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TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, SUZANO CAMARA MUNICIPAL E A 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, QUE TEM POR 

OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET 

Pelo presente instrumento, SUZANO CAMARA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o n. 0 

51.364.933/0001-07, com sede na cidade de SUZANO-SP, denominada CONTRATANTE, e 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO- PRODESP, inscrita 

no CNPJ sob nº 62.577.929/0001-35, com sede na Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Taboão da Serra, 

sucessora por incorporação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, denominada 

CONTRATADA, ambas representadas por seus representantes legais abaixo assinados. 

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 17.056/2019 autorizou o Poder Executivo a adotar as 

providências necessárias para a incorporação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP pela 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, ambas 

empresas públicas estaduais; 

CONSIDERANDO que a Assembleia Gera! de Acionistas da PRODESP, realizada nesta data, aprovou a 

incorporação da IMESP pela PRODESP, assim definida como data da efetivação da incorporação; 

CONSIDERANDO que a incorporação é a operação societária realizada em observância aos artigos 

1116 e seguintes, do Código Civil, bem como, o artigo 227 e seus parágrafos. da Lei nº 6.404/1976. 

Têm entre si justo e avençado celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato origínal1 mediante as 

cláusulas e condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto registrar a incorporação da IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO S/A - !MESP pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - PRODESP, passando esta a suceder aquela na execução dos serviços inerentes ao contrato 
que ora se adita. 

1.2. Em virtude da incorporação deverá ser utilizado para o faturamento do s rviços prestados o CNPJ 
nº 62.577,929/0114-12 (PRODESP-filial Mooca - São Paulo). 
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CLÁUSULA SEGUNDA- DA INCORPORAÇÃO E DA SUCESSÃO ID:C5 

2.1. A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 
manterá todas as condições estabelecidas no contrato original e em seus eventuais aditivos, nos termos 
da lei de regência do contrato, de modo que não haverá qualquer risco ou prejuízo para a execução do 
objeto pactuado, em decorrência da modificação na estrutura da empresa contratada. 

2.2. A presente alteração surtirá efeitos desde a data da incorporação, convalidando toda a prestação de 
serviços realizada pela CONTRATADA. inclusive para fins de faturamento pelos serviços prestados. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO FORO 

3.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra - SP1 para dirimir quaisquer questões atinentes à 
contratação ora objeto de ajuste, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja_ 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e de seus eventuais aditivos que não 
foram objeto deste, firmando-se o presente termo para todos os fins de direito. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 
1gual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas. 

Taboão da Serra, 02 de agosto de 2021. 

CONTRATANTE: SUZANO CAMARA MUNICIPAL 

Nome: LE ANDR.O 4-L. ve S b8. ~A-

Cargo: PR.6Si t::€.f'-JTG 

CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. 

PRODESP 

~ 
IZABEL CA~~ONTEIRO 

DIRETORA ADM1NISTRATIVA FINANCEIRA 

TESTEMUNHAS: 

1·-~------------
Nome: 

RG: 

CARLOS A 

OI 

2. _____________ _ 

Nome: 

RG: 
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ANEXO 1 

TERMO DE Cl~NCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

Contratante: SUZANO CAMARA MUNIOPAL 

Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO-

PRODESP 

Contrato nº: 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET 

Advogado {S) nº OAB: (*) 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

1D: CS 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual. estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

e) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribuna! de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 

do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções nº 

01/2020, conforme 11DecJaração(ões} de Atualização Cadastral" anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 

defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
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1D: C5 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: l6-ANbR.C> 4-L.Vf3S. t;tte.\A 

Cargo: 'PR.:6St D~ NTb~-:i· 

cPF: 2~. 2q?). 06'õ-5b '(/: 

Assinatura: · -

I 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Nome: U?A;l\lDeO A-Lvf3;S t:Ei t-A12.tt\ 

Cargo: -PRBS\ D6 NT6 

CPF: 2%. ZLfq, oG-Z- 5b 

Nome: 

Cargo: 

CPF: 

Assinatura: ------------------~~ 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: U?A-lv'õt20 M-YíE'S 

Cargo ~8S\ t>S'NW 

CPF: 2·~.2-4Cj. - Sb 
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Conresi:►ondlênc.ia: Caixa Postal 25901 -CEP 05513-970-SÃO PAULO -SP 

wwv,. prodesp.s12.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br 

mailto:ww.prodesp.sp.gov.br_-_prodesp%40prodesp.sp.gov.br


RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pela CONTRATANTE: 

Cargo 

CPF: 

;»Prodesp 

Assinatura:--~--------------------

sAolfuLo 
GOVERNO DO ESTADO 

Pela CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - PRODESP 

Nome: IZABEL CAMARGO LOPES MONTEIRO 

Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

CPF: 076.716.038-05 

Assinatura:-----~------,,.-,,,.~~-----------

./ 
Nome: CARLOS ANDRÉ DE MARIA DE ARRUDA 

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE 

CPF: 264.722~698-90 

(*) Facultativo. Indicar quando j, 
Nota: Modelo publicado pelo TC 

o, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
E de 22/09/2020 
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PARECER/DJ Nº 30/2021. 

EMENTA: INCORPORAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S/ A - IMESP 
PELA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- PRODESP DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO 
QUE PREJUDIQUE A EXECUÇÃO DO CONTRATO (Art. 78, XI, da Lei Federal nº 
8.666/93). 

1- Do Relatório 

Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico objetivando 

esclarecimentos sobre a legalidade da continuidade do contrato nº 026/2020 

com a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S/ A - IMESP, uma vez que houve a 

incorporação pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 
- ,, 

DE SAO PAULO - PRODESP; situação essa informada por comunicado recebido 

da empresa PRODESP. 

A análise recairá exclusivamente sob os aspectos formais do 

procedimento, sem incursões de cunho meritório, notadamente sob os 

aspectos técnicos, econômicos, orçamentários e financeiros. 

Justifica que a empresa PRODESP em seu comunicado que: 

"Em decorrência da incorporação, a PRODESP sucede a 

IMESP em todos os seus direitos e obrigações, absorvendo 

os contratos por esta firmados, aos quais, dará seguimento 

em todas as suas clausulas e condições, sem qualquer 

interrupção e com a mesma qualidade e presteza que 

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
mailto:camara%40camarasuzano.sp.gov.br
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sempre foram dispensados pela IMESP, fazendo-se 

necessária, apenas, a formalização dessa sucessão. 

Posto isto, solicita análise da possibilidade de continuidade do 

contrato e do aditivo proposto. 

O pedido veio instruído com: 

a) C.I 026/2021 da DCSP, 

b) Comunicado da PRODESP, 

c) Termo Aditivo ID: C5, e seus anexos com um total de 05 

páginas, já devidamente assinadas e rubricadas. 

É o breve relato. Segue análise. 

li - Da Análise Jurídica 

Importante consignar que a Lei de Licitações e Contratos, Lei 

nº. 8.666/93, em seu artigo 78, estabelece em rol taxativo, as hipóteses em que 

constituem motivos para a rescisão do contrato onde o inciso XI é claro em 

dizer que "XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato". 

Após análise do referido aditivo notou-se tão somente que se 

propõe a incorporação das empresas, (item 1.1 da CLÁUSULA PRIMEIRA) 

situação essa que se verifica na ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

REALIZDA EM 02 DE AGOSTO DE 2021, que pode ser acessada através do 

endereço 

contratacao/). 

(https://www.prodesp.sp.gov.br/clientes/documentos-para-

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
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Há também a observação a ser seguida na CLÁUSULA 

PRIMEIRA item 1.2 de que o faturamento dos serviços prestados deverá ser 

utilizados o CNP J da incorporadora. 

Verifica a existência da lei 17.056/2019 que autoriza a extinção 

e incorporação de empresas, sendo que no artigo 1 º traz que: 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as 

providências necessários com vistas à dissolução, 

liquidação e a extinção da Companhia de 

Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP, da 

Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS e da 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. -

EMPLASA, bem como à incorporação da Imprensa Oficial 

do Estado S.A. - IMESP pela Companhia de Processamento 

de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, nos termos da 

Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

O referido regramento além de permitir a incorporação das 

empresas proíbe qualquer paralização das atividades das empresas em 

respeito ao principio da eficiência, ou seja, há total proteção das empresas 

contratantes. 

Portanto, as alterações do quadro societário e da razão social 

constituam "alteração social", a partir do significado amplo dessa expressão, 

deve-se observar que a lei condiciona a rescisão à constatação de que essa 

mudança cause prejuízo à execução do contrato. 

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
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Se a modificação do quadro social da pessoa jurídica e as 

demais alterações decorrentes não ocasionam risco algum ao bom 

desenrolar da relação contratual, mantendo-se as finalidades da empresa 

exercida pela sociedade, a regra do art. 78, inc. XI não incidirá sobre a 

situação em exame. 

Ili - Conclusão: 

Diante do exposto, conclui-se pela possibilidade de 

celebração do termo aditivo ao Contrato nº 026/2020. 

É o nosso entendimento, s.m.j .. 

Suzana, 05 de agosto de 2021. 

-:~-~ 
Diretor Jurídico - OAB/SP 260.734 

Ao 

llmo Senhor 

ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA 

Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio 

NESTA 

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
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COMPANHIA DE PRÓC~SSAMl:NTO DE'DADOS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - PRODESP 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

ARTIGO 1 ° - A sociedade por ações denominada COMPANHIA DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP é 

uma empresa pública estadual, parte integrante da administração indireta do 

Estado de São Paulo, regendo-se pelo presente Estatuto, pelas Leis federais 

nºs 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 13.303, de 30 de junho de 2016, e 

demais disposições legais aplicáveis. 

Parágrafo primeiro - O prazo de duração da empresa é indeterminado. 

Parágrafo segundo - A empresa tem sede na Cidade de Taboão da Serra, 

Estado de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves, 240. 

Parágrafo terceiro - Na medida em que for necessário para a consecução do 

objeto social e observada sua área de atuação, a empresa poderá abrir, 

instalar, manter, transferir ou extinguir filiais, dependências, agências, 

sucursais, escritórios, representações ou ainda designar representantes, 

respeitadas as disposições legais e regulamentares. 

ARTIGO 2º - Constitui objeto da empresa: 

I. atuar como prestadora de serviços e de gestão em soluções e produtos de 

tecnologia relacionados às áreas de desenvolvimento, produção, 

armazenamento, infraestrutura, manutenção, processamento e guarda de 

sistemas, dados, informações e documentos, por meio da utilização de 
/ 

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel : (11) 2845-6000 (PABX) 
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SÃO ' 
GOVERNO DO ESTADO 

e comunicação 

para a administração pública e entidades privadas; 

II. prestar serviços de assessoramento, consultoria, suporte, assistência técnica e 

treinamento, na área de tecnologia da informação e comunicação; 

III. desenvolver, prover, integrar, comercializar e licenciar soluções próprias ou de 

terceiros em tecnologia da informação e comunicação; 

IV. executar serviços de tratamento e guarda de dados e informações, inclusive 

mediante a disponibilização de acesso a estes e a terceiros, observada a 

legislação vigente; 

V. promover a inovação tecnológica por meio de desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento que resultem em novos produtos, serviços ou processos, 

podendo, para esta finalidade, celebrar contratos, convênios e parcerias com a 

administração pública e entidades particulares; 

VI. editar e publicar os Diários Oficiais e neles veicular as publicações 

determinadas por lei, de natureza pública e privada, inclusive as matérias de 

interesse de particulares de publicação obrigatória nos jornais oficiais, 

mantendo a permanente guarda e conservação das publicações veiculadas, 

pelos meios físicos e/ou tecnológicos mais apropriados, e assegurando o acesso 

a qualquer interessado; 

Vil. promover e atualizar permanentemente serviços eletrônicos das publicações 

dos atos e documentos públicos e privados, assegurando o acesso a qualquer 

interessado, mediante os meios tecnológicos disponíveis; 

VIII. prestar serviços de autenticidade, certificação digital e mecânica, a pedido de 

qualquer interessado, de todos os atos e documentos públicos e privados, 

objeto de suas publicações; 

IX. prestar serviços de infraestrutura de chaves públicas, desempenhando o 

papel de Autoridade Certificadora e de Registro do Governo do Estado, 

podendo credenciar outros órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário da União, dos Estados e dos Municípios e demais instituições 

de interesse público, como Autoridades Certificadoras e/ou Autoridades 

de Registro, prestando, inclusive, serviços de consultoria técnica aos 

credenciados, de treinamentos e de soluções eletrônicas com uso da~ 

certificação digital; 

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX) 
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. .. . . . .. . . prodesp - ~ SAOPAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

X. prestar serviçoi; ~~ -êmist.ãb: :de cer~Jlic·Jdos digitais e de autenticidade com . . . . . . . . . .. .... .. .. . ..... . 
identificação biométrica a qualquer interessado; 

XI. prestar serviços de gerenciamento eletrônico de documentos, inclusive com a 

utilização de autenticidade e certificação digital, com a possibilidade de 

arquivamento físico e/ou eletrônico dos documentos; 

XII. prestar serviços e disponibilizar soluções com a infraestrutura necessária, 

mediante assinatura e autenticação com certificação digital e/ou identificação 

biométrica, para atender as necessidades de governo eletrônico, anuindo 

perenidade e segurança em processos eletrônicos dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e dos Municípios, e demais 

instituições de interesse público; 

XIII. editar ou coeditar publicações de interesse público e de difusão cultural, técnica 

ou científica; 

XIV. prestar serviços de comunicação, diretamente ou por intermédio de terceiros, 

aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e dos 

Municípios, e demais instituições de interesse público. 

Parágrafo primeiro - A publicação dos atos oficiais do Estado, na hipótese do 

inciso VI, será gratuita, respeitada a legislação vigente. 

Parágrafo segundo - A Prodesp poderá celebrar convênios com a 

administração pública, objetivando a execuçao de atividades de interesses 

comuns entre os partícipes, contempladas em programas e açoes 

governamentais. 

Parágrafo terceiro - Para o cumprimento do objeto social a PRODESP poderá 

importar e exportar soluções, celebrar contratos, convênios, acordos e 

parcerias com empresas nacionais e estrangeiras, órgãos e entidades de 

pesquisa e de ensino e agências de fomento na área de tecnologia da 

informação, constituir consórcios ou "joint ventures" de natureza contratual, 

bem como contratar representantes comerciais para a divulgação e venda das 

soluções, na forma da lei. 

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel : (11) 2845-6000 (PABX) 
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CAPÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

ARTIGO 3° - O capital social é de R$ 668.231.931,19 (seiscentos e sessenta 

e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e 

dezenove centavos), representado por 12.443.221.271 (doze bii hões, 

quatrocentas e quarenta e três milhões, duzentas e vinte e uma mil, duzentas 

e setenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

Parágrafo único - Independentemente de reforma estatutária, o Capital 

Social poderá ser aumentado até o limite máximo de R$ 800.000.000,00 

( oitocentos milhões de reais) mediante deliberação do Conselho de 

Administração, ouvindo-se antes o Conselho Fiscal. 

ARTIGO 4º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações 

da Assembleia Geral. 

CAPÍTULO III 

ASSEMBLEIA GERAL 

ARTIGO 5° - A Assembleia Geral será convocada, instalada e deliberará na 

forma da lei, sobre todas as matérias de interesse da empresa. 

Parágrafo primeiro - A Assembleia Geral também poderá ser convocada pelo 

Presidente do Conselho de Administração ou pela maioria dos Conselheiros em 

exercício. 

Parágrafo segundo - A Assembleia Geral será presidida preferencialmente 

pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, pelo 

Conselheiro de idade mais elevada. 
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Parágrafo terceiro : crPr~sid~nê~-~~ AssEirntlleia Geral escolherá, dentre os . . . . . . . . . . • • • • . . • • • 1... . .. 
presentes, um ou mais Secretários, facultada a utilização de assessoria própria 

na empresa. 

Parágrafo quarto - A ata de Assembleia Geral será lavrada conforme previsto 

no artigo 130, da Lei federal n° 6.404/1976. 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA 

ARTIGO 6° - A empresa será administrada pelo Conselho de Administração e 

pela Diretoria. 

CAPÍTULO V 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

ARTIGO 7° - O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada 

responsável pela orientação superior da empresa. 

Composição, Investidura e Mandato 

ARTIGO 8° - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 

(três) e no máximo 11 ( onze) membros, eleitos pela Assembleia Geral, todos 

com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data da eleição, 

estendendo-se até a posse dos sucessores, permitida a reeleição, no máximo 

por 3 (três) reconduções consecutivas. 

Parágrafo primeiro - O Diretor-Presidente da empresa integrará o Conselho 

de Administração, enquanto ocupar aquele cargo. 
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Parágrafo segundo~ - f ~tierá :, : : : mbi';·â q eral que eleger o Conselho de . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Administração fixar o número total de cargos a serem preenchidos, dentro do 

limite máximo previsto neste Estatuto, e designar o seu Presidente, não 

podendo a escolha recair na pessoa do Diretor-Presidente da empresa que 

também for eleito Conselheiro. 

Representante dos Empregados 

ARTIGO 9° - Fica assegurada a participação de 1 (um) representante dos 

empregados no Conselho de Administração, com mandato coincidente com o 

dos demais Conselheiros. 

Parágrafo primeiro - O Conselheiro representante dos empregados será 

escolhido pelo voto dos empregados, em eleição direta, vedada a recondução 

para período sucessivo. 

Parágrafo segundo - O Regimento interno do Conselho de Administração 

poderá estabelecer requisitos de elegibilidade e outras condições para o 

exercício do cargo de representante dos empregados, além dos requisitos e das 

vedações do artigo 17, da Lei federal n° 13.303/2016. 

