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EUA e Brasil
vão estimular
negócios bilaterais
Vice-secretário diz que o Departamento de Estado vai ajudar
companhias americanas e brasileiras a fazerem investimentos

WASHINGTON

Cientes do impossível diálogo
sobre livre comércio, os Esta-
dos Unidos envolveram o Bra-
sil na sua “diplomacia de em-
pregos” de forma singular. Wa-
shington vê hoje o Brasil como
fonte de investimentos produ-
tivos, como mercado em ex-
pansão para as suas exporta-
ções de manufaturas e como
futuro provedor de petróleo e
gás. