GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
Edital SF. 001/2018
AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo torna públicas as retificações nos
documentos do leilão para alienação de ações do capital social da CESP – Companhia
Energética de São Paulo, cujo Aviso de Licitação foi publicado no DOE do dia 07/07/2018,
tendo sido disponibilizado o Edital SF. 001/2018 e seus anexos na mesma data, por meio
dos
seguintes
sítios
eletrônicos:
www.vendacesp.com.br
e
www.portal.fazenda.sp.gov.br.
Os documentos atualizados nos termos deste AVISO (edital, contrato e anexos) estarão
disponíveis para consulta e impressão no site www.vendacesp.com.br e
www.fazenda.sp.gov.br, a partir de 16/07/2018.
As retificações realizadas nos documentos do leilão objeto do Aviso de Licitação
publicado no DOE de 17/07/2018, atingiram os itens e/ou cláusulas da documentação,
conforme discriminadas no Quadro abaixo:
Documento

Item / Cláusula

Edital

Página 5 (Título)

Edital

1.1.3

Edital

1.1.28

Edital

2.4.1.1

Edital

3.7.2

Edital
Edital
Edital

3.7.5
3.7.6.
3.13

Edital

1.4.5.IV

Edital

1.4.5.V

Edital

7.2

Edital

Anexo V, Item 4
(Título)
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Retificação Realizada
Número do Edital - Trocar 2017 por
2018
Ajuste de redação – trocar “um milhão
duzentos a duas mil e setecentas” por
“um milhão duzentos e duas mil e
setecentas”)
Número do Edital - Trocar 2017 por
2018
Número das ações da oferta aos
empregados sem deságio – Trocar
16.375.710
(dezesseis
milhões
trezentos e setenta e cinco mil
setecentos e dez) por
15.173.010 (quinze milhões cento e
setenta e três mil e dez)
Etiqueta do Credenciamento - Número
do Edital - Trocar 2017 por 2018
Trocar “precederá” por “procederá”
Formatação de fonte (letra menor)
Ajuste de letra minúscula
Incluir site da Secretaria da Fazenda:
www.fazenda.sp.com.br
Incluir site da Secretaria da Fazenda:
www.fazenda.sp.com.br
Incluir site da Secretaria da Fazenda:
www.fazenda.sp.com.br
Trocar
“responsabiudades”,
por
“responsabilidades”.

Contrato
Contrato

Cláusula 3
3.1.27

Contrato

7.2

Corrigir numeração das cláusulas
Trocar “3.1.26” por “3.1.24”
Trocar
“a
título
de
multa
compensatória, 50% (cinquenta por
cento)” por “a título de multa não
compensatória, 30% (trinta por cento)”

Reforça-se a manutenção de todas as regras e disposições dos documentos
disponibilizados conforme Aviso de Licitação publicado no DOE de 07/07/2018, de modo
que restaram ajustados e retificados tão somente os pontos arrolados na tabela acima.
****

1079785v1 779/1

