadas por unanimida-
de de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em 
todas as matérias, a Senhora Procuradora do Estado, representante da Fazenda 
do Estado, votou conforme o Parecer CODEC n.º 026/2021, de 20 de abril de 
2021, constante no Processo Eletrônico SFP-PRC-2021/06145 (Ref. Expediente 
PD-EXP-2021/00345).
ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, de-
clarou-se encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada 
por LAURA BARACAT BEDICKS, Procuradora do Estado; JOÃO GERMANO BÖ-
TCHER FILHO, Presidente do Conselho de Administração e da Mesa; e JOSÉ 
DOMINGOS FRID E FIGUEIREDO, Gerente Jurídico da PRODESP e Secretário da 
Mesa. Taboão da Serra, 22 de abril de 2021.
ATESTAMOS PARA TODOS OS FINS E EFEITOS DE DIREITO QUE A PRESENTE 
ATA É CÓPIA FIEL DA ORIGINAL TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JUCESP – CERTIFICO O 
REGISTRO SOB O N° 215.373/21-2 - PROTOCOLO JUCESP Nº 0.351.708/21-2, 
em 13/05/2021. GISELA SIMIEMA CESCHIN - SECRETÁRIA GERAL.

Secretaria de Governo

METRÔ - Companhia do Metropolitano de 
São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015653 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RE-
TIFICADORA HORIZONTAL PLANA. OC nº 373301370932021OC00156. CLASSE 
nº 3650. O Edital completo estará disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br, 
www.imesp.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 20/05/2021. A sessão 
pública do PREGÃO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, 
no dia 02/06/2021, às 09:00h.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo 4073627701-Ad.03-W FORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRE-
LI-EPP-Prorrogar os prazos de vigência e de execução do contrato, consignar a 
negociação havida com a contratada que resultou em desconto de 1% sobre o 
valor final das medições mensais a ser considerado a partir da data de início 
da execução do presente aditivo até o final do prazo ora prorrogado, facul-
tar a Cia. a antecipação do término do Contrato desde que a Contratada seja 
expressamente comunicada com antecedência de no mínimo 30 dias-Prazo: 
10/04/2022-Parecer JUC/CRE 248 de 26/04/2021-Data Ass: 07/05/2021

Secretaria de Transportes Metropolitanos

O edital, com alterações, estará disponível a partir do dia 20/05/2021, nos sites 
www.cptm.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoficial.com.br e na 
Rua Boa Vista nº 162 - Edifício Cidade IV – 4º andar - Centro - São Paulo/SP. 
Início do prazo para envio de proposta eletrônica: 21/05/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0123211061 – FORNECIMENTO DE CABOS DE CO-
BRE – OC Nº 373201370922021OC00439 - Sessão Pública: 02/06/2021 às 09:00 
horas - Início do prazo para envio de proposta eletrônica: 21/05/2021 - A Sessão 
Pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por intermédio 
do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação - BEC/SP. O edital estará disponí-
vel a partir do dia 20/05/2021, nos sites www.cptm.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.
br e www.imesp.com.br e na Rua Boa Vista nº 162 - Centro - São Paulo/SP.