Representante dos Acionistas Minoritários 

ARTIGO 10 - É garantida a participação, no Conselho de Administração, de 

representante dos acionistas minoritários, com mandato coincidente com o dos 

demais Conselheiros, nos termos do artigo 239, da Lei federal n° 6.404/1976, 

e do artigo 19, da Lei federal n° 13.303/2016. 

Membros Independentes 

ARTIGO 11 - O Conselho de Administração terá a participação de um ou mais 

membros independentes, observado o disposto nos artigos 19 e 22, da Lei 

federal n° 13.303/2016, garantido ao acionista controlador o poder de elege 
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a maioria de seus mirrlbro:s, n~s ~~r~os ·q_; â~ínea "a", do artigo 116, da Lei .... .. .. . ..... . 
federal n° 6.404/1976. 

Parágrafo único - A condição de conselheiro de administração independente 

deverá ser expressamente declarada na ata da assembleia geral que o eleger. 

Vacância e Substituições 

ARTIGO 12 - Ocorrendo a vacância do cargo de Conselheiro de Administração 

antes do término do mandato, o próprio Colegiado poderá deliberar sobre a 

escolha do membro para completar o mandato do substituído, com a ratificação 

posterior pela próxima Assembleia Geral. 

Parágrafo único - Na vacância do cargo do Conselheiro representante dos 

empregados, será substituído por outro representante, nos termos previstos 

no Regimento Interno do Conselho de Administração. 

Funcionamento 

ARTIGO 13 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma 

vez por mês, e extraordinariamente, sempre que necessário aos interesses da 

empresa. 

Parágrafo primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão 

convocadas pelo seu Presidente, ou pela maioria dos Conselheiros em 

exercício, mediante o envio de correspondência escrita ou eletrônica a todos 

os Conselheiros e também ao Estado, por intermédio do Conselho de Defesa 

dos Capitais do Estado - CODEC, com antecedência mínima de 10 ( dez) dias, 

devendo constar da convocação a data, horário e assuntos que constarão da 

ordem do dia. 

Parágrafo segundo - O Presidente do Conselho de Administração deverá 

zelar para que os Conselheiros recebam individualmente, com a devid~lf 
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antecedência em rel~çi~. -~ da~a ~ ~; reun_iito;~ a documentação contendo as .. .... .. .. . ..... . 
informações necessárias para permitir a discussão e deliberação dos assuntos 

a serem tratados. 

Parágrafo terceiro - As reuniões do Conselho de Administração serao 

instaladas com a presença da maioria dos seus membros em exercício, 

observado o número mínimo legal e estatutário, cabendo a presidência dos 

trabalhos ao Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, ao 

Conselheiro de idade mais elevada. 

Parágrafo quarto - Em caso da ausência ou impedimento temporário de 

qualquer membro do Conselho de Administração, este deverá funcionar com 

os demais membros, desde que respeitado o número mínimo de Conselheiros. 

Parágrafo quinto - O Presidente do Conselho de Administração, por iniciativa 

própria ou por solicitação de qualquer Conselheiro, poderá convocar diretores 

da Empresa para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações 

sobre as matérias em apreciação. 

Parágrafo sexto - As matérias submetidas à apreciação do Conselho de 

Administração serão instruídas com a proposta aprovada da Diretoria ou dos 

órgãos competentes da Empresa, e de parecer jurídico, quando necessários ao 

exame da matéria. 

Parágrafo sétimo - Quando houver motivo de urgência, o Presidente do 

Conselho de Administração, ou a maioria dos Conselheiros em exercício, nos 

termos do parágrafo primeiro deste artigo, poderá convocar as reuniões 

extraordinárias com qualquer antecedência, ficando facultada sua realização 

por via telefônica, videoconferência ou outro meio idôneo de manifestação de 

vontade do Conselheiro ausente, cujo voto será considerado válido para todos 

os efeitos, sem prejuízo da posterior lavratura e assinatura da respectiva ata .~ 
✓ 
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Parágrafo oitavo - P k:9~selh~ b~·~dmi~Jstr~ção deliberará por maioria de . . . . . . . . . . . . . . . .. 
votos dos participantes na reunião, prevalecendo, em caso de empate, a 

proposta que contar com o voto do Conselheiro que estiver presidindo os 

trabalhos. 

Parágrafo nono - As reuniões do Conselho de Administração serão 

secretariadas por quem o seu Presidente indicar e todas as deliberações 

constarão de ata lavrada e registrada em livro próprio, com inclusão, de 

imediato, no Sistema de Informações das Entidades Descentralizadas -

SIEDESC. 

Parágrafo décimo - Sempre que contiver deliberações destinadas a produzir 

efeitos perante terceiros, o extrato da ata será arquivado no registro de 

comércio e publicado. 

Atribuições 

ARTIGO 14 - Além das atribuições previstas em Lei, compete ainda ao 

Conselho de Administração: 

I. aprovar o planejamento estratégico, contendo a estratégia de longo 

prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, 

os próximos 5 (cinco) anos, as diretrizes de ação, metas de resultado e 

índices de avaliação de desempenho; 

II. aprovar o plano de negócios para o exercício anual seguinte, programas 

anuais e plurianuais, com indicação dos respectivos projetos; 

III. aprovar orçamentos de dispêndios e investimento, com indicação das 

fontes e aplicações de recursos; 

IV. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da 

Diretoria; 

V. promover anualmente a análise do atendimento das metas e resultados 

na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, 

devendo publicar suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa 

e ao Tribunal de Contas do Estado, excluindo-se dessa obrigação ª;\ 
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informações dk ~ ~atureia; ;ê~ratég.ita·~ cuja divulgação possa ser . . . . . . . . . . . . . . . .. 
comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa; 

VI. fiscalizar e acompanhar a execução dos planos, programas, projetos e 

orçamentos; 

VII. determinar a elaboração de carta anual de governança e subscrevê-la; 

VIII. aprovar e revisar anualmente a elaboração e divulgação da política de 

transações com partes relacionadas; 

IX. promover a divulgação anual do relatório integrado ou de 

sustentabilidade; 

X. definir objetivos e prioridades de políticas públicas compatíveis com a 

área de atuação da empresa e o seu objeto social; 

XI. deliberar sobre política de preços ou tarifas dos bens e serviços 

fornecidos pela empresa, respeitado o marco regulatório do respectivo 

setor; 

XII. autorizar a abertura, instalação e a extinção de filiais, dependências, 

agências, sucursais, escritórios e representações; 

XIII. deliberar sobre o aumento do capital social dentro do limite autorizado 

pelo Estatuto, fixando as respectivas condições de subscrição e 

integralização; 

XIV. fixar o limite máximo de endividamento da empresa; 

XV. elaborar a política de distribuição de dividendos, à luz do interesse 

público que justificou a criação da empresa, submetendo-a à Assembleia 

Geral; 

XVI. deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio ou 

distribuição de dividendos por conta do resultado do exercício em curso 

ou de reserva de lucros, sem prejuízo da posterior ratificação da 

Assembleia Geral; 

XVII. propor à Assembleia Geral o pagamento de juros sobre o capital próprio 

ou distribuição de dividendos por conta do resultado do exercício social 

findo; 

XVIII. deliberar sobre a política de pessoal, incluindo a fixação do quadro, plano 

de empregos e salários, condições gerais de negociação coletiva ,/4 
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abertura de co~cJ;~®: pú~ic~; J5ira p~~~~thimento de vagas e Programa .. .... .. .. . ..... . 
de Participação nos Lucros e Resultados; 

XIX. autorizar previamente, mediante provocação da Diretoria Colegiada, a 

celebração de quaisquer negócios jurídicos envolvendo aquisição, 

alienação ou oneração de ativos, bem como assunção de obrigações em 

geral, quando, em qualquer caso, o valor da transação ultrapassar 10% 

( dez por cento) do capital social; 

XX. aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil em favor dos 

membros dos órgãos estatutários, empregados, prepostos e 

mandatários da empresa; 

XXI. conceder licenças aos Diretores, observada a regulamentação 

pertinente; 

XXII. aprovar o seu Regimento Interno, que defina claramente as suas 

responsabilidades e atribuições e previna situações de conflito com a 

Diretoria, notadamente com o seu Presidente; 

XXIII. manifestar-se previamente sobre qualquer proposta da Diretoria ou 

assunto a ser submetido à Assembleia Geral; 

XXIV. avocar o exame de qualquer assunto compreendido na competência da 

Diretoria e sobre ele expedir orientação de caráter vinculante; 

XXV. discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de 

governança corporativa, política de relacionamento com partes 

relacionadas, política de gestão de pessoas, programa de integridade e 

código de conduta dos agentes; 

XXVI. implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de 

controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos 

principais riscos a que esteja exposta a empresa, inclusive os riscos 

relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os 

relacionados à ocorrência de corrupção e fraude; 

XXVII. estabelecer as políticas de porta-vozes e de divulgação de informações, 

em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas; 

XXVIII. avaliar os diretores da empresa, nos termos do inciso III, do artigo 13, 

da Lei federal n° 13.303/2016, podendo contar com apoio metodológico 

e procedimental do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento ; ~ 
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indicar Diretor~ eitçiéutár~o ~gú·~ lid~[~r~~ a Área de Conformidade, de .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Gestão de Riscos e de Controle Interno, vinculada ao Diretor-Presidente; 

XXX. apoiar a Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno, 

quando houver suspeita do envolvimento em irregularidades ou 

descumprimento da obrigação de adoção de medidas necessárias em 

relação à situação relatada, por parte dos membros da Diretoria, 

assegurada sempre sua atuação independente; 

XXXI. aprovar o Código de Conduta e Integridade, a ser elaborado e divulgado 

pela Área de Conformidade, de Gestão de Riscos e de Controle Interno, 

observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Defesa dos 

Capitais do Estado - CODEC; 

XXXII. aprovar os parâmetros da estruturação do canal de denúncias; 

XXXIII. supervisionar a instituição de mecanismo de consulta prévia para solução 

de dúvidas sobre a aplicação do Código de Conduta e Integridade; 

XXXIV. aprovar a proposta de ampliação do limite de despesa com publicidade 

e patrocínio elaborada pela Diretoria Colegiada, observado o disposto no 

art. 93, § 2°, da Lei federal n° 13.303/2016; 

XXXV. aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, as competências e 

atribuições das diretorias; 

XXXVI. eleger e destituir os membros da Diretoria e do Comitê de Auditoria; 

XXXVII. aprovar o Regulamento Interno do Conselho Editorial, elaborado pela 

Diretoria; 

XXXVIII. designar membros do Conselho Editorial indicados pela Secretaria 

Tutelar. 

Parágrafo único - O acionista controlador, por intermédio do Conselho de 

Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, poderá manter interlocução com os 

membros do Conselho de Administração, para dar conhecimento de assuntos 

que considerar de interesse estratégico, nos termos da alínea "b", do artigo 

116, da Lei n° 6.404/1976, em especial: 

I. eleição de membros da Diretoria e do Comitê de Auditoria; 

II. proposta de destinação do resultado do exercício; 

III. plano de Empregos e Salários i ~ 
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V. admissão de pessoal mediante abertura de concurso público; 

VI. celebração de acordo coletivo de trabalho. 

Composição e Mandato 

CAPÍTULO VI 

DIRETORIA 

ARTIGO 15 - A Diretoria será composta por 5 (cinco) membros, sendo um 

Diretor-Presidente, um Diretor responsável pela área administrativa e 

financeira; um Diretor responsável pela área de sistemas e soluções; um 

Diretor responsável pela área de operações e um Diretor responsável pela área 

de serviços ao cidadão, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, 

permitidas 3 (três) reconduções consecutivas. 

Parágrafo único - É condição para investidura em cargo de Diretoria a 

assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem 

alcançados pela empresa. 

Vacância e Substituições 

ARTIGO 16 - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer 

Diretor, o Diretor-Presidente designará outro membro da Diretoria para 

cumular as funções. 

Parágrafo único - Nas suas ausências e impedimentos temporários, o Diretor

Presidente será substituído pelo Diretor por ele indicado. 

ARTIGO 17 - Em caso de vacância, e, até que seja eleito um sucessor, o 

Diretor-Presidente será substituído, sucessivamente, pelo Diretor responsável 

pela área financeira e pelo Diretor de idade mais elevada. 
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Funcionamento 

ARTIGO 18 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 2 (duas) 

vezes por mês e, extraordinariamente, por convocação do Diretor-Presidente 

ou de outros dois Diretores quaisquer. 

Parágrafo primeiro - As reuniões da Diretoria Colegiada serão instaladas com 

a presença de pelo menos metade dos Diretores em exercício, considerando

se aprovada a matéria que obtiver a concordância da maioria dos presentes; 

no caso de empate, prevalecerá a proposta que contar com o voto do Diretor 

Presidente. 

Parágrafo segundo - As deliberações da Diretoria constarão de ata lavrada 

em livro próprio e assinada por todos os presentes. 

Atribuições 

ARTIGO 19 - Além das atribuições definidas em lei, compete à Diretoria 

Colegiada: 

I. Elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração: 

a) a proposta de planejamento estratégico, contendo a estratégia de 

longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, 

no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos, as diretrizes de ação, metas 

de resultado e índices de avaliação de desempenho; 

b) a proposta de plano de negócios para o exercício anual seguinte, 

programas anuais e plurianuais, com indicação dos respectivos 

projetos; 

c) os orçamentos de custeio e de investimentos da empresa, com a 

indicação das fontes e aplicações dos recursos, bem como suas 

a Iterações; 

d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da empresa; 'I r 
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e) os relatórios triri,ei;tr.Jis d~ $.,~resa ·c:ctlrl?panhados dos balancetes e .. .... .. .. . ..... . 
demais demonstrações financeiras; 

f) anualmente, a minuta do relatório da administração, acompanhada 

do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e 

respectivas notas explicativas, com o parecer dos Auditores 

Independentes e a proposta de destinação do resultado do exercício; 

g) o Regimento Interno da Diretoria e os regulamentos da empresa; 

h) a proposta de aumento do capital social e de reforma deste Estatuto, 

ouvido o Conselho Fiscal, quando for o caso; 

i) a proposta da política de pessoal; 

j) a proposta de ampliação do limite de despesa com publicidade e 

patrocínio, observado o disposto no art. 93, § 2°, da Lei n° 

13.303/2016. 

k) o relatório de sustentabilidade; 

1) o Regulamento Interno do Conselho Editorial; 

m) submeter à aprovação do Conselho de Administração os membros do 

Conselho Editorial indicados pela Secretaria Tutelar. 

II. Aprovar: 

a) os critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de 

investimentos, com os respectivos planos de delegação de 

responsabilidade para sua execução e implantação; 

b) o plano de contas; 

c) o plano anual de seguros da empresa; 

d) residualmente, dentro dos limites estatutários, tudo o que se 

relacionar com as atividades da empresa e que não seja de 

competência privativa do Diretor-Presidente, do Conselho de 

Administração ou da Assembleia Geral. 

III. Autorizar, observados os limites e as diretrizes fixadas pela lei, por este 

Estatuto e pelo Conselho de Administração: 

a) os atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr 

fim a litígios ou pendências, podendo fixar limites de valor para a 
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delegação da pr~ti~q -dessfs pfdj pelo • .Dir~tor-Presidente ou qualquer . . . . . . . . . . . . . . . .. 
outro Diretor; 

b) celebração de quaisquer negócios jurídicos envolvendo aquisição, 

alienação ou oneração de ativos, bem como assunção de obrigações 

em geral, quando, em qualquer caso, o valor da transação ultrapassar 

a 5% (cinco por cento) e for inferior a 10% (dez por cento) do capital 

social. 

ARTIGO 20 - Compete ao Diretor Presidente: 

I. representar a empresa, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 

podendo ser constituído procurador com poderes especiais, inclusive 

para receber citações iniciais e notificações, observado o disposto no 

artigo 21, deste Estatuto; 

II. representar institucionalmente a empresa nas suas relações com 

autoridades públicas, entidades privadas e terceiros em geral; 

III. convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

IV. coordenar as atividades da Diretoria; 

V. expedir atos e resoluções que consubstanciem as deliberações da 

Diretoria ou que delas decorram; 

VI. coordenar a gestão ordinária da empresa, incluindo a implementação das 

diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas pela Assembleia 

Geral, pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Colegiada; 

VII. coordenar as atividades dos demais Diretores; 

VIII. promover a estruturação organizacional e funcional da empresa, 

observado o disposto no artigo 14, XXXV, deste Estatuto; 

IX. expedir as instruções normativas que disciplinam as atividades entre as 

diversas áreas da empresa. 

Parágrafo único. A Área de Conformidade, de Gestão de Riscos e de Controle 

Interno será vinculada ao Diretor-Presidente. 

Representacão da empresa 
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ARTIGO 21 - A empresJ oF~iJa-s~ P~f~;te te_r.~ei~os: .. .... .. .. . ..... . 
I. pela assinatura de dois Diretores, sendo um necessariamente o Diretor-

Presidente ou o Diretor responsável pela área financeira; 

II. pela assinatura de um Diretor e um procurador, conforme os poderes 

constantes do respectivo instrumento de mandato; 

III. pela assinatura de dois procuradores, conforme os poderes constantes 

do respectivo instrumento de mandato; 

IV. pela assinatura de um procurador, conforme os poderes constantes do 

respectivo instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente para a 

prática de atos específicos. 

Parágrafo único - Os instrumentos de mandato poderão ser outorgados por 

instrumento público ou particular, inclusive por meio eletrônico, com prazo 

determinado de validade, e especificarão os poderes conferidos; apenas as 

procurações para o foro em geral terão prazo indeterminado. 

CAPÍTULO VII 

CONSELHO FISCAL 

ARTIGO 22 - A empresa terá um Conselho Fiscal de funcionamento 

permanente, com as competências e atribuições previstas na lei. 

ARTIGO 23 - O Conselho Fiscal será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no 

máximo, 5 (cinco) membros efetivos, com igual número de suplentes, eleitos 

anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, permitidas 2 (duas) reconduções 

consecutivas. 

Parágrafo único - Na hipótese de vacância ou impedimento de membro 

efetivo, assumirá o suplente. 

ARTIGO 24 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês 

e, extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros 

ou pela Diretoria, lavrando-se ata em livro próprio. 
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Representante dos Acionistas Minoritários 
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ARTIGO 25 - É garantida a participação, no Conselho Fiscal, de representante 

dos acionistas minoritários, e, dos preferencialistas, se houver, e seus 

respectivos suplentes, nos termos do artigo 240, e da alínea "a", do parágrafo 

4°, do artigo 161, ambos da Lei federal n° 6.404/1976. 

Parágrafo único - É garantido, ao acionista controlador, o poder de eleger a 

maioria de seus membros, nos termos da alínea "b", do parágrafo 4°, do artigo 

161, da Lei federal n° 6.404/1976. 

CAPÍTULO VIII 

COMITÊ DE AUDITORIA 

ARTIGO 26 - A empresa terá um Comitê de Auditoria, órgão técnico de auxílio 

permanente ao Conselho de Administração, competindo-lhe, além daquelas 

competências atribuídas em Lei, nos termos definidos em Regimento Interno: 

1. referendar a escolha do responsável pela auditoria interna, propor sua 

destituição ao Conselho de Administração e supervisionar a execução dos 

respectivos tra ba I hos; 

II. analisar as demonstrações financeiras; 

III. promover a supervisão e a responsabilização da área financeira; 

IV. garantir que a Diretoria desenvolva controles internos efetivos; 

V. garantir que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e 

que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria 

revisão, as práticas da Diretoria e da auditoria interna; 

VI. zelar pelo cumprimento do Código de Conduta e Integridade da empresa; 

VII. avaliar a aderência das práticas empresariais ao Código de Conduta e 

Integridade, incluindo o comprometimento dos Administradores com a 

difusão da cultura de integridade e a valorização do comportamento 

ético°1_ 
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VIII. monitorar os pro~edtQ1ênto$ ~~LJfatór\G~ • ~e infração ao Código de .. .... .. .. . ..... . 
Conduta e Integridade, bem como os eventos registrados no Canal de 

Denúncias. 

ARTIGO 27 - O Comitê será formado por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 

5 (cinco) membros, em sua maioria independentes, eleitos e destituíveis pelo 

Conselho de Administração, sem mandato fixo, devendo ao menos 1 (um) dos 

membros do Comitê possuir reconhecida experiência em assuntos de 

contabilidade societária. 

Parágrafo primeiro - O Comitê será coordenado por um Conselheiro de 

Administração independente. 

Parágrafo segundo - Para integrar o Comitê, devem ser observadas as 

condições mínimas estabelecidas em lei, em especial o parágrafo 1 °, do artigo 

25, da Lei federal n° 13.303/2016. 

Parágrafo terceiro - A disponibilidade mínima de tempo exigida de cada 

integrante do Comitê de Auditoria corresponderá a 30 (trinta) horas mensais. 

ARTIGO 28 - O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e orçamento 

próprio aprovado pelo Conselho de Administração, nos termos da Lei. 

CAPÍTULO IX 

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO 

ARTIGO 29 - A empresa terá um Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, 

responsável pela supervisão do processo de indicação e de avaliação de 

Administradores e Conselheiros Fiscais, observado o disposto no artigo 10, da 

Lei federal n° 13.303/2016. 

Parágrafo primeiro - O Comitê: 
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I. emitirá manifestaç~o~ ç~~clu~iv~; .. ~e niç,do -~ auxiliar os acionistas na . . . . . . . . . . . . . . . .. 
indicação de Administradores e Conselheiros Fiscais sobre o 

preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as 

respectivas eleições; 

II. verificará a conformidade do processo de avaliação dos Administradores 

e dos Conselheiros Fiscais; 

III. deliberará por maioria de votos, com registro em ata, devendo ser 

lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive das 

dissidências e dos protestos, e conter a transcrição apenas das 

deliberações tomadas; 

IV. deverá manifestar-se, no prazo de 7 (sete) dias, contado da data de 

recebimento das fichas cadastrais e documentação comprobatória dos 

indicados, sob pena de ser noticiada a omissão ao Conselho de 

Administração e às instâncias governamentais competentes. 

Parágrafo segundo - Em caso de manifesta urgência, o Comitê se reunirá, 

facultativamente, por meio virtual, emitindo sua deliberação de forma a 

possibilitar tempestivamente os procedimentos necessários. 

Parágrafo terceiro - Após a manifestação do comitê, a ata deverá ser 

encaminhada pela empresa ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -

CODEC, com solicitação de convocação de Assembleia Geral destinada à eleição 

dos aprovados. 

Parágrafo quarto - Os originais das fichas cadastrais e a documentação 

comprobatória examinada deverão ser mantidos em arquivo pela empresa. 

ARTIGO 30 - Os órgãos de administração também poderão submeter ao 

Comitê solicitação de caráter consultivo objetivando o aconselhamento 

estratégico para o atendimento do interesse público que justificou a criação da 

Empresa, nos termos do artigo 160, da Lei federal n° 6.404/1976 .6 ( 
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ARTIGO 31 - O Comitê. erá.-êomP.o. !rior a\Q.3 três) membros, eleitos por .. .... .. .. . ..... . 
Assembleia Geral, sem mandato fixo, que poderão participar das reuniões 

daquele Colegiado, com direito a voz, mas não a voto. 

Parágrafo único - Os membros do comitê devem ter experiência profissional 

de, no mínimo, 3 (três) anos na Administração Pública, ou, 3 (três) anos no 

setor privado, na área de atuação da empresa ou em área conexa. 

CAPÍTULO X 

ÁREA DE CONFORMIDADE, GESTÃO DE RISCOS E 

DE CONTROLE INTERNO 

ARTIGO 32 - A empresa terá uma Área de Conformidade, Gestão de Riscos e 

de Controle Interno vinculada ao Diretor-Presidente e liderada por diretor 

estatutário indicado pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo primeiro - A área poderá contar com o apoio operacional de 

auditoria interna e manter interlocução direta com o Conselho Fiscal e com o 

Comitê de Auditoria. 

Parágrafo segundo - A área prevista neste Capítulo se reportará diretamente 

ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do 

envolvimento de membro da Diretoria em irregularidades ou quando integrante 

da Diretoria se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à 

situação a ele relatada, assegurada sempre sua atuação independente. 

ARTIGO 33 - Compete à área, além do atendimento às disposições aplicáveis 

do artigo goda Lei federal n° 13.303/2016, o seguinte: 

I. estabelecer políticas de incentivo ao respeito às leis, às normas e aos 

regulamentos, bem como à prevenção, à detecção e ao tratamento de 

riscos de condutas irregulares, ilícitas e antiéticas dos membros da 

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel : (11) 2845-6000 (PABX) 
Correspondência : Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEP 06754-970 

www.prodesp.sp.gov .br - prodesp@prodesp.sp.gov.br 
29 



.. . . ♦ ••• •••• . .. . • . . . . . . . . . . ... .. . .. . • . . . . . 
SÃO~ ~ULO .. .. . .. .... . .. :p,odesp 
GOVERNO DO ESTADO .. .. .. .. . 

empresa, devendo~ p~~~ :isso~a4;t~r estn.Ít~fas e práticas eficientes de .. .... .. .. . ..... . 
controles internos e de gestão de riscos estratégicos, patrimoniais, 

operacionais, financeiros, socioambientais e reputacionais, dentre 

outros, as quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo 

Conselho de Administração, e comunicá-las a todo o corpo funcional; 

II. verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, 

produtos e serviços da empresa às leis, atos normativos, políticas e 

diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis; 

III. disseminar a importância da conformidade, do gerenciamento de riscos 

e do controle interno, bem como da responsabilidade de cada área da 

empresa nestes aspectos; 

IV. coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos 

riscos a que está sujeita a empresa; 

V. coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação 

dos riscos identificados, verificando continuamente a adequação e a 

eficácia da gestão de riscos; 

VI. estabelecer planos de contingência para os principais processos de 

trabalho da empresa; 

VII. avaliar o cumprimento das metas previstas nos planos, projetos e 

orçamentos, comprovando a legalidade e avaliando os resultados, 

quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, nos termos do artigo 74 da Constituição da República; 

VIII. identificar, armazenar e comunicar toda informação relevante, na forma 

e tempestivamente, a fim de permitir a realização dos procedimentos 

estabelecidos, orientar a tomada de decisão, o monitoramento de ações 

e contribuir para a realização de todos os objetivos do controle interno; 

IX. verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de 

forma que seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes; 

X. adotar procedimentos de controle interno, objetivando prevenir ou 

detectar os riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, a 

fidedignidade e à precisão das informações da empresa; 

XI. elaborar e divulgar o Código de Conduta e Integridade que deverá ser 

aprovado pelo Conselho de Administração e ficará disponível no síti(?, 
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eletrônico da emp~esi:l·,. •âispJn~~-~br; .~· ·~adrões de comportamento .. .... .. .. . ..... . 
ético esperados dos administradores, fiscais, empregados, prepostos e 

terceiros contratados, implementando treinamento periódico; 

XII. elaborar o programa de integridade, observadas as diretrizes 

estabelecidas no Decreto estadual n° 62.349, de 26 de dezembro de 

2016; 

XIII. submeter à avaliação periódica do Comitê de Auditoria a aderência das 

práticas empresariais ao Código de Conduta e Integridade, incluindo o 

comprometimento dos Administradores com a difusão da cultura de 

integridade e a valorização do comportamento ético; 

XIV. manter canal institucional, que poderá ser externo à empresa, para 

recebimento de denúncias sobre práticas de corrupção, fraude, atos 

ilícitos e irregularidades que prejudiquem o patrimônio e a reputação da 

empresa, incluindo as infrações ao Código de Conduta e Integridade; 

XV. elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à 

Diretoria, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de 

Auditoria. 

Parágrafo primeiro - Os Administradores da empresa divulgarão e 

incentivarão o uso do canal institucional de denúncias, que deverá assegurar o 

anonimato do denunciante por prazo indeterminado e a confidencialidade do 

processo de investigação e apuração de responsabilidades até a publicação da 

decisão administrativa definitiva. 

Parágrafo segundo - Sob supervisão do Conselho de Administração, a 

empresa deverá instituir mecanismo de consulta prévia para solução de 

dúvidas sobre a aplicação do Código de Conduta e Integridade e definir 

orientações em casos concretos. 

CAPÍTULO XI 

AUDITORIA INTERNA 
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ARTIGO 34 - A empre· a : t ã A ·di rii) Int~a· vinculada diretamente ao .. .. . . . . .. • •• ♦ ••• 

Comitê de Auditoria, regida pela legislação e regulamentação aplicável. 

Parágrafo único - A área será responsável por aferir: 

I. a adequação dos controles internos; 

II. a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de 

governança; 

III. a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, 

acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao 

preparo de demonstrações financeiras. 

ARTIGO 35 - A composição e o detalhamento de suas atribuições serão 

defi~idos em Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de Administração. 

ARTIGO 36 - Caberá ao Comitê de Auditoria referendar a escolha do 

responsável pela Auditoria Interna pelo Conselho de Administração, propor sua 

destituição àquele e supervisionar a execução dos respectivos trabalhos. 

ARTIGO 37 - A Auditoria Interna prestará apoio operacional à Área de 

Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno. 

CAPÍTULO XII 

CONSELHO EDITORIAL 

ARTIGO 38 - A empresa terá um Conselho Editorial integrado por até 7 (sete) 

membros, com mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recond ução 

consecutiva. 

Parágrafo primeiro - A composição e as atribuições do Conselho Editorial 

serão definidas em Regulamento Interno, elaborado pela Diretoria e submetido 

à aprovação do Conselho de Administração. /2 
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Parágrafo segundo - ds rn~mbrqs !fr'&o ind_icªad!Js pela Secretaria Tutelar e .. .... .. .. . ..... . 
submetidos à aprovação do Conselho de Administração, pela Diretoria. 

Parágrafo terceiro - Os membros do Conselho Editorial receberão, a título 

de remuneração mensal, um salário mínimo estadual. 

CAPÍTULO XIII 

REGRAS COMUNS AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 

Posse, Impedimentos e Vedacões 

ARTIGO 39 - Os membros dos órgãos estatutários deverão comprovar o 

atendimento das exigências legais, mediante apresentação de currículo e 

documentação pertinente nos termos da normatização em vigor. 

ARTIGO 40 - Os membros dos órgãos estatutários serão investidos em seus 

cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de 

atas. 

Parágrafo primeiro - O termo de posse deverá ser assinado nos 30 (trinta) 

dias seguintes à eleição, sob pena de sua ineficácia, salvo justificativa aceita 

pelo órgão para o qual o membro tiver sido eleito, e deverá conter a indicação 

de pelo menos um domicílio para recebimento de citações e intimações de 

processos administrativos e judiciais, relativos a atos de sua gestão, sendo 

permitida a alteração do domicílio indicado somente mediante comunicação 

escrita. 

Parágrafo segundo - A investidura ficará condicionada à apresentação de 

declaração de bens e valores, na forma prevista na legislação estadual vigente, 

que deverá ser atualizada anualmente e ao término do mandato; _ 
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Parágrafo terceiro - A i:il~Cc!!Ção ~a:c:õrriposis;~o ~os órgãos estatutários será . .... .. .. . ..... . 
imediatamente comunicada ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -

CODEC. 

ARTIGO 41 - Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se 

automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos órgãos 

estatutários, até a posse dos respectivos substitutos. 

Remuneração e Licenças 

ARTIGO 42 - A remuneração dos membros dos órgãos estatutários será fixada 

pela Assembleia Geral e não haverá acumulação de vencimentos ou quaisquer 

vantagens em razão das substituições que ocorram em virtude de vacância, 

ausência ou impedimento temporário, ou acumulação em Conselhos e Comitês. 

Parágrafo primeiro - A remuneração dos membros dos Comitês será fixada 

pela Assembleia Geral e, nos casos em que os integrantes do Comitê também 

sejam membros do Conselho de Administração, não será cumulativa. 

Parágrafo segundo - Fica facultado ao Diretor, que, na data da posse, 

pertença ao quadro de empregados da empresa, optar pelo respectivo salário. 

ARTIGO 43 - Os Diretores poderão solicitar ao Conselho de Administração 

afastamento por licença não remunerada, desde que por prazo não superior a 

3 (três) meses, o qual deverá ser registrado em ata. 

CAPÍTULO XIV 

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS, 

RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

ARTIGO 44 - O exercício social coincidirá com o ano civil, findo o qual a 

Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em Lei. 
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ARTIGO 45 - As ações ordinárias terão direito ao dividendo mínimo 

obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do 

exercício, após as deduções determinadas ou admitidas em lei. 

Parágrafo primeiro - O dividendo poderá ser pago pela empresa sob a forma 

de juros sobre o capital próprio. 

Parágrafo segundo - A empresa poderá levantar balanços intermediários ou 

intercalares, para efeito de distribuição de dividendos ou pagamento de juros 

sobre o capital próprio. 

CAPÍTULO XV 

LIQUIDAÇÃO 

ARTIGO 46 - A empresa entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 

competindo à Assembleia Geral, se o caso, determinar o modo de liquidação e 

nomear o liquidante, fixando sua remuneração. 

CAPÍTULO XVI 

MECANISMO DE DEFESA 

ARTIGO 47 - A empresa assegurará aos membros dos órgãos estatutários, 

por meio de seu Departamento Jurídico ou de profissional contratado, a defesa 

técnica em processos judiciais e administrativos propostos durante ou após os 

respectivos mandatos, por atos relacionados com o exercício de suas funções. 

Parágrafo primeiro - A mesma proteção poderá, mediante autorização 

específica do Conselho de Administração, ser estendida aos empregados, 

prepostos e mandatários da empres 
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Parágrafo segundo - iA fr~,,ina , ~s j~r~~ rios. e= Ô: limit es para a concessão da .. .... .. .. . ..... . 
assistência jurídica estabelecida neste artigo serão definidos pelo Conselho de 

Administração. 

Parágrafo terceiro - Quando a empresa não indicar, em tempo hábil, 

profissional para assumir a defesa, o interessado poderá contratá-lo por sua 

própria conta, fazendo jus ao reembolso dos respectivos honorários 

advocatícios fixados em montante razoável, se for ao final absolvido ou 

exonerado de responsabilidade. 

Parágrafo quarto - Além de assegurar a defesa técnica, a empresa arcará 

com as custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas 

administrativas e depósitos para garantia de instância. 

Parágrafo quinto - O agente que for condenado ou responsabilizado, com 

sentença transitada em julgado, ficará obrigado a ressarcir à empresa os 

valores efetivamente desembolsados, salvo quando evidenciado que agiu de 

boa-fé e visando o interesse da empresa. 

Parágrafo sexto - A empresa poderá contratar seguro em favor dos membros 

dos órgãos estatutários, e, mediante aprovação do Conselho de Administração, 

em favor de empregados, prepostos e mandatários, para a cobertura de 

responsabilidades decorrentes do exercício de suas funções. 

CAPÍTULO XVII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 48 - Até o dia 30 de abril de cada ano, a empresa publicará o seu 

quadro de empregos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício 

anterior, em cumprimento ao disposto no § 5°, do artigo 115, da Const ituição 

do Estado de São Paulof 
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ARTIGO 49 - Em face~df cJ-i~posio~~b-~rtig9.i.ô~, da Constituição do Estado .. .... .. .. . ..... . 
de São Paulo, na forma regulamentada pelo Decreto estadual nº 56.677, de 19 

de janeiro de 2011, a contratação do advogado responsável pela chefia máxima 

dos serviços jurídicos da empresa deverá ser precedida da aprovação do 

indicado pelo Procurador Geral do Estado, segundo critérios objetivos de 

qualificação, competência e experiência profissional. 

ARTIGO 50 - A empresa deverá propiciar a interlocução direta de seus 

advogados com o Procurador Geral do Estado ou outro Procurador do Estado 

por ele indicado, com vistas a assegurar a atuação uniforme e coordenada, nos 

limites estabelecidos no artigo 101 da Constituição do Estado, observados os 

deveres e prerrogativas inerentes ao exercício profissional. 

ARTIGO 51 - É vedada a indicação, para os órgãos estatutários da empresa, 

de pessoas que se enquadrem nas causas de inelegibilidade estabelecidas na 

legislação federal. 

Parágrafo primeiro - A proibição presente no "caput" deste artigo estende

se às admissões para empregos em comissão e às designações para funções 

de confiança. 

Parágrafo segundo - A empresa observará o artigo 111-A, da Constituição 

do Estado de São Paulo, e as regras previstas nos Decretos estaduais n° 

57.970, de 12 de abril de 2012, e n° 58.076, de 25 de maio de 2012, bem 

como as eventuais alterações que vierem a ser editadas. 

Artigo 52 - A admissão de empregados pela empresa fica condicionada à 

apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 

privado, que deverá ser atualizada anualmente, bem como por ocasião do 

desligamento. 

Parágrafo único - A empresa observará as regras previstas no artigo 13, da 

Lei federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e suas alterações posteriores, e~ 
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no Decreto estadual n. 4:1 .. St>S, be~ iõ; de ]L;u1h~ de 1997, e suas alterações .. .... . ... . . . . . .. 
posteriores, bem como as eventuais que vierem a ser editadas. 

ARTIGO 53 - A empresa observará o disposto na Súmula Vinculante n° 13, 

do Supremo Tribunal Federal, e no Decreto estadual nº 54.376, de 26 de maio 

de 2009, bem como as eventuais alterações que vierem a ser editadas. 

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. 

I r.<-<·•~~--, ,, 
MARIANA PADUA MANZANO 

Gerente Jurídica da Prodesp 

Secretária da Mesa 
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Sistema Pregão Eletrônico de Contratação - BEC/SP. O edital estará disponível 
a partir do dia 04/08/2021, 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 - NIRE 35300010035

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-

RIA REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2021
DATA: 02 de agosto 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 Bottcher Filho, Presidente do Conselho de Administração, 
assumiu a presidência. A Sra. Mariana Padua Manzano, Gerente Jurídica, assu-
miu a secretaria. PRESENÇAS E QUÓRUM: Acionistas representando mais de 
2/3  (dois  terços)  do  Capital  Social,  sendo  a  Fazenda  do  Estado  representada  
pelos  Procuradores  do  Estado  BRUNO  LOPES  MEGNA  e  BRUNA  TAPIÉ  GA-
BRIELLI. Presente também o Sr. VITOR MANUEL DOS SANTOS ALVES JÚNIOR, 
representante do Conselho Fiscal. PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publi-
cado no Diário Oficial do Estado - Empresarial nos dias 22/07/2021 (folha nº 37), 
23/07/2021 (folha nº 42) e 24/07/2021 (folha nº 31), e no Jornal Valor Econômico 
nos dias 22/07/2021 (folha nº E3), 23/07/2021 (folha nº E3) e 24/07/2021 (folha nº 
E6). ORDEM DO DIA. Item 01 - Ratificar a aprovação do Protocolo e Justificação 
e a nomeação de empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação, 
relativos à incorporação da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP pela Com-
panhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP; Item 
02 - Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio da incorporada IMESP, elabo-
rado pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - 
FIPECAFI, para efeito de concretizar a incorporação pela PRODESP, nos termos 
do  Protocolo  e  Justificação  aprovado  na  Assembleia  Geral  Extraordinária  da  
Companhia datada de 18 de dezembro de 2020; Item 03 - Aprovar o aumento do 
capital social da Companhia, de R$ 507.879.931,19 (quinhentos e sete milhões, 
oitocentos  e  setenta  e  nove  mil,  novecentos  e  trinta  e  um  reais  e  dezenove  
centavos) para R$ 668.231.931,19 (seiscentos e sessenta e oito milhões, duzen-
tos e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos), me-
diante a emissão de 2.985.932.465 (dois bilhões, novecentas e oitenta e cinco 
milhões, novecentas e trinta e duas mil, quatrocentas e sessenta e cinco) novas 
ações, em decorrência da incorporação ora aprovada, as quais, neste ato são 
totalmente  subscritas  e  integralizadas  por  meio  da  versão,  à  Companhia,  do  
patrimônio líquido da sociedade incorporada IMESP, totalizando 12.443.221.271 
(doze bilhões, quatrocentas e quarenta e três milhões, duzentas e vinte e uma 
mil, duzentas e setenta e uma) ações ordinárias, bem como o aumento do capi-
tal  autorizado,  de  R$  600.000.000,00  (seiscentos  milhões  de  reais)  para  R$  
800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) previsto no Parágrafo Único, Arti-
go  3°,  do  Estatuto  Social  da  Prodesp;  Item  04  -  Deliberar  que  o  valor  de  R$  
26.076.399,33  (vinte  e  seis  milhões,  setenta  e  seis  mil,  trezentos  e  noventa  e  
nove reais e trinta e três centavos) será registrado como ágio, em conformidade 
com o disposto no item 3.2 do Protocolo e Justificação da incorporação; Item 05 
- Aprovar as alterações e a consolidação do estatuto social da Companhia, para 
alteração do capital social, para atualização do objeto social, para que este con-
temple  os  órgãos  societários  e  as  atividades  desenvolvidas  pela  Companhia  
incorporada, e outras deliberações de cunho redacional; Item 06 - Determinar à 
diretoria  executiva  da  Companhia  para  que  sejam  adotadas  as  providências  
necessárias à conclusão da incorporação. DELIBERAÇÕES. A acionista Fazenda 
do Estado proferiu voto de acordo com o Parecer CODEC n.º 054/2021, de 26 de 
julho de 2021, nos seguintes termos transcritos na íntegra (Processos Eletrôni-
cos  SFP-PRC-2021/12138  e  SFP-PRC-2021/09914):  [INÍCIO  DA  TRANSCRIÇÃO  
DO PARECER CODEC n.º 054/2021] “Considerando a instrução processual,  in-
clusive a manifestação técnica do Departamento de Entidades Descentralizadas 
– DED, órgão desta Pasta, a matéria assemblear encontra-se em condições de 
ser submetida à apreciação dos acionistas, devendo o voto do Senhor Procura-
dor  ocorrer  com  observância  dos  parâmetros  a  seguir.  Inicialmente,  cumpre  
destacar que a Lei estadual nº 17.056, de 05 de junho de 2019, autorizou o Poder 
Executivo a adotar as providências necessárias à incorporação da IMESP pela 
PRODESP, nos termos da Lei federal n.º 6.404/1976. A Lei federal nº 6.404/1976 
e  a  IN DREI  nº  81/2020 do Departamento Nacional  de Registro Empresarial  e  
Integração, exigem, entre os documentos necessários nos processos de incor-
poração, o Protocolo de Intenções e Justificação, assim como que, após apro-
vação dos atos de incorporação, extingue-se a incorporada, devendo a incorpo-
radora  providenciar  o  arquivamento  dos  atos  e  sua  publicação.  Conforme  
Parecer CODEC nº 089/2020, a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 
de dezembro de 2020, aprovou o Protocolo e a Justificação da incorporação da 
IMESP pela PRODESP, nos termos da Lei federal n.º 6.404/1976 e da Lei estadu-
al nº 17.056/2019; a nomeação da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais  e  Financeiras  -  FIPECAFI  como  empresa  especializada  responsável  
pelo laudo de avaliação do patrimônio da IMESP, sociedade a ser incorporada; 
bem como autorizou o aumento de capital a ser subscrito e integralizado, nos 
termos do artigo 227, §1º, da Lei federal n.º 6.404/1976. Além disso, foi estabe-
lecido que na próxima Assembleia Geral de Acionistas deveria ser aprovada a 
alteração do novo estatuto social da companhia, inclusive para fazer constar o 
novo valor do capital social e o número de ações correspondentes. O item “01” 
da pauta trata da ratificação da aprovação do Protocolo e Justificação da incor-
poração da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP pela Companhia de Proces-
samento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, nos termos da Lei fede-
ral 6.404/1976 e da Lei estadual nº 17.056/2019, cuja incorporadora sucederá a 
incorporada em todos os direitos e obrigações, conforme artigo 227 da Lei fe-
deral n.º 6.404/1976. Especificamente em relação ao Protocolo e Justificação da 
incorporação, aprovado na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 18 de 
dezembro de 2020, o seu item 2.5 prevê que a avaliação do patrimônio da incor-
porada se dará pelo critério de valor contábil em 30 de junho de 2020 (data-ba-
se). Contudo, a empresa especializada responsável pelo laudo de avaliação do 
patrimônio da sociedade a ser incorporada, para a qual foi selecionada a Fun-
dação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI, in-
dicou a avaliação pelo critério de valor patrimonial contábil de 31/12/2020, fa-
zendo-se necessária a presente ratificação prevista neste item. Dessa forma, a 
matéria poderá ser aprovada pelo Senhor Procurador do Estado. O item “02” 
trata da aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio da incorporada IMESP, 
elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financei-
ras  -  FIPECAFI,  para  efeito  de  concretizar  a  incorporação  pela  PRODESP,  nos  
termos do Protocolo e Justificação aprovado na Assembleia Geral Extraordiná-
ria da Companhia realizada em 18 de dezembro de 2020 e ratificado no “item 
01” desta pauta. A FIPECAFI, nomeada para proceder à avaliação do valor con-
tábil do acervo líquido da IMESP, de acordo com as práticas contábeis brasilei-
ras, concluiu em seu parecer que o valor de R$186.428.399,33 (cento e oitenta e 
seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e 
trinta  e  três  centavos)  dos  ativos  e  passivos,  conforme  constam  do  balanço  
patrimonial em 31 de dezembro de 2020, registrado nos livros contábeis, repre-
senta, em todos os aspectos relevantes, o acervo líquido formado por determi-
nados ativos e passivos da IMESP, avaliado de acordo com as práticas contá-
beis brasileiras, apresentando os seguintes parágrafos de ênfase: “7. A IMESP 
possui ativos imobilizados como máquinas e os equipamentos utilizados nas 
atividades editorial  e  gráfica,  cujo valor recuperável  deve ser avaliado anual-
mente, conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 01(R1) – Redu-
ção ao Valor Recuperável de Ativos. A IMESP realizou teste de impairment, o 
qual envolve alto grau de julgamento de estimativas por parte da Administra-
ção e utilizou diversas premissas para identificar seu valor de mercado e valor 
em uso. A Administração mantém o propósito em continuar com a utilização 
dos ativos pós-incorporação, baseado nas circunstâncias de negócio apresenta-
das até a data de emissão deste laudo. 8. Existem investigações em curso con-

prestação de serviços que darão suporte à Coordenadoria de Apoio aos Negó-
cios, Projetos e Gestão da Qualidade – CNPG, do IPT, pelo período de 24 (vinte 
e quatro) meses. Início do recebimento das propostas: 05/08/2021. Abertura da 
Sessão  Pública:  17/08/2021  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  negócios  públicos  e  www.bec.sp.gov.br.  
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos e-mails: jorgecar@ipt.br 
e teresafm@ipt.br Coordenadoria Administrativa - Departamento 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

MODO DE DISPUTA: FECHADO – PRESENCIAL: 

1/2021/328
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para regulariza-
ção das instalações elétricas e rede estruturada da Agência Ambiental de Limei-
ra, com posterior emissão de laudo técnico conforme solicitado pelo anexo K 
da IT 01/2019 do CBPMESP – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, conforme quantidades e condições estabelecidas na Especifica-
ção Técnica que integra este edital sob o Anexo I.
ENCERRAMENTO: 26/08/2021 - às 09h15. Custo do Edital: GRATUITO.
O Edital, na íntegra, poderá ser retirado no sitio www.cetesb.sp.gov.br, informa-
ções pelo endereço eletrônico: aass_cetesb@sp.gov.br ou na av. Prof. Frederico 
Hermann  Júnior,  345,  prédio  1,  3º  andar  –  Divisão  de  Suprimentos  -  Alto  de  
Pinheiros, São Saulo - SP, das 8h às 17h.

EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO:  19/2019/302;  Parecer  Jurídico  nº  2021-0685-PJI,  de  28/06/2021;  
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 33903912; CONTRATO Nº 065506; 1º TERMO ADITI-
VO Nº 065506/1; MOTIVO: Retificação e Ratificação; CONTRATADO: SOFTPLAN 
PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.; CNPJ: 82.845.322/0001-04; OBJETO: Ser-
viço técnico especializado para análise,  desenvolvimento,  teste,  implantação,  
treinamento, manutenção e sustentação da solução especializada no Licencia-
mento Ambiental do Estado de São Paulo, integrado à Plataforma e-Ambiente, 
já em uso pela Companhia, bem como mapeamento e automatização dos pro-
cedimentos de trabalho da CETESB; ASSINATURA: 28/07/2021.

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO N° 16/2021/308
OBJETO:  Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  especializados  
para troca de cobertura, com fornecimento e instalação de telha cerâmica, na 
Agência Ambiental da CETESB em Americana, conforme detalhamento e espe-
cificações técnicas constante do Termo de Referência.
Na sessão pública de realização do Pregão Eletrônico e após encerrada as eta-
pas de lances/negociação,  o objeto foi  adjudicado e homologado a empresa:  
MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUÇÕES ME.; CNPJ: 08.334.563/0001-
28; CUSTO TOTAL: R$ 139.000,00

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

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

CNPJ 10.663.610/0001-29
RESULTADO  DE  LEILÃO  PÚBLICO  PRESENCIAL  E  ONLINE  SIMULTÂNEO  
GEPIN. 2 Nº 003/2021 – PROCESSO GEINF.3 Nº 002/2017. Objeto: ALIENAÇÃO 
DE BEM IMÓVEL. Sessão Pública: 20/07/2021 (terça-feira), on line no site www.
lanceleiloes.com.br e no Auditório da Leiloeira Oficial Aedi de Andrade Verrone, 
inscrita na JUCESP sob nº 840, sito à Rua Vitório, nº 142 – Vila Prel – São Paulo/
SP. Resultado: Deserto. 

Secretaria da Fazenda e Planejamento

CPTM - Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos

CNPJ 71.832.679/0001-23

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
OF 001221106200 -  Objeto:  Fornecimento de vaselina  industrial  -  Contratada:  
D  RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS  FERROVIÁRIOS LTDA -  Mo-
dalidade:  Pregão  Eletrônico  -  Valor:  R$  31.800,00  -  Base:  JULHO/2021  -  Data:  
02/08/2021 - PTRES nº 379228 - Natureza de Despesa nº 339030 - Prazo de vi-
gência:  30  (trinta)  dias  -  Parecer  GRJ  nº  765  de  06/09/2019  -  Processo:  PE  nº  
0012211062.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  0062218061  -  CONCESSÃO  DE  USO  DE  ESPAÇOS  
COMERCIAIS  NA  ESTAÇÃO  FRANCISCO  MORATO  DA  LINHA  7  -  RUBI  DA  
CPTM, MEDIANTE REMUNERAÇÃO E CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO, ADMINIS-
TRAÇÃO E MANUTENÇÃO, BEM COMO ENCARGOS INCIDENTES SOBRE AS 
ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS,  VISANDO  A  EXPLORAÇÃO  COMERCIAL  DE  
LOJAS PARA O INCREMENTO DA RECEITA NÃO TARIFÁRIA DA CPTM E PRO-
PICIANDO AOS PASSAGEIROS FACILIDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS NA ESTAÇÃO - OC Nº 373201370922021OC00466 - Sessão Pública: 
21/09/2021 às 09:00 horas - Início do prazo para envio de proposta eletrônica: 
05/08/2021 - A Sessão Pública de processamento do Pregão Eletrônico será rea-
lizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação - BEC/SP. O 
edital estará disponível a partir do dia 04/08/2021, 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. 

PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  0251218061  -  CONCESSÃO  DE  USO  DE  ESPAÇOS  
COMERCIAIS NA ESTAÇÃO LUZ DA LINHA 7 – RUBI E ESTAÇÕES BRÁS, TA-
TUAPÉ E CORINTHIANS - ITAQUERA DA LINHA 11 – CORAL DA CPTM, PARA A 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SORVETERIAS, MEDIANTE REMUNERAÇÃO E 
CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO, BEM COMO 
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, VISANDO 
A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LOJAS E QUIOSQUES PARA O INCREMENTO 
DA RECEITA NÃO TARIFÁRIA DA CPTM E PROPICIANDO AOS PASSAGEIROS 
FACILIDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES - 
OC Nº 373201370922021OC00482 -  Sessão Pública:  20/09/2021 às 09:00 horas 
- Início do prazo para envio de proposta eletrônica: 05/08/2021 - A Sessão Pú-
blica de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por intermédio do 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
LI SABESP RR 1.713/21 -  A Sabesp comunica aos interessados a adjudicação 
do objeto e Homologação do resultado à POLIERG Industria e Comércio Ltda, 
Registro/SP, 04/08/2021 - UN Vale do Ribeira.

HOMOLOGAÇÃO
LI RB - 00875/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁ-
RIO DO MUNICÍPIO DE TARUMÃ COMPREENDENDO:  EMISSÁRIO,  ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO E EMISSÁRIO FINAL NO ÂMBITO DA COORDE-
NADORIA DE EMPREENDIMENTOS NOROESTE -  RET.  A  Comissão de  Julga-
mento classificou as Propostas Comerciais de todas as Licitantes. Homologado 
o resultado, o objeto fica adjudicado à Construtora Antonio Molina Ltda. Dossiê 
franqueado p/ vistas, à Av. Cel. José Soares Marcondes, 3623, Jd. Bongiovani, 
Pres. Prudente, das 08:30 às 11:30/13:30 às 16:00h. P.Pte/ SP - 04/08/2021 - RB.

3º TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO
CT 00284/20 – 3º Termo de Alteração de Contrato - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA 
PROLONGAMENTO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE TARUMÃ - 
RB. Karonazzo Construtora e Locação EIRELI. Prorrogação do prazo contratual, 
conforme cláusula 2ª do respectivo contrato, em 90 (noventa) dias consecutivos 
e ininterruptos, renovando seu término para 16 de setembro de 2021. Parecer 
Jurídico 104/2021 RB^620 de 16/06/2021. Assinatura: 17/06/2021. Pres. Pte /SP, 
04/08/2021 - RB.

EXTRATO DE CONTRATO
PG RB -  00089/21  -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  VIGILÂNCIA/SEGURANÇA 
PATRIMONIAL COM A EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS, NO 
ÂMBITO DA UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - CAPTAÇÃO DE 
ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE, ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - DISTRITO DE 
ENEIDA, ÁREA DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA LOGÍSTICA E SEDE DO AL-
MOXARIFADO - 067, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. R$ 1.984.842,00 
- 03/08/2021 - ESSENZA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI (30.260.847/0001-
76) - 930 dias - PG nº de Licitantes 17. RC nº 10725411, LIBERADA EM 07/01/2021 
- Fonte de recursos: Despesa, Centro de Custo 6510400000. PJD Nº 012/2021 de 
26/01/2021, RB^620. Pres. Prudente, 04/08/2021 - RB.

HOMOLOGAÇÃO
LI RB - 02129/21 - AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC DE FOFO DN 500 JEI, PVC DE 
FOFO DN 400 JEI, TUBO PAREDE DUPLA - NTS 198 DN 500 PB, PARA USO EM 
PRESIDENTE PRUDENTE E PRESIDENTE EPITÁCIO, NA UNIDADE DE NEGÓCIO 
BAIXO PARANAPANEMA – RB. A Comissão de Julgamento classificou as Pro-
postas Comerciais de todas as Licitantes. Homologado o resultado, o objeto fica 
adjudicado  à  TIGRE  MATERIAIS  E  SOLUÇÕES  P/  CONSTRUÇÃO  LTDA  (itens  
1 e 2)  e  POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA (item 3).  Dossiê 
franqueado p/ vistas, à Av. Cel. José Soares Marcondes, 3623, Jd. Bongiovani, 
Pres. Prudente, das 08:30 às 11:30/13:30 às 16:00h. P.Pte/ SP - 04/08/2021 - RB.

1º ADITAMENTO COM PRORROGAÇÃO DE 

DATAS
LI RB - 01946/21 - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS A ÓLEO 
PARA OS MUNICÍPIOS DE ASSIS, OSVALDO CRUZ, PRESIDENTE BERNARDES 
E  ADAMANTINA  PERTENCENTES  A  UNIDADE  DE  NEGÓCIO  BAIXO  PARA-
NAPANEMA - RB. Aditamento n° 01 disponível para download - www.sabesp.
com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso - cadastre sua em-
presa -  Problemas c/  site,  contatar  fone (0**11)  3388-6984,  (0**18)3904-8074.  
Recebimento das Propostas: a partir das 00:00 h (zero hora) do dia 16/08/2021 
até às 09:00 h do dia 17/08/2021 no sítio da Sabesp na Internet. Abertura das 
Propostas: às 09:00 h do dia 17/08/2021 pelo Pregoeiro. P. Pte/SP, 04/08/2021 - 
RB.

EXTRATO DE CONTRATO
LI MIS 01.191/21 – AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM ELETROFUSÃO PARA ATEN-
DER AS UNIDADES DA DIRETORIA METROPOLITANA - M. – Empresa FGS - R$ 
540.000,01 – 29/07/21; HIDRALRICA - R$ 10.780,02 – 29/07/21 - Prazo contratual 
360 dias - LI nº de participantes 3. SP 04/08/2021

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

EMAE - Empresa Metropolitana de 
Águas e Energia S.A.

CNPJ 02.302.101/0001-42

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: ASL/ASS/5016/01/2021. Assinatura: 03/08/2021. Contratada: S&M.Co 
Transportes  de  Cargas  Eireli-Me.  Objeto:  Prestação  de  serviços  de  motofrete  
para  entrega  e  coleta  de  pequenas  cargas  por  meio  de  motocicletas.  Valor:  
R$144.000,00. Parecer Jurídico: PJ 185.21. Data do Parecer: 08/07/2021. Prazo: 
24 Meses. CNPJ: 27.569.512/0001-20. Crédito orçamentário pelo qual ocorrerá a 
despesa: Custeio. Pregão eletrônico.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: ASL/GMO/5009/01/2021 Assinatura: 30/07/2021 Contratada: CALFRAN 
CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA-ME Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTINEIRA NAS INS-
TALAÇÕES DA EMAE Valor: R$ 2.369.000,00 Parecer Jurídico: PJ 154.21 Data do 
Parecer: 04/06/2021 Crédito orçamentário pelo qual ocorrerá a despesa: CUS-
TEIO Prazo: 24 Meses CNPJ: 20.709.516/0001-17 Pregão

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato:  ASL/GMO/5009/02/2021  Assinatura:  30/07/2021  Contratada:  CELTAS  
CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS  EIRELI-  ME  Objeto:  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  
DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTINEIRA NAS INS-
TALAÇÕES DA EMAE Valor: R$ 1.730.000,00 Parecer Jurídico: PJ 154.21 Data do 
Parecer: 04/06/2021 Crédito orçamentário pelo qual ocorrerá a despesa: CUS-
TEIO Prazo: 24 Meses CNPJ: 13.962.870/0001-93 Pregão

AVISO DE ADIAMENTO Nº 01.
Procedimento de Licitação Presencial nº ASL/AP/3011/2021 - Projeto de reava-
liação  estrutural  da  barragem do Rio  Grande  e  Usina  Elevatória  de  Pedreira.  
Informamos que a data das propostas/sessão pública prevista para 04/08/2021 
às 09h:30min está adiada para o dia 11/08/2021 às 09h30min. Informações com 
Márcia,  telefone  (11)  2763-6662,  email:  marcia@emae.com.br  e  licitacoes@
emae.com.br

EXTRATO DE ADITIVO
1º  Aditivo  ao  contrato  de  prestação  de  serviço  Nº  ASL/GEM/3017/01/2020  
de  26/01/2021.  Contratada:  ATIC  Tecnologia  do  Brasil  Ltda  -  EPP.  Assina-
do  em:  03/08/2021.  Prorrogação  de  Prazo  por  mais  90  (noventa)  dias.  CNPJ:  
00.118.244/0001-73.  Objeto:  Prestação  de  Serviços  para  adequação das  áreas  
ao projeto de segurança nas Usinas de Pedreira, Porto Góes e Rasgão. Parecer 
Jurídico nº PJ 213/21 de 29/07/2021. Crédito orçamentário pelo qual correrá a 
despesa: Investimento – GAG Melhoria. Procedimento de Licitação.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo

CNPJ 60.633.674/0001-55

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão  Eletrônico  IPT  nº  PE00010/2021  -  Processo  IPT  nº  48543/2021  -  Oferta  
de Compra Nº 103101100912021OC00163 - contratação de pessoa jurídica para 
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Parágrafo sétimo - Quando houver motivo de urgência, o Presidente do Conse-
lho de Administração, ou a maioria dos Conselheiros em exercício, nos termos 
do parágrafo primeiro deste artigo, poderá convocar as reuniões extraordiná-
rias com qualquer antecedência, ficando facultada sua realização por via tele-
fônica, videoconferência ou outro meio idôneo de manifestação de vontade do 
Conselheiro ausente, cujo voto será considerado válido para todos os efeitos, 
sem prejuízo da posterior lavratura e assinatura da respectiva ata.
Parágrafo oitavo - O Conselho de Administração deliberará por maioria de vo-
tos dos participantes na reunião, prevalecendo, em caso de empate, a proposta 
que contar com o voto do Conselheiro que estiver presidindo os trabalhos.
Parágrafo nono - As reuniões do Conselho de Administração serão secretaria-
das por quem o seu Presidente indicar e todas as deliberações constarão de ata 
lavrada e registrada em livro próprio, com inclusão, de imediato, no Sistema de 
Informações das Entidades Descentralizadas - SIEDESC.
Parágrafo  décimo  -  Sempre  que  contiver  deliberações  destinadas  a  produzir  
efeitos perante terceiros, o extrato da ata será arquivado no registro de comér-
cio e publicado.
Atribuições
ARTIGO 14 - Além das atribuições previstas em Lei, compete ainda ao Conselho 
de Administração:
I.  aprovar  o  planejamento  estratégico,  contendo  a  estratégia  de  longo  prazo  
atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 
5 (cinco) anos, as diretrizes de ação, metas de resultado e índices de avaliação 
de desempenho;
II. aprovar o plano de negócios para o exercício anual seguinte, programas anu-
ais e plurianuais, com indicação dos respectivos projetos;
III. aprovar orçamentos de dispêndios e investimento, com indicação das fontes 
e aplicações de recursos;
IV. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
V. promover anualmente a análise do atendimento das metas e resultados na 
execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo,  devendo pu-
blicar suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de 
Contas  do  Estado,  excluindo-se  dessa  obrigação  as  informações  de  natureza  
estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interes-
se da empresa;
VI. fiscalizar e acompanhar a execução dos planos, programas, projetos e or-
çamentos;
VII. determinar a elaboração de carta anual de governança e subscrevê-la;
VIII. aprovar e revisar anualmente a elaboração e divulgação da política de tran-
sações com partes relacionadas;
IX. promover a divulgação anual do relatório integrado ou de sustentabilidade;
X. definir objetivos e prioridades de políticas públicas compatíveis com a área 
de atuação da empresa e o seu objeto social;
XI. deliberar sobre política de preços ou tarifas dos bens e serviços fornecidos 
pela empresa, respeitado o marco regulatório do respectivo setor;
XII. autorizar a abertura, instalação e a extinção de filiais, dependências, agên-
cias, sucursais, escritórios e representações;
XIII.  deliberar  sobre  o  aumento  do  capital  social  dentro  do  limite  autorizado  
pelo Estatuto, fixando as respectivas condições de subscrição e integralização;
XIV. fixar o limite máximo de endividamento da empresa;
XV. elaborar a política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público 
que justificou a criação da empresa, submetendo-a à Assembleia Geral;
XVI. deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio ou distribui-
ção de dividendos por conta do resultado do exercício em curso ou de reserva 
de lucros, sem prejuízo da posterior ratificação da Assembleia Geral;
XVII. propor à Assembleia Geral o pagamento de juros sobre o capital próprio 
ou distribuição de dividendos por conta do resultado do exercício social findo;
XVIII. deliberar sobre a política de pessoal, incluindo a fixação do quadro, plano 
de empregos e salários, condições gerais de negociação coletiva, abertura de 
concurso público para preenchimento de vagas e Programa de Participação nos 
Lucros e Resultados;
XIX. autorizar previamente, mediante provocação da Diretoria Colegiada, a ce-
lebração de quaisquer negócios jurídicos envolvendo aquisição, alienação ou 
oneração de ativos, bem como assunção de obrigações em geral, quando, em 
qualquer caso, o valor da transação ultrapassar 10% (dez por cento) do capital 
social;
XX.  aprovar  a  contratação  de  seguro  de  responsabilidade  civil  em favor  dos  
membros  dos  órgãos  estatutários,  empregados,  prepostos  e  mandatários  da  
empresa;
XXI. conceder licenças aos Diretores, observada a regulamentação pertinente;
XXII. aprovar o seu Regimento Interno, que defina claramente as suas respon-
sabilidades e atribuições e previna situações de conflito com a Diretoria, nota-
damente com o seu Presidente;
XXIII.  manifestar-se previamente sobre qualquer proposta da Diretoria ou as-
sunto a ser submetido à Assembleia Geral;
XXIV. avocar o exame de qualquer assunto compreendido na competência da 
Diretoria e sobre ele expedir orientação de caráter vinculante;
XXV. discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governan-
ça corporativa, política de relacionamento com partes relacionadas, política de 
gestão de pessoas, programa de integridade e código de conduta dos agentes;
XXVI. implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de con-
trole interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos 
a que esteja exposta a empresa, inclusive os riscos relacionados à integridade 
das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de cor-
rupção e fraude;
XXVII. estabelecer as políticas de porta-vozes e de divulgação de informações, 
em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas;
XXVIII. avaliar os diretores da empresa, nos termos do inciso III, do artigo 13, da 
Lei federal nº 13.303/2016, podendo contar com apoio metodológico e procedi-
mental do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento;
XXIX. indicar Diretor estatutário que liderará a Área de Conformidade, de Ges-
tão de Riscos e de Controle Interno, vinculada ao Diretor-Presidente;
XXX. apoiar a Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno, 
quando  houver  suspeita  do  envolvimento  em  irregularidades  ou  descumpri-
mento da obrigação de adoção de medidas necessárias em relação à situação 
relatada, por parte dos membros da Diretoria, assegurada sempre sua atuação 
independente;
XXXI. aprovar o Código de Conduta e Integridade, a ser elaborado e divulgado 
pela  Área  de  Conformidade,  de  Gestão  de  Riscos  e  de  Controle  Interno,  ob-
servadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Defesa dos Capitais do 
Estado - CODEC;
XXXII. aprovar os parâmetros da estruturação do canal de denúncias;
XXXIII. supervisionar a instituição de mecanismo de consulta prévia para solu-
ção de dúvidas sobre a aplicação do Código de Conduta e Integridade;
XXXIV. aprovar a proposta de ampliação do limite de despesa com publicidade 
e patrocínio elaborada pela Diretoria Colegiada, observado o disposto no art. 
93, § 2º, da Lei federal nº 13.303/2016;
XXXV.  aprovar,  mediante  proposta  do  Diretor-Presidente,  as  competências  e  
atribuições das diretorias;
XXXVI. eleger e destituir os membros da Diretoria e do Comitê de Auditoria;
XXXVII. aprovar o Regulamento Interno do Conselho Editorial, elaborado pela 
Diretoria;
XXXVIII.  designar  membros  do  Conselho  Editorial  indicados  pela  Secretaria  
Tutelar.
Parágrafo único - O acionista controlador, por intermédio do Conselho de Defe-
sa dos Capitais do Estado – CODEC, poderá manter interlocução com os mem-
bros do Conselho de Administração, para dar conhecimento de assuntos que 
considerar de interesse estratégico, nos termos da alínea “b”, do artigo 116, da 
Lei nº 6.404/1976, em especial:
I. eleição de membros da Diretoria e do Comitê de Auditoria;
II. proposta de destinação do resultado do exercício;
III. plano de Empregos e Salários;
IV. fixação ou alteração de quadro de pessoal;
V. admissão de pessoal mediante abertura de concurso público;
VI. celebração de acordo coletivo de trabalho.
CAPÍTULO VI
DIRETORIA
Composição e Mandato
ARTIGO 15 - A Diretoria será composta por 5 (cinco) membros, sendo um Di-
retor-Presidente, um Diretor responsável pela área administrativa e financeira; 
um Diretor responsável pela área de sistemas e soluções; um Diretor respon-
sável pela área de operações e um Diretor responsável pela área de serviços 
ao cidadão, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas 3 (três) 
reconduções consecutivas.
Parágrafo único - É condição para investidura em cargo de Diretoria a assunção 
de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados pela 
empresa.
Vacância e Substituições
ARTIGO 16  -  Nas  ausências  ou impedimentos  temporários  de  qualquer  Dire-
tor,  o  Diretor-Presidente  designará  outro  membro  da  Diretoria  para  cumular  
as funções.
Parágrafo único - Nas suas ausências e impedimentos temporários, o Diretor-
-Presidente será substituído pelo Diretor por ele indicado.
ARTIGO 17 - Em caso de vacância, e, até que seja eleito um sucessor, o Dire-
tor-Presidente será substituído, sucessivamente, pelo Diretor responsável pela 
área financeira e pelo Diretor de idade mais elevada.
Funcionamento
ARTIGO 18 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 2 (duas) vezes 
por mês e,  extraordinariamente,  por convocação do Diretor-Presidente ou de 
outros dois Diretores quaisquer.
Parágrafo primeiro - As reuniões da Diretoria Colegiada serão instaladas com 
a presença de pelo menos metade dos Diretores em exercício, considerando-
-se aprovada a matéria que obtiver a concordância da maioria dos presentes; 
no caso de empate, prevalecerá a proposta que contar com o voto do Diretor 
Presidente.
Parágrafo segundo - As deliberações da Diretoria constarão de ata lavrada em 
livro próprio e assinada por todos os presentes.
Atribuições
ARTIGO 19 - Além das atribuições definidas em lei, compete à Diretoria Cole-
giada:

para esta finalidade, celebrar contratos, convênios e parcerias com a adminis-
tração pública e entidades particulares;
VI.  editar  e  publicar  os  Diários  Oficiais  e  neles  veicular  as  publicações  deter-
minadas por lei,  de natureza pública e privada, inclusive as matérias de inte-
resse de particulares de publicação obrigatória nos jornais oficiais, mantendo 
a permanente guarda e conservação das publicações veiculadas, pelos meios 
físicos e/ou tecnológicos mais apropriados, e assegurando o acesso a qualquer 
interessado;
VII.  promover  e  atualizar  permanentemente  serviços  eletrônicos  das  publica-
ções dos atos e documentos públicos e privados, assegurando o acesso a qual-
quer interessado, mediante os meios tecnológicos disponíveis;
VIII. prestar serviços de autenticidade, certificação digital e mecânica, a pedido 
de qualquer interessado, de todos os atos e documentos públicos e privados, 
objeto de suas publicações;
IX.  prestar  serviços  de  infraestrutura  de  chaves  públicas,  desempenhando  o  
papel de Autoridade Certificadora e de Registro do Governo do Estado, poden-
do credenciar outros órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da 
União, dos Estados e dos Municípios e demais instituições de interesse público, 
como Autoridades Certificadoras e/ou Autoridades de Registro, prestando, in-
clusive, serviços de consultoria técnica aos credenciados, de treinamentos e de 
soluções eletrônicas com uso da certificação digital;
X. prestar serviços de emissão de certificados digitais e de autenticidade com 
identificação biométrica a qualquer interessado;
XI. prestar serviços de gerenciamento eletrônico de documentos, inclusive com 
a utilização de autenticidade e certificação digital, com a possibilidade de arqui-
vamento físico e/ou eletrônico dos documentos;
XII. prestar serviços e disponibilizar soluções com a infraestrutura necessária, 
mediante assinatura e autenticação com certificação digital e/ou identificação 
biométrica, para atender as necessidades de governo eletrônico, anuindo pere-
nidade e segurança em processos eletrônicos dos Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário da União, dos Estados e dos Municípios, e demais instituições 
de interesse público;
XIII.  editar ou coeditar publicações de interesse público e de difusão cultural, 
técnica ou científica;
XIV. prestar serviços de comunicação, diretamente ou por intermédio de tercei-
ros, aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e dos 
Municípios, e demais instituições de interesse público.
Parágrafo primeiro - A publicação dos atos oficiais do Estado, na hipótese do 
inciso VI, será gratuita, respeitada a legislação vigente.
Parágrafo segundo - A Prodesp poderá celebrar convênios com a administração 
pública, objetivando a execução de atividades de interesses comuns entre os 
partícipes, contempladas em programas e ações governamentais.
Parágrafo terceiro - Para o cumprimento do objeto social a PRODESP poderá 
importar e exportar soluções, celebrar contratos, convênios, acordos e parce-
rias com empresas nacionais e estrangeiras, órgãos e entidades de pesquisa e 
de ensino e agências de fomento na área de tecnologia da informação, consti-
tuir consórcios ou “joint ventures” de natureza contratual, bem como contratar 
representantes comerciais para a divulgação e venda das soluções, na forma 
da lei.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
ARTIGO 3º  -  O capital  social  é  de  R$ 668.231.931,19  (seiscentos  e  sessenta  e  
oito milhões, duzentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e deze-
nove centavos), representado por 12.443.221.271 (doze bilhões, quatrocentas e 
quarenta e três milhões, duzentas e vinte e uma mil, duzentas e setenta e uma) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo único - Independentemente de reforma estatutária, o Capital Social 
poderá ser  aumentado até o limite máximo de R$ 800.000.000,00 (oitocentos 
milhões de reais) mediante deliberação do Conselho de Administração, ouvin-
do-se antes o Conselho Fiscal.
ARTIGO 4º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
ARTIGO 5º - A Assembleia Geral será convocada, instalada e deliberará na for-
ma da lei, sobre todas as matérias de interesse da empresa.
Parágrafo primeiro - A Assembleia Geral também poderá ser convocada pelo 
Presidente  do  Conselho  de  Administração  ou  pela  maioria  dos  Conselheiros  
em exercício.
Parágrafo segundo - A Assembleia Geral será presidida preferencialmente pelo 
Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, pelo Conselheiro de 
idade mais elevada.
Parágrafo terceiro - O Presidente da Assembleia Geral escolherá, dentre os pre-
sentes,  um  ou  mais  Secretários,  facultada  a  utilização  de  assessoria  própria  
na empresa.
Parágrafo quarto - A ata de Assembleia Geral será lavrada conforme previsto no 
artigo 130, da Lei federal nº 6.404/1976.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
ARTIGO 6º - A empresa será administrada pelo Conselho de Administração e 
pela Diretoria.
CAPÍTULO V
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ARTIGO 7º  -  O Conselho de Administração é  órgão de deliberação colegiada 
responsável pela orientação superior da empresa.
Composição, Investidura e Mandato
ARTIGO  8º  -  O  Conselho  de  Administração  será  composto  por  no  mínimo  3  
(três)  e no máximo 11 (onze) membros,  eleitos pela Assembleia Geral,  todos 
com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data da eleição, estenden-
do-se até a posse dos sucessores, permitida a reeleição, no máximo por 3 (três) 
reconduções consecutivas.
Parágrafo primeiro - O Diretor-Presidente da empresa integrará o Conselho de 
Administração, enquanto ocupar aquele cargo.
Parágrafo segundo - Caberá à Assembleia Geral que eleger o Conselho de Ad-
ministração fixar o número total de cargos a serem preenchidos, dentro do li-
mite máximo previsto neste Estatuto, e designar o seu Presidente, não podendo 
a escolha recair na pessoa do Diretor-Presidente da empresa que também for 
eleito Conselheiro.
Representante dos Empregados
ARTIGO 9º -  Fica assegurada a participação de 1 (um) representante dos em-
pregados no Conselho de Administração, com mandato coincidente com o dos 
demais Conselheiros.
Parágrafo primeiro - O Conselheiro representante dos empregados será esco-
lhido pelo voto dos empregados, em eleição direta, vedada a recondução para 
período sucessivo.
Parágrafo segundo - O Regimento interno do Conselho de Administração pode-
rá estabelecer requisitos de elegibilidade e outras condições para o exercício do 
cargo de representante dos empregados, além dos requisitos e das vedações 
do artigo 17, da Lei federal nº 13.303/2016.
Representante dos Acionistas Minoritários
ARTIGO 10 - É garantida a participação, no Conselho de Administração, de re-
presentante dos acionistas minoritários, com mandato coincidente com o dos 
demais Conselheiros, nos termos do artigo 239, da Lei federal nº 6.404/1976, e 
do artigo 19, da Lei federal nº 13.303/2016.
Membros Independentes
ARTIGO 11 - O Conselho de Administração terá a participação de um ou mais 
membros independentes, observado o disposto nos artigos 19 e 22, da Lei fe-
deral  nº  13.303/2016,  garantido  ao  acionista  controlador  o  poder  de  eleger  a  
maioria de seus membros, nos termos da alínea "a", do artigo 116, da Lei fe-
deral nº 6.404/1976.
Parágrafo  único  -  A  condição  de  conselheiro  de  administração  independente  
deverá ser expressamente declarada na ata da assembleia geral que o eleger.
Vacância e Substituições
ARTIGO 12 - Ocorrendo a vacância do cargo de Conselheiro de Administração 
antes do término do mandato, o próprio Colegiado poderá deliberar sobre a es-
colha do membro para completar o mandato do substituído, com a ratificação 
posterior pela próxima Assembleia Geral.
Parágrafo único - Na vacância do cargo do Conselheiro representante dos em-
pregados,  será  substituído  por  outro  representante,  nos  termos  previstos  no  
Regimento Interno do Conselho de Administração.
Funcionamento
ARTIGO 13  -  O  Conselho  de  Administração  reunir-se-á,  ordinariamente,  uma 
vez por mês, e extraordinariamente, sempre que necessário aos interesses da 
empresa.
Parágrafo primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão convo-
cadas pelo seu Presidente, ou pela maioria dos Conselheiros em exercício, me-
diante o envio de correspondência escrita ou eletrônica a todos os Conselheiros 
e também ao Estado, por intermédio do Conselho de Defesa dos Capitais do 
Estado - CODEC, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, devendo constar 
da convocação a data, horário e assuntos que constarão da ordem do dia.
Parágrafo segundo - O Presidente do Conselho de Administração deverá zelar 
para que os Conselheiros recebam individualmente, com a devida antecedência 
em relação à data da reunião, a documentação contendo as informações neces-
sárias para permitir a discussão e deliberação dos assuntos a serem tratados.
Parágrafo terceiro - As reuniões do Conselho de Administração serão instala-
das com a presença da maioria dos seus membros em exercício, observado o 
número  mínimo  legal  e  estatutário,  cabendo  a  presidência  dos  trabalhos  ao  
Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, ao Conselheiro de 
idade mais elevada.
Parágrafo quarto - Em caso da ausência ou impedimento temporário de qual-
quer  membro  do  Conselho  de  Administração,  este  deverá  funcionar  com  os  
demais membros, desde que respeitado o número mínimo de Conselheiros.
Parágrafo quinto - O Presidente do Conselho de Administração, por iniciativa 
própria ou por solicitação de qualquer Conselheiro, poderá convocar diretores 
da Empresa para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações 
sobre as matérias em apreciação.
Parágrafo sexto - As matérias submetidas à apreciação do Conselho de Admi-
nistração serão instruídas com a proposta aprovada da Diretoria ou dos órgãos 
competentes da Empresa, e de parecer jurídico, quando necessários ao exame 
da matéria.