Secretaria de Transportes Metropolitanos

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo

CNPJ 62.577.929/0001-35

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA 

E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 22 DE 

ABRIL DE 2021
DATA: 22 de abril de 2021, 11h.
LOCAL: Sede Social localizada na Rua Agueda Gonçalves, n. 240, Município de 
Taboão da Serra, Estado de São Paulo.
MESA: O Sr. João Germano Böttcher Filho assumiu a presidência. O Sr. José 
Domingos Frid e Figueiredo assumiu a secretaria.
PRESENÇAS E QUÓRUM: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do 
Capital Social, sendo a Fazenda do Estado representada pela Senhora Procura-
dora do Estado, LAURA BARACAT BEDICKS. Presentes também a Sra. EMILIA 
TICAMI, representante do Conselho Fiscal; e a Sra. ELIANA RESMINI, Sócia e 
representante da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S.
PUBLICAÇÕES: “Aviso aos Acionistas” publicado no Diário Oficial do Estado, 
nos dias de 18, 19 e 20 de março de 2021, e no jornal Valor Econômico, nos dias 
de 18, 19 e 20, 21 e 22 de março de 2021. “Edital de Convocação” publicado no 
Diário Oficial do Estado e no jornal Valor Econômico nos dias 13, 14 e 15 de abril 
de 2021. “Relatório da Administração e de Sustentabilidade”, “Demonstrações 
Financeiras”, “Relatórios dos Auditores Independentes” e “Parecer do Conse-
lho Fiscal da PRODESP sobre as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro 
de 2020”, todos publicados no Diário Oficial do Estado e no jornal Valor Econô-
mico, no dia 14 de abril de 2021.
ORDEM DO DIA
I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
Item 01 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2020; Item 02 – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
encerrado em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos; Item 03 – Eleger os 
membros do Conselho Fiscal.
II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
Item 01 - Fixar a remuneração dos membros dos órgãos estatutários; Item 02 - 
Outros assuntos de interesse da sociedade.
DELIBERAÇÕES:
I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
Item 01 – Nos termos do Parecer CODEC nº 026/2021, de 20 de abril de 2021, 
constante no Processo Eletrônico SFP-PRC-2021/06145 (Ref. Expediente PD-
-EXP-2021/00345), considerando as manifestações dos Conselhos Fiscal e de 
Administração, bem como os Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário e 
da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, que opinou, sem res-
salvas, no sentido de que as demonstrações financeiras apresentam adequa-
damente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(“PRODESP ou Companhia”), em 31 de dezembro de 2020, bem como o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresentando: 
1º) os seguintes parágrafos de “Ênfase”: (i) “Transações com partes relacio-
nadas. Conforme descrito na nota explicativa nº 29, a Companhia participa de 
transações com seu acionista controlador, a Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo, e empresas/ entidades a ele relacionadas, conforme item 4.1 da 
sua Política de Transações com Partes Relacionadas, em conformidade com 
inciso VII, artigo 8º, da Lei federal nº 13.303/16. De acordo como os itens “a” e 
”d” da referida nota explicativa, em 31 de dezembro de 2020, o montante dos 
saldos a receber pela PRODESP decorrentes de transações com partes relacio-
nadas atingiu o valor de R$ 531.475 mil e dos serviços prestados pela PRODESP 
no valor de R$ 790.549 mil. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a 
esse assunto.” E (ii) “Provisão para o programa de participação nos resulta-
dos – PPR. A companhia possui Provisão para o programa de participação nos 
resultados – PPR no passivo circulante no valor de R$ 15.906 mil, conforme 
descrito na nota explicativa nº 15, constituída com a concordância da diretoria 
executiva e aprovada pelo CA, no entanto, o governo do Estado de São Paulo 
através do Decreto nº 64.937/20 dispôs medidas de redução de despesas com 
pessoal e encargos sociais, durante a vigência do estado de calamidade públi-
ca decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da 
pandemia da COVID-19 gerando incerteza quanto a realização desta obrigação. 
Não obstante a provisão constituída representa o valor máximo a ser desem-