tra a Companhia as quais, devido aos riscos e incertezas envolvidos neste tipo 
de situação, podem resultar, eventualmente, em impactos nas demonstrações 
contábeis, inclusive no aspecto de divulgações, como também por sua relevân-
cia em relação às demonstrações contábeis.  Até a data de emissão do laudo 
não é possível estimar quaisquer riscos e danos financeiros e eventuais impac-
tos contábeis  relacionados a  esta  denúncia.  Nossa conclusão sobre o acervo 
líquido contábil não está ressalvada em função destes assuntos apresentados 
como ênfase.” Conforme informação da IMESP, o item 8 mencionado “refere-se 
ao procedimento objeto de apuração pelo Ministério Público do Estado de São 
Paulo, sob nº PJJPP-CAP 14.0695.0000621/2020-2 - 10º PJ, em tramitação peran-
te a 10ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital”, cujo 
acompanhamento se dará pela PRODESP. A matéria foi aprovada pelo Conse-
lho de Administração, conforme certidão da Ata de reunião realizada em 26 de 
maio de 2021, bem como foi examinada pelo Conselho Fiscal, nos termos do 
Parecer emitido em 25 de maio p.p., deliberando favoravelmente sobre os do-
cumentos apresentados. Assim sendo, poderá o Senhor Procurador do Estado 
aprovar a matéria, acolhendo o Laudo de Avaliação apresentado, e aprovando, 
de forma definitiva, a incorporação da IMESP pela Companhia, extinguindo-se 
a IMESP, de pleno direito, sendo a mesma sucedida pela PRODESP, a título uni-
versal em todos os seus direitos e obrigações, na forma do disposto no art. 227 
da Lei federal nº 6.404/1976. Consignar ainda que, em razão da incorporação e 
extinção da IMESP ora aprovada, ficam encerrados os mandatos e destituídos 
os membros dos órgãos estatutários da incorporada. No item “03”, em decor-
rência do aprovado da incorporação, conforme deliberado nos itens “1” e “2” 
desta pauta e o deliberado na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 18 
de  dezembro  de  2020,  de  acordo com o  §1º,  do  artigo  227,  da  Lei  federal  nº  
6.404/1976, caberá ser deliberado o aumento de capital da PRODESP no valor 
de R$ 160.352.000,00 (cento e sessenta milhões, trezentos e cinquenta e dois 
mil reais), correspondente ao capital social da IMESP, mediante a emissão de 
2.985.932.465 (dois bilhões, novecentas e oitenta e cinco milhões, novecentas e 
trinta e duas mil e quatrocentas e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal, as quais, neste ato, serão totalmente subscritas e in-
tegralizadas por meio da versão, à Companhia, do patrimônio líquido da socie-
dade incorporada IMESP. Desse modo, o capital social da PRODESP passará de 
R$ 507.879.931,19 (quinhentos e sete milhões, oitocentos e setenta e nove mil, 
novecentos  e  trinta  e  um reais  e  dezenove  centavos)  para  R$  668.231.931,19  
(seiscentos e sessenta e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, novecentos e 
trinta e um reais e dezenove centavos) representado pelo número de ações or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal, que passará de 9.457.288.806 (nove 
bilhões, quatrocentas e cinquenta e sete milhões, duzentas e oitenta e oito mil 
e oitocentas e seis) para 12.443.221.271 (doze bilhões, quatrocentas e quarenta 
e três milhões, duzentas e vinte e uma mil, duzentas e setenta e uma) ações. 
Ainda neste item, caberá ser deliberado o aumento do capital autorizado, pre-
visto no parágrafo único, artigo 3°, do Estatuto Social da PRODESP, passando 
de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) para R$ 800.000.000,00 (oito-
centos milhões de reais). Considerando a aprovação pelo Conselho de Adminis-
tração e Fiscal da PRODESP, a matéria deste item poderá ser acolhida pelo Se-
nhor Procurador do Estado. O item “04” trata do registro contábil, como ágio, 
do valor de R$ 26.076.399,33 (vinte e seis milhões, setenta e seis mil, trezentos 
e noventa e nove reais e trinta e três centavos) indicado no Laudo de Avaliação 
do patrimônio da sociedade a ser incorporada, elaborado pela FIPECAFI, assim 
demonstrado:
Capital Social da IMESP - R$ 160.352.000,00. Total Patrimônio Líquido da IMESP 
- R$ 186.428.399,33. Ágio - R$ 26.076.399,33. Conforme disposto no item 3.2 do 
Protocolo  e  Justificação  da  Incorporação,  eventual  valor  apontado  no  Laudo  
de  Avaliação  que  viesse  a  exceder  àquele  utilizado  como  valor  da  operação  
(capital social da Incorporada) será considerado e contabilizado como ágio na 
subscrição  das  ações  ordinárias,  quando da  efetivação  de  sua  subscrição  na  
assembleia geral que concluísse o procedimento de incorporação. Consideran-
do a aprovação pelo Conselho de Administração e Fiscal da PRODESP, a maté-
ria deste item poderá ser acolhida pelo Senhor Procurador do Estado. O item 
“05”  versa  sobre  alteração e  consolidação do estatuto  social  da  Companhia,  
em  decorrência  da  incorporação  da  IMESP,  contemplando:  (i)  artigo  2º,  para  
incluir  o objeto social  da companhia incorporadora as atividades da incorpo-
rada (IMESP), em consonância com a Lei nº 11.455, de 26/09/2003, norma que 
consolidou o objeto social da IMESP, e com o Decreto-Lei nº 137, de 24/07/1969, 
norma que autorizou a constituição da PRODESP; (ii) artigo 3º, para fazer cons-
tar  o novo valor  do capital  social,  em decorrência  do deliberado no item an-
terior (“04”);  (iii)  artigo 14, para ajustar a redação do inciso XXII,  alterando a 
palavra "Regulamento" para "Regimento", a fim de uniformizar as designações 
constantes do Estatuto; e incluir os incisos XXXVII e XXXVIII, para adequar o 
Estatuto diante da inclusão do Conselho Editorial na estrutura da empresa; (iv) 
artigo  15,  alterando  as  denominações  da  diretoria;  (v)  artigo  19,  para  incluir  
no inciso I as alíneas "k", entre as competências da diretoria colegiada, e “l” e 
“m”, visando adequar o Estatuto diante da inclusão do Conselho Editorial na 
estrutura; (vi)  artigo 35, para ajustar a redação do artigo, alterando a palavra 
"Regulamento"  para "Regimento",  a  fim de uniformizar  as  designações cons-
tantes do Estatuto; e (vii) artigo novo (38) - para incluir o Conselho Editorial da 
IMESP, renumerando o atual artigo 38 para 39 e subsequentes. Nesse sentido, 
as alterações poderão ser acolhidas pelo Senhor Procurador do Estado, apro-
vando a consolidação do Estatuto Social nos termos do documento anexo, que 
passa a ser parte integrante deste Parecer. O item “06” cuida da determinação 
à diretoria da incorporadora para a adoção das providências necessárias à con-
clusão da incorporação.  Conforme dispõe o  §3º  do artigo 227,  da  Lei  federal  
n.º 6.404/1976, “aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de 
avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira 
promover o arquivamento e a publicação dos atos de incorporação”. Nos ter-
mos do artigo 70, inciso III, da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho 
de  2020,  a  incorporação,  de  qualquer  tipo  jurídico,  deverá  obedecer  aos  se-
guintes procedimentos: “III - aprovados em assembleia geral extraordinária ou 
por alteração contratual da sociedade incorporadora os atos de incorporação, 
extingue-se a incorporada, devendo os administradores da incorporadora pro-
videnciar o arquivamento dos atos e sua publicação, quando couber”. Assim, a 
matéria deverá ser acolhida pelo Senhor Procurador do Estado, recomendando, 
nesses termos, que os administradores da PRODESP providenciem o arquiva-
mento dos atos e sua publicação, bem como todos os demais atos necessários. 
Por fim, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem 
a prévia e expressa manifestação deste CODEC. FABIO BERNACCHI MAIA Se-
cretário Executivo do CODEC. Manifesto-me favoravelmente aos termos deste 
Parecer,  submetendo-o à aprovação do Senhor Secretário do Governo e Pre-
sidente do CODEC. REINALDO IAPEQUINO Secretário Executivo da Secretaria 
de Projetos, Orçamento e Gestão. Aprovo os termos deste Parecer, com base 
na competência estabelecida no item IV,  do artigo 6º,  do Decreto estadual  nº  
64.219, de 6 de maio de 2019, alterado pelo Decreto estadual nº 64.998, de 29 
de maio de 2020.  Encaminhem-se cópias à Procuradoria Geral  do Estado e à 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP. 
RODRIGO  GARCIA  Secretário  do  Governo  Presidente  do  CODEC”  [FIM  DA  
TRANSCRIÇÃO DO PARECER CODEC n.º 054/2021]. Nestes termos, colocados 
em votação, todos os itens da ordem do dia foram aprovados por unanimidade 
dos  votos  entre  os  presentes.  Em  decorrência  da  deliberação  do  item  “02”,  
anexa-se o Laudo de Avaliação do patrimônio da incorporada IMESP, elaborado 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPE-
CAFI (doc. 1), e, em decorrência do item “05”, anexa-se a íntegra do Estatuto 
Social  Consolidado  da  Companhia  (doc.  2),  anexos  esses  que  passam  a  ser  
partes integrantes desta ata.
ENCERRAMENTO  E  ASSINATURA  DA  ATA  -  Os  documentos  anexos  encon-
tram-se arquivados na Sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, decla-
rou-se encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por 
BRUNO LOPES MEGNA e BRUNA TAPIÉ GABRIELLI, Procuradores do Estado e 
representantes da acionista Fazenda do Estado; JOÃO GERMANO BÖTTCHER 
FILHO, Presidente do Conselho de Administração PRODESP e da Mesa; MARIA-
NA PADUA MANZANO, Gerente Jurídica da PRODESP e Secretária  da Mesa.  
Taboão da Serra,  02 de agosto de 2021.  JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO 
- Presidente do Conselho de Administração Prodesp e da Mesa. MARIANA PA-
DUA MANZANO - Gerente Jurídica da Prodesp Secretária da Mesa.
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– PRODESP
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
ARTIGO 1º - A sociedade por ações denominada COMPANHIA DE PROCESSA-
MENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP é uma empresa 
pública estadual, parte integrante da administração indireta do Estado de São 
Paulo, regendo-se pelo presente Estatuto, pelas Leis federais nºs 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, e 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais disposições 
legais aplicáveis.
Parágrafo primeiro - O prazo de duração da empresa é indeterminado.
Parágrafo segundo - A empresa tem sede na Cidade de Taboão da Serra, Estado 
de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves, 240.
Parágrafo terceiro -  Na medida em que for  necessário para a  consecução do 
objeto  social  e  observada  sua  área  de  atuação,  a  empresa  poderá  abrir,  ins-
talar, manter, transferir ou extinguir filiais, dependências, agências, sucursais, 
escritórios,  representações  ou  ainda  designar  representantes,  respeitadas  as  
disposições legais e regulamentares.
ARTIGO 2º - Constitui objeto da empresa:
I. atuar como prestadora de serviços e de gestão em soluções e produtos de tec-
nologia relacionados às áreas de desenvolvimento, produção, armazenamento, 
infraestrutura,  manutenção,  processamento e  guarda de  sistemas,  dados,  in-
formações e documentos, por meio da utilização de ferramentas, processos e 
ativos de tecnologia da informação e comunicação para a administração públi-
ca e entidades privadas;
II. prestar serviços de assessoramento, consultoria, suporte, assistência técnica 
e treinamento, na área de tecnologia da informação e comunicação;
III. desenvolver, prover, integrar, comercializar e licenciar soluções próprias ou 
de terceiros em tecnologia da informação e comunicação;
IV. executar serviços de tratamento e guarda de dados e informações, inclusive 
mediante a disponibilização de acesso a estes e a terceiros, observada a legis-
lação vigente;
V. promover a inovação tecnológica por meio de desenvolvimento ou aperfei-
çoamento que resultem em novos produtos, serviços ou processos, podendo, 
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após as deduções determinadas ou admitidas em lei.
Parágrafo primeiro - O dividendo poderá ser pago pela empresa sob a forma de 
juros sobre o capital próprio.
Parágrafo  segundo  -  A  empresa  poderá  levantar  balanços  intermediários  ou  
intercalares, para efeito de distribuição de dividendos ou pagamento de juros 
sobre o capital próprio.
CAPÍTULO XV
LIQUIDAÇÃO
ARTIGO 46 - A empresa entrará em liquidação nos casos previstos em lei, com-
petindo à Assembleia Geral, se o caso, determinar o modo de liquidação e no-
mear o liquidante, fixando sua remuneração.
CAPÍTULO XVI
MECANISMO DE DEFESA
ARTIGO 47 - A empresa assegurará aos membros dos órgãos estatutários, por 
meio  de  seu  Departamento  Jurídico  ou  de  profissional  contratado,  a  defesa  
técnica em processos judiciais e administrativos propostos durante ou após os 
respectivos mandatos, por atos relacionados com o exercício de suas funções.
Parágrafo primeiro - A mesma proteção poderá, mediante autorização específi-
ca do Conselho de Administração, ser estendida aos empregados, prepostos e 
mandatários da empresa.
Parágrafo segundo - A forma, os critérios e os limites para a concessão da as-
sistência  jurídica  estabelecida  neste  artigo  serão  definidos  pelo  Conselho  de  
Administração.
Parágrafo terceiro - Quando a empresa não indicar, em tempo hábil, profissional 
para assumir a defesa, o interessado poderá contratá-lo por sua própria conta, 
fazendo jus ao reembolso dos respectivos honorários advocatícios fixados em 
montante razoável, se for ao final absolvido ou exonerado de responsabilidade.
Parágrafo quarto - Além de assegurar a defesa técnica, a empresa arcará com 
as custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas adminis-
trativas e depósitos para garantia de instância.
Parágrafo quinto - O agente que for condenado ou responsabilizado, com sen-
tença transitada em julgado, ficará obrigado a ressarcir à empresa os valores 
efetivamente desembolsados, salvo quando evidenciado que agiu de boa-fé e 
visando o interesse da empresa.
Parágrafo sexto - A empresa poderá contratar seguro em favor dos membros 
dos órgãos estatutários, e, mediante aprovação do Conselho de Administração, 
em favor de empregados,  prepostos e mandatários,  para a cobertura de res-
ponsabilidades decorrentes do exercício de suas funções.
CAPÍTULO XVII
DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 48 - Até o dia 30 de abril de cada ano, a empresa publicará o seu quadro 
de empregos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior, 
em cumprimento ao disposto no § 5º, do artigo 115, da Constituição do Estado 
de São Paulo.
ARTIGO 49 - Em face do disposto no artigo 101, da Constituição do Estado de 
São Paulo, na forma regulamentada pelo Decreto estadual nº 56.677, de 19 de 
janeiro de 2011,  a contratação do advogado responsável  pela chefia máxima 
dos serviços jurídicos da empresa deverá ser precedida da aprovação do indi-
cado pelo Procurador Geral do Estado, segundo critérios objetivos de qualifica-
ção, competência e experiência profissional.
ARTIGO 50 - A empresa deverá propiciar a interlocução direta de seus advoga-
dos com o Procurador Geral do Estado ou outro Procurador do Estado por ele 
indicado, com vistas a assegurar a atuação uniforme e coordenada, nos limites 
estabelecidos no artigo 101 da Constituição do Estado, observados os deveres 
e prerrogativas inerentes ao exercício profissional.
ARTIGO  51  -  É  vedada  a  indicação,  para  os  órgãos  estatutários  da  empresa,  
de pessoas que se enquadrem nas causas de inelegibilidade estabelecidas na 
legislação federal.
Parágrafo primeiro - A proibição presente no “caput” deste artigo estende-se 
às admissões para empregos em comissão e às designações para funções de 
confiança.
Parágrafo segundo - A empresa observará o artigo 111-A, da Constituição do 
Estado de São Paulo, e as regras previstas nos Decretos estaduais nº 57.970, de 
12 de abril de 2012, e nº 58.076, de 25 de maio de 2012, bem como as eventuais 
alterações que vierem a ser editadas.
Artigo 52 - A admissão de empregados pela empresa fica condicionada à apre-
sentação  de  declaração  dos  bens  e  valores  que  compõem  o  seu  patrimônio  
privado, que deverá ser atualizada anualmente, bem como por ocasião do des-
ligamento.
Parágrafo único - A empresa observará as regras previstas no artigo 13, da Lei 
federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e suas alterações posteriores, e no De-
creto estadual nº 41.865, de 16 de junho de 1997, e suas alterações posteriores, 
bem como as eventuais que vierem a ser editadas.
ARTIGO 53 - A empresa observará o disposto na Súmula Vinculante nº 13, do 
Supremo Tribunal Federal, e no Decreto estadual nº 54.376, de 26 de maio de 
2009, bem como as eventuais alterações que vierem a ser editadas. CONFERE 
COM  O  ORIGINAL  LAVRADO  EM  LIVRO  PRÓPRIO.  JOÃO  GERMANO  BÖTT-
CHER FILHO -  Presidente do Conselho de Administração Prodesp e da Mesa.  
MARIANA  PADUA  MANZANO  -  Gerente  Jurídica  da  Prodesp  Secretária  da  
Mesa.
ATESTAMOS PARA TODOS OS FINS E EFEITOS DE DIREITO QUE A PRESENTE 
ATA É CÓPIA FIEL DA ORIGINAL TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO. SECRETA-
RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP. CERTIFICO O REGISTRO 
SOB O N° 366.707/21-8. PROTOCOLO JUCESP Nº 0.693.322/21-4, em 02/08/2021. 
GISELA SIMIEMA CESCHIN - SECRETÁRIA GERAL.

Secretaria de Governo

METRÔ - Companhia do Metropolitano de 
São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
Processo  4047321301-Ad.10-GPO  SISTRAN  ENGENHARIA  LTDA-Prorrogar  o  
prazo de vigência contratual, reduzir o valor total do Contrato, substituir a Plani-
lha de Serviços e Preços, registrar que o presente aditivo não implicará acrésci-
mo de qualquer ordem e a prorrogação de prazo não caracteriza relevação das 
sanções aplicadas ou cancelamento dos processos administrativos em curso, 
nem gera direito ao recebimento de reajuste relativo aos prazos ora prorroga-
dos, registrar que a Contratada manifesta sua concordância com a redução de 
valores, ressalvando que tal decisão não implicará em nenhum ônus para a Cia. 
do Metrô-Valor: R$ 1.957.931,81-Base: 01/11/2013 -Prazo: 03/11/21-Parecer JUC/
CRE-534, de 22/07/21-Data Ass: 02/08/21

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10016408 – FORNECIMENTO DE LÍQUIDO DE LIMPE-
ZA ANTIEMBAÇANTE.  OFERTA DE COMPRA –  OC 373301370932021OC00320  
CLASSE nº 7930. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - ME-
TRÔ torna público que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade 
com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes.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 04/08/2021. A sessão pública de 
processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrôni-
co www.bec.sp.gov.br, no dia 17/08/2021, às 09:00 horas e será conduzida pelo 
Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do respec-
tivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10016366 - FORNECIMENTO DE BASE DE SENSOR 
P1.  OFERTA  DE  COMPRA  (OC)  Nº  373301370932021OC00312.  CLASSE  BEC:  
9021. 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 04/08/2021. A sessão 
pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no 
dia 17/08/2021 às 09h00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  10016264  -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELE-
VADORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. OC 
nº 373301370932021OC00323. CLASSE nº 537. O Edital completo estará dispo-
nível  nos  sítios  www.bec.sp.gov.br,  www.imesp.com.br  e  www.metro.sp.gov.
br a partir  do dia 04/08/2021.  A sessão pública do PREGÃO será realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 19/08/2021, às 09:00h.

Secretaria de Transportes Metropolitanos

Parágrafo quarto - Os originais das fichas cadastrais e a documentação compro-
batória examinada deverão ser mantidos em arquivo pela empresa.
ARTIGO 30 - Os órgãos de administração também poderão submeter ao Comi-
tê solicitação de caráter consultivo objetivando o aconselhamento estratégico 
para o atendimento do interesse público que justificou a criação da Empresa, 
nos termos do artigo 160, da Lei federal nº 6.404/1976.
ARTIGO  31  -  O  Comitê  será  composto  por  até  3  (três)  membros,  eleitos  por  
Assembleia Geral, sem mandato fixo, que poderão participar das reuniões da-
quele Colegiado, com direito a voz, mas não a voto.
Parágrafo único - Os membros do comitê devem ter experiência profissional de, 
no mínimo, 3 (três) anos na Administração Pública, ou, 3 (três) anos no setor 
privado, na área de atuação da empresa ou em área conexa.
CAPÍTULO X
ÁREA DE CONFORMIDADE, GESTÃO DE RISCOS E
DE CONTROLE INTERNO
ARTIGO 32 - A empresa terá uma Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de 
Controle Interno vinculada ao Diretor-Presidente e liderada por diretor estatutá-
rio indicado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo primeiro - A área poderá contar com o apoio operacional de auditoria 
interna e manter interlocução direta com o Conselho Fiscal e com o Comitê de 
Auditoria.
Parágrafo segundo - A área prevista neste Capítulo se reportará diretamente ao 
Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento 
de membro da Diretoria em irregularidades ou quando integrante da Diretoria 
se furtar a` obrigação de adotar medidas necessárias em relação a` situação a 
ele relatada, assegurada sempre sua atuação independente.
ARTIGO 33 - Compete à área, além do atendimento às disposições aplicáveis do 
artigo 9º da Lei federal nº 13.303/2016, o seguinte:
I. estabelecer políticas de incentivo ao respeito às leis, às normas e aos regula-
mentos, bem como à prevenção, à detecção e ao tratamento de riscos de con-
dutas irregulares, ilícitas e antiéticas dos membros da empresa, devendo para 
isso adotar estruturas e práticas eficientes de controles internos e de gestão de 
riscos estratégicos, patrimoniais, operacionais, financeiros, socioambientais e 
reputacionais,  dentre  outros,  as  quais  deverão  ser  periodicamente  revisadas  
e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunicá-las a todo o corpo 
funcional;
II. verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos 
e serviços da empresa às leis, atos normativos, políticas e diretrizes internas e 
demais regulamentos aplicáveis;
III.  disseminar a importância da conformidade, do gerenciamento de riscos e 
do controle interno, bem como da responsabilidade de cada área da empresa 
nestes aspectos;
IV. coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos 
a que está sujeita a empresa;
V. coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos 
riscos  identificados,  verificando  continuamente  a  adequação  e  a  eficácia  da  
gestão de riscos;
VI. estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho 
da empresa;
VII.  avaliar  o  cumprimento  das  metas  previstas  nos  planos,  projetos  e  orça-
mentos, comprovando a legalidade e avaliando os resultados, quanto à eficácia 
e  eficiência  da  gestão  orçamentária,  financeira  e  patrimonial,  nos  termos  do  
artigo 74 da Constituição da República;
VIII. identificar, armazenar e comunicar toda informação relevante, na forma e 
tempestivamente, a fim de permitir a realização dos procedimentos estabeleci-
dos, orientar a tomada de decisão, o monitoramento de ações e contribuir para 
a realização de todos os objetivos do controle interno;
IX. verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de 
forma que seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes;
X. adotar procedimentos de controle interno, objetivando prevenir ou detectar 
os riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, à fidedignidade e à precisão 
das informações da empresa;
XI. elaborar e divulgar o Código de Conduta e Integridade que deverá ser apro-
vado  pelo  Conselho  de  Administração  e  ficará  disponível  no  sítio  eletrônico  
da  empresa,  dispondo  sobre  os  padrões  de  comportamento  ético  esperados  
dos  administradores,  fiscais,  empregados,  prepostos  e  terceiros  contratados,  
implementando treinamento periódico;
XII. elaborar o programa de integridade, observadas as diretrizes estabelecidas 
no Decreto estadual nº 62.349, de 26 de dezembro de 2016;
XIII.  submeter  à  avaliação  periódica  do  Comitê  de  Auditoria  a  aderência  das  
práticas empresariais ao Código de Conduta e Integridade, incluindo o compro-
metimento dos Administradores com a difusão da cultura de integridade e a 
valorização do comportamento ético;
XIV. manter canal institucional, que poderá ser externo à empresa, para recebi-
mento de denúncias sobre práticas de corrupção, fraude, atos ilícitos e irregula-
ridades que prejudiquem o patrimônio e a reputação da empresa, incluindo as 
infrações ao Código de Conduta e Integridade;
XV. elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à Direto-
ria, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria.
Parágrafo primeiro - Os Administradores da empresa divulgarão e incentivarão 
o uso do canal institucional de denúncias, que deverá assegurar o anonimato 
do denunciante por prazo indeterminado e a confidencialidade do processo de 
investigação e apuração de responsabilidades até a publicação da decisão ad-
ministrativa definitiva.
Parágrafo segundo - Sob supervisão do Conselho de Administração, a empresa 
deverá instituir mecanismo de consulta prévia para solução de dúvidas sobre 
a aplicação do Código de Conduta e Integridade e definir orientações em casos 
concretos.
CAPÍTULO XI
AUDITORIA INTERNA
ARTIGO 34 - A empresa terá Auditoria Interna, vinculada diretamente ao Comitê 
de Auditoria, regida pela legislação e regulamentação aplicável.
Parágrafo único - A área será responsável por aferir:
I. a adequação dos controles internos;
II. a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança;
III. a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumu-
lação,  registro  e  divulgação  de  eventos  e  transações,  visando ao  preparo  de  
demonstrações financeiras.
ARTIGO 35 - A composição e o detalhamento de suas atribuições serão defini-
dos em Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de Administração.
ARTIGO 36 - Caberá ao Comitê de Auditoria referendar a escolha do responsá-
vel pela Auditoria Interna pelo Conselho de Administração, propor sua destitui-
ção àquele e supervisionar a execução dos respectivos trabalhos.
ARTIGO 37 - A Auditoria Interna prestará apoio operacional à Área de Conformi-
dade, Gestão de Riscos e de Controle Interno.
CAPÍTULO XII
CONSELHO EDITORIAL
ARTIGO 38 - A empresa terá um Conselho Editorial integrado por até 7 (sete) 
membros, com mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução con-
secutiva.
Parágrafo primeiro - A composição e as atribuições do Conselho Editorial se-
rão definidas em Regulamento Interno, elaborado pela Diretoria e submetido à 
aprovação do Conselho de Administração.
Parágrafo segundo - Os membros serão indicados pela Secretaria Tutelar e sub-
metidos à aprovação do Conselho de Administração, pela Diretoria.
Parágrafo terceiro - Os membros do Conselho Editorial receberão, a título de 
remuneração mensal, um salário mínimo estadual.
CAPÍTULO XIII
REGRAS COMUNS AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
Posse, Impedimentos e Vedações
ARTIGO 39 - Os membros dos órgãos estatutários deverão comprovar o atendi-
mento das exigências legais, mediante apresentação de currículo e documenta-
ção pertinente nos termos da normatização em vigor.
ARTIGO 40 - Os membros dos órgãos estatutários serão investidos em seus car-
gos mediante assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de atas.
Parágrafo primeiro - O termo de posse deverá ser assinado nos 30 (trinta) dias 
seguintes à eleição, sob pena de sua ineficácia, salvo justificativa aceita pelo ór-
gão para o qual o membro tiver sido eleito, e deverá conter a indicação de pelo 
menos um domicílio para recebimento de citações e intimações de processos 
administrativos e  judiciais,  relativos a  atos de sua gestão,  sendo permitida a  
alteração do domicílio indicado somente mediante comunicação escrita.
Parágrafo segundo - A investidura ficará condicionada à apresentação de decla-
ração de bens e valores, na forma prevista na legislação estadual vigente, que 
deverá ser atualizada anualmente e ao término do mandato;
Parágrafo  terceiro  -  A  alteração  na  composição  dos  órgãos  estatutários  será  
imediatamente comunicada ao Conselho de Defesa dos Capitais  do Estado –  
CODEC.
ARTIGO 41 - Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se auto-
maticamente prorrogado o mandato dos membros dos órgãos estatutários, até 
a posse dos respectivos substitutos.
Remuneração e Licenças
ARTIGO 42 - A remuneração dos membros dos órgãos estatutários será fixada 
pela Assembleia Geral e não haverá acumulação de vencimentos ou quaisquer 
vantagens em razão das substituições que ocorram em virtude de vacância, au-
sência ou impedimento temporário, ou acumulação em Conselhos e Comitês.
Parágrafo primeiro - A remuneração dos membros dos Comitês será fixada pela 
Assembleia Geral e, nos casos em que os integrantes do Comitê também sejam 
membros do Conselho de Administração, não será cumulativa.
Parágrafo segundo - Fica facultado ao Diretor, que, na data da posse, pertença 
ao quadro de empregados da empresa, optar pelo respectivo salário.
ARTIGO 43 - Os Diretores poderão solicitar ao Conselho de Administração afas-
tamento  por  licença  não  remunerada,  desde  que  por  prazo  não  superior  a  3  
(três) meses, o qual deverá ser registrado em ata.
CAPÍTULO XIV
EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS,
RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
ARTIGO 44 - O exercício social coincidirá com o ano civil, findo o qual a Direto-
ria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em Lei.
ARTIGO 45 - As ações ordinárias terão direito ao dividendo mínimo obrigatório 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, 

I. Elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:
a)  a  proposta  de  planejamento  estratégico,  contendo  a  estratégia  de  longo  
prazo  atualizada  com análise  de  riscos  e  oportunidades  para,  no  mínimo,  os  
próximos 5 (cinco) anos, as diretrizes de ação, metas de resultado e índices de 
avaliação de desempenho; b) a proposta de plano de negócios para o exercício 
anual seguinte, programas anuais e plurianuais, com indicação dos respectivos 
projetos;
c) os orçamentos de custeio e de investimentos da empresa, com a indicação 
das fontes e aplicações dos recursos, bem como suas alterações;
d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da empresa;
e) os relatórios trimestrais da empresa acompanhados dos balancetes e demais 
demonstrações financeiras;
f) anualmente, a minuta do relatório da administração, acompanhada do balan-
ço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas expli-
cativas, com o parecer dos Auditores Independentes e a proposta de destinação 
do resultado do exercício;
g) o Regimento Interno da Diretoria e os regulamentos da empresa;
h) a proposta de aumento do capital social e de reforma deste Estatuto, ouvido 
o Conselho Fiscal, quando for o caso;
i) a proposta da política de pessoal;
j) a proposta de ampliação do limite de despesa com publicidade e patrocínio, 
observado o disposto no art. 93, § 2º, da Lei nº 13.303/2016.
k) o relatório de sustentabilidade;
l) o Regulamento Interno do Conselho Editorial;
m) submeter à aprovação do Conselho de Administração os membros do Con-
selho Editorial indicados pela Secretaria Tutelar.
II. Aprovar:
a) os critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de investimen-
tos, com os respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua exe-
cução e implantação;
b) o plano de contas;
c) o plano anual de seguros da empresa;
d)  residualmente, dentro dos limites estatutários, tudo o que se relacionar com 
as atividades da empresa e que não seja de competência privativa do Diretor-
-Presidente, do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral.
III. Autorizar, observados os limites e as diretrizes fixadas pela lei, por este Esta-
tuto e pelo Conselho de Administração:
a) os atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr fim a lití-
gios ou pendências, podendo fixar limites de valor para a delegação da prática 
desses atos pelo Diretor-Presidente ou qualquer outro Diretor;
b) celebração de quaisquer negócios jurídicos envolvendo aquisição, alienação 
ou oneração de ativos, bem como assunção de obrigações em geral, quando, 
em qualquer caso, o valor da transação ultrapassar a 5% (cinco por cento) e for 
inferior a 10% (dez por cento) do capital social.
ARTIGO 20 - Compete ao Diretor Presidente:
I. representar a empresa, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo 
ser constituído procurador com poderes especiais, inclusive para receber cita-
ções iniciais e notificações, observado o disposto no artigo 21, deste Estatuto;
II. representar institucionalmente a empresa nas suas relações com autoridades 
públicas, entidades privadas e terceiros em geral;
III. convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
IV. coordenar as atividades da Diretoria;
V. expedir atos e resoluções que consubstanciem as deliberações da Diretoria 
ou que delas decorram;
VI. coordenar a gestão ordinária da empresa, incluindo a implementação das 
diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas pela Assembleia Geral, 
pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Colegiada;
VII. coordenar as atividades dos demais Diretores;
VIII. promover a estruturação organizacional e funcional da empresa, observa-
do o disposto no artigo 14, XXXV, deste Estatuto;
IX. expedir as instruções normativas que disciplinam as atividades entre as di-
versas áreas da empresa.
Parágrafo único - A Área de Conformidade, de Gestão de Riscos e de Controle 
Interno será vinculada ao Diretor-Presidente.
Representação da empresa
ARTIGO 21 - A empresa obriga-se perante terceiros:
I. pela assinatura de dois Diretores, sendo um necessariamente o Diretor-Presi-
dente ou o Diretor responsável pela área financeira;
II. pela assinatura de um Diretor e um procurador, conforme os poderes cons-
tantes do respectivo instrumento de mandato;
III.  pela assinatura de dois procuradores, conforme os poderes constantes do 
respectivo instrumento de mandato;
IV. pela assinatura de um procurador, conforme os poderes constantes do res-
pectivo instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente para a prática de 
atos específicos.
Parágrafo  único  -  Os  instrumentos  de  mandato  poderão  ser  outorgados  por  
instrumento público ou particular, inclusive por meio eletrônico, com prazo de-
terminado de validade, e especificarão os poderes conferidos; apenas as procu-
rações para o foro em geral terão prazo indeterminado.
CAPÍTULO VII
CONSELHO FISCAL
ARTIGO 22 - A empresa terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanen-
te, com as competências e atribuições previstas na lei.
ARTIGO 23 -  O Conselho Fiscal  será composto por,  no mínimo, 3 (três)  e,  no 
máximo, 5 (cinco) membros efetivos, com igual número de suplentes, eleitos 
anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, permitidas 2 (duas) reconduções 
consecutivas.
Parágrafo único - Na hipótese de vacância ou impedimento de membro efetivo, 
assumirá o suplente.
ARTIGO 24 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês 
e, extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros 
ou pela Diretoria, lavrando-se ata em livro próprio.
Representante dos Acionistas Minoritários
ARTIGO 25 - É garantida a participação, no Conselho Fiscal, de representante 
dos acionistas minoritários, e, dos preferencialistas, se houver, e seus respec-
tivos suplentes, nos termos do artigo 240, e da alínea “a”, do parágrafo 4º, do 
artigo 161, ambos da Lei federal nº 6.404/1976.
Parágrafo  único  -  É  garantido,  ao  acionista  controlador,  o  poder  de  eleger  a  
maioria de seus membros, nos termos da alínea “b”, do parágrafo 4º, do artigo 
161, da Lei federal nº 6.404/1976.
CAPÍTULO VIII
COMITÊ DE AUDITORIA
ARTIGO 26 - A empresa terá um Comitê de Auditoria, órgão técnico de auxílio 
permanente  ao  Conselho  de  Administração,  competindo-lhe,  além  daquelas  
competências atribuídas em Lei, nos termos definidos em Regimento Interno:
I. referendar a escolha do responsável pela auditoria interna, propor sua desti-
tuição ao Conselho de Administração e supervisionar a execução dos respec-
tivos trabalhos;
II. analisar as demonstrações financeiras;
III. promover a supervisão e a responsabilização da área financeira;
IV. garantir que a Diretoria desenvolva controles internos efetivos;
V. garantir que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os 
auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas 
da Diretoria e da auditoria interna;
VI. zelar pelo cumprimento do Código de Conduta e Integridade da empresa;
VII. avaliar a aderência das práticas empresariais ao Código de Conduta e Inte-
gridade, incluindo o comprometimento dos Administradores com a difusão da 
cultura de integridade e a valorização do comportamento ético;
VIII. monitorar os procedimentos apuratórios de infração ao Código de Conduta 
e Integridade, bem como os eventos registrados no Canal de Denúncias.
ARTIGO 27 -  O Comitê  será  formado por,  no mínimo,  3  (três)  e,  no máximo,  
5 (cinco) membros, em sua maioria independentes, eleitos e destituíveis pelo 
Conselho de Administração, sem mandato fixo, devendo ao menos 1 (um) dos 
membros do Comitê possuir reconhecida experiência em assuntos de contabi-
lidade societária.
Parágrafo primeiro - O Comitê será coordenado por um Conselheiro de Admi-
nistração independente.
Parágrafo segundo - Para integrar o Comitê, devem ser observadas as condi-
ções mínimas estabelecidas em lei, em especial o parágrafo 1º, do artigo 25, da 
Lei federal nº 13.303/2016.
Parágrafo terceiro - A disponibilidade mínima de tempo exigida de cada inte-
grante do Comitê de Auditoria corresponderá a 30 (trinta) horas mensais.
ARTIGO 28 - O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e orçamento 
próprio aprovado pelo Conselho de Administração, nos termos da Lei.
CAPÍTULO IX
COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO
ARTIGO 29 -  A empresa terá um Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento,  
responsável pela supervisão do processo de indicação e de avaliação de Ad-
ministradores e Conselheiros Fiscais, observado o disposto no artigo 10, da Lei 
federal nº 13.303/2016.
Parágrafo primeiro - O Comitê:
I.  emitirá  manifestação  conclusiva,  de  modo  a  auxiliar  os  acionistas  na  indi-
cação de Administradores e Conselheiros Fiscais sobre o preenchimento dos 
requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições;
II. verificará a conformidade do processo de avaliação dos Administradores e 
dos Conselheiros Fiscais;
III. deliberará por maioria de votos, com registro em ata, devendo ser lavrada na 
forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive das dissidências e dos protes-
tos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas;
IV. deverá manifestar-se, no prazo de 7 (sete) dias, contado da data de recebi-
mento das fichas cadastrais e documentação comprobatória dos indicados, sob 
pena de ser noticiada a omissão ao Conselho de Administração e às instâncias 
governamentais competentes.
Parágrafo segundo - Em caso de manifesta urgência, o Comitê se reunirá, facul-
tativamente, por meio virtual, emitindo sua deliberação de forma a possibilitar 
tempestivamente os procedimentos necessários.
Parágrafo terceiro - Após a manifestação do comitê, a ata deverá ser encami-
nhada pela empresa ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, 
com solicitação de convocação de Assembleia  Geral  destinada à  eleição dos 
aprovados.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 62.577 .929/0001-35 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE $AO PAULO - PRODESP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PRODESP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

06/11/1969 

PORTE 

DEMAIS 

63.11-9-00 -Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
58.11-5-00 - Edição de livros 
58.12-3-01 - Edição de jornais diários 
58.12-3-02 - Edição de jornais não diários 
62.01-5-01 • Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.01-5-02 - Web design 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computado.- customizáveis 
62.03-1-00 • Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.04-0-00 • Consultoria em tecnologia da informação 
62.09-1-00 • Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 
77.33-1-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
82.19-9-01 • Fotocópias 
85.99-6-03 - Treinamento em informática 
95.11-8-00 • Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

201-1 - Empresa Pública 

! LOGRADOURO 
R AGUEDA GONCALVES 

1 CEP 
06.760-900 

BAIRRO/DISTRITO 

JD PEDRO GONCALVES 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTABILIDADE.PRODESP@SP.GOV.BR 

! ENTE FEDERATIVO RESPOf.lSÁVEL (EFR) 

NÚMERO 

240 
1 COMPLEMENTO 

****~*** 

1 MUNICÍPIO 
TABOAO DA SERRA 

1 TELEFONE 
{11) 2845-6000 

~ 
~ 

1 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

_ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

22/0312003 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 
***"',Hei,,~ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 11/08/2021 às 08:42:08 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*****11** 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -
PRODESP 
CNPJ: 62.577 .929/0001-35 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria~Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:15:15 do dia 06/08/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/02/2022. 
Código de controle da certidão: 4EC7.E322.248D.6B91 
Qualquer rasura ou emenda invalídará este documento. 



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) 

Consultado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO
PRODESP 

CPF/CNPJ: 62.577.929/0001-35 

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria
Geral da União, NÃO CONSTAl\1 registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado. 

Destaca-se que, Jtos termos da legislação vigente, os referidos cadastn,s consolidam informações prestadas pelo.~ entes 
públicos, de todos os Poderes e esfera.\' de governo. 

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabiliz11ção de entes 
privado.~ no Poder Executivo Federal. 

O Cadastro Nacional de Emvresas Inidiineas e Suspensas (CEIS'J. apre~·enta a relação de empresas e pessoas físicas que 
soji·eram sanções que implicaram a re.'~trição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública. 

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas {CNEP) apresenta a relação de empresas que .~ofreram qualquer das puniç,jes 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPJM) apresenta a relação de entidade.~ privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Admini~'tração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente. 

Certidão emitida às 09:03:38 do dia 11/08/2021 , com validade até o dia 10/09/2021. 

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/ 

Código de controle da certidão: gkyEWvniKG2M0A165C5i 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/l 



11/08/2021 Consulta Regularidade do Empregador 

CA 
CAIXA ECON()MiC.&. FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 62.577.929/000l-35 

Razão Social:CIA PROCESSAMENTO DADOS ESTADO DE s PAULO PRODESP 

Endereço: R AGUEDA GONCALVES 240 / JARDIM PEDRO GONCAL / TABOAO DA 
SERRA/ SP / 06760-900 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:14/04/2021 a 11/08/2021 

Certificação Número: 2021041407345531287905 

Informação obtida em 11/08/2021 09:05:01 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1 
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?ODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -
PRODESP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 62.577.929/0001-35 
Certidão nº: 7910881/2021 
Expedição: 04/03/2021, às 15:30:24 
Validade: 30/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO 
PAULO - PRODESP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
62. 577. 929/0001-35, CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas 
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade 
suspensa: 
0086800-84.2005.5.02.0063 - TRT 02ª Região** 
0105400-51.2008.5.02.0063 - TRT 02ª Ragião * 
0001944-17.2013.5.15.0106 - TRT 15ª Região* 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficientes. 
** Débito com exigibilidade suspensa. 
Total de processos: 3. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
d a negativa (ar t . 6 4 2 - A, § 2 º , d a C o n s o 1 ida ç ão d as Leis d o 
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 

Dúvidas~ sugestões: cndt@tst.jus.br 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇl\ DC TRABALHO 

pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens 
suficientes. 



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / !E: 62.577.929/0001-35 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

~~ 
"~ 

'~ 

Certidão nº 

Data e hora da emissão 

21080108240-25 

11/08/2021 09:05:53 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO DE APENADOS 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que 

sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 11/08/2021, às 09h07, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO 

relacionados ao CNPJ 62.577.929/0001-35 informado. 

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 11/08/2021, às 09h07. 

Para conferência: 
acesse o site https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publíco 
e informe o código: c41551baM1b82-4da7-9bff-0932dc75343c 

ou acesse utilizando o QR Code 

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906 
Telefone: (11) 3292-3266 www.tce.sp.gov.br 
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