bolsado pela companhia, mas seu pagamento está vinculado ao atingimento de 
indicadores ligados ao planejamento estratégico e indicadores individuais que 
definirão a linha de base e a meta a ser atingida, valor ainda não definido até a 
presente data o que não possibilitou o ajuste na provisão. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto.” 2º) o seguinte registro em “Ou-
tros assuntos”: “Reclassificação dos valores correspondentes. Conforme men-
cionado na nota explicativa nº 8, a fim de propiciar maior clareza da informa-
ção, a Companhia reclassificou elementos patrimoniais que compõe o Passivo 
Circulante e o Passivo Não Circulante das demonstrações contábeis encerradas 
em 31 de dezembro de 2019, que estão apresentadas para fins de comparação.” 
Conforme apresentado na nota explicativa “8”, a Companhia identificou que a 
forma de contabilização dos rendimentos da aplicação financeira oriunda dos 
recursos repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio de Con-
vênio junto ao Programa Poupatempo, desde junho de 2006, incorretamente 
creditava essas receitas ao resultado da PRODESP e não ao Programa Poupa-
tempo, conforme definido nos convênios, embora financeiramente transferi-
dos. O resultado da revisão deste procedimento contábil e a apuração de seus 
impactos implicaram em lançamento de “ajustes de exercícios anteriores” à 
conta de prejuízos acumulados (item 26 do CPC 23), consumindo os saldos dos 
lucros retidos, reservas de lucros e reserva legal acumulados. O Relatório do 
Comitê de Auditoria recomenda ao Conselho de Administração a aprovação 
das referidas demonstrações financeiras auditadas. Considerando os relatórios 
da auditoria independente e do Comitê de Auditoria e as manifestações dos 
Conselhos de Administração e Fiscal, a Senhora Procuradora do Estado apro-
vou as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 
31 de dezembro de 2020.
Item 02 – Com relação à destinação do lucro líquido do exercício de 2020, em 
cumprimento ao disposto no artigo 192 da Lei federal nº 6.404/1976, e no es-
tatuto social da Companhia, e com relação à distribuição de dividendos, consi-
derando as manifestações favoráveis dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
a Senhora Procuradora do Estado aprovou a destinação do lucro líquido do 
exercício de 2020, correspondente a R$ 37.637.135,91 (trinta e sete milhões, 
seiscentos e trinta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e um centa-
vos), na seguinte forma: a) R$ 1.881.856,80 (um milhão, oitocentos e oitenta e 
um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) para constituição 
da Reserva Legal (5%) e b) R$ 35.755.279,11 (trinta e cinco milhões, setecentos 
e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e onze centavos) como 
base de cálculo dos dividendos, sendo que caberá aos acionistas a distribuição 
de dividendos, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio, no valor total de 
R$ 16.175.384,97 (dezesseis milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentos e 
oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) , onde R$ 8.938.819,78 (oito 
milhões, novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e setenta 
e oito centavos) são os dividendos obrigatórios (25%) e R$ 7.236.565,19 (sete 
milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e deze-
nove centavos), dividendos adicionais, correspondendo ao acionista Governo 
do Estado de São Paulo o percentual de 99,66%. Aprovou, ainda, que o valor de 
R$ 19.579.894,14 (dezenove milhões, quinhentos e setenta e nove mil, oitocen-
tos e noventa e quatro reais e quatorze centavos) será mantido em reserva de 
lucros, conforme apresentado nas demonstrações financeiras de 2020, para fins 
de redução do saldo de prejuízo acumulados, originados pela reclassificação 
das receitas financeiras de exercícios anteriores.
Item 03 – Com relação à eleição de membros para compor o Conselho Fiscal, 
foram indicados os senhores Vitor Manuel dos Santos Alves Junior e seu res-
pectivo suplente Hélio Fumio Kubata (ambos em 2º mandato – 1ª recondução); 
Paulo José Galli (2º mandato – 1ª recondução) e sua respectiva suplente Le-
dinéia Cardoso de Almeida Rocha (3º mandato – 2ª recondução); Amauri Gavião 
Marques da Silva (1º mandato) e seu respectivo suplente Sérgio Isamu Fujioka 

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo

CNPJ 60.633.674/0001-55

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico IPT nº PE00003/2021 - Processo IPT nº 44476/2020 - Oferta de 
Compra Nº 103101100912021OC00086 - contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com o forneci-
mento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, 
visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, na filial 
do IPT, localizada na Cidade de São José dos Campos - SP. Início do recebimen-
to das propostas: 21/05/2021. Abertura da Sessão Pública: 07/06/2021 às 09h, 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O Edital está disponível na internet, 
nos "sites" www.ipt.br/fornecedores, www.imprensaoficial.com.br, opção ne-
gócios públicos e www.bec.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos pelo e-mail: jorgecar@ipt.br - Coordenadoria Administrativa - Departa-
mento de Aquisição, Contratação e Estoque/Área de Licitações.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

CETESB - Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo

CNPJ 43.776.491/0001-70

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020/308
OBJETO: Contratação de prestação de serviços não contínuos de mão de obra 
especializada com o fornecimento de materiais para manutenção, de condicio-
nadores de ar (SPLIT), alocados nas dependências da sede da CETESB – situa-
da na Avenida Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Alto de Pinheiros – São 
Paulo - Capital, em conformidade com as especificações técnicas constantes 
do Anexo I.
OFERTA DE COMPRA Nº 263101260972021OC00120
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21/05/2021
INÍCIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/06/2021 às 09:00 h
Abertura da sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será re-
alizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação BEC/SP; 
www.bec.sp.gov.br. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020/308
OBJETO: Fornecimento de FIREWALL DE BORDA – SONICWALL, conforme es-
pecificação técnica e demais condições constantes deste Edital e seus anexos.
OFERTA DE COMPRA Nº 263101260972021OC00115
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21/05/2021
INÍCIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/06/2021 às 09:00 h
Abertura da sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será re-
alizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação BEC/SP; 
www.bec.sp.gov.br. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021/308
OBJETO: Fornecimento de 1 (uma) câmara refrigerada -10°C a +60°C com uni-
formidade de +/-0,5°C a 37°C, capacidade de 250 l e porta com janela tripla de 
vidro e 1 (um) Shaker incubadora digital de bancada, velocidade máxima de 
500 rpm e faixa de temperatura ambiente +5°C a 80°C, conforme especificação 
técnica e demais condições constantes deste Edital e seus anexos.
OFERTA DE COMPRA Nº 263101260972021OC00114
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21/05/2021
INÍCIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/06/2021 às 09:00 h
Abertura da sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será re-
alizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação BEC/SP; 
www.bec.sp.gov.br. 

EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO Nº 34/2017/302; Parecer Jurídico nº 2021-0109-PJI, de 22/01/2021; 
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 33903911; CONTRATO Nº 059556; 3º TERMO ADI-
TIVO Nº 067315; MOTIVO: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses; 
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO – PRODESP; CNPJ: 62.577.929/0001-35; OBJETO: Prestação de 
serviços de informática para operação do Sistema de Cadastramento de Multas 
(Fumaça Preta); ASSINATURA: 26/02/2021; PRAZO DE VIGÊNCIA: de 27/02/2021 
a 26/02/2022; VALOR: R$ 103.808,81; FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inc. II, da 
Lei Federal n°8.666/93.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Desenvolve SP - Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo S.A.

CNPJ 10.663.610/0001-29

AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO
Encontra-se aberto o Credenciamento GEPIN.2 nº 001/2021 – Processo ADM nº 
062/2021 – Objeto: Credenciamento de empresas especializadas para prestação 
de serviços de avaliação de bens, acompanhamento de projetos de investimen-
to e vistoria de bens e/ou equipamentos. O prazo para a entrega dos documen-
tos mencionados no subitem 3.1. do edital será iniciado no dia 21/05/2021. O 
edital está disponível no site www.desenvolvesp.com.br.

Secretaria da Fazenda e Planejamento

CPTM - Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos

CNPJ 71.832.679/0001-23

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0106201062 - REPUBLICAÇÃO - FORNECIMENTO 
DE TALHA ELÉTRICA DE CABO DE AÇO - OC Nº 373201370922021OC00111. 
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM comunica que a data 
da Sessão Pública de processamento do Pregão Eletrônico, relativa à OC Nº 
373201370922021OC00111, que substituiu a antiga Oferta de Compra (OC 
Nº 373201370922020OC00607), originalmente marcada para ocorrer no dia 
27/11/2020 às 09:00 horas, foi remarcada para o dia 02/06/2021 às 09:00 horas. 

www.imprensaofi cial.com.br

SAC 0800 01234 01

continuação continuação
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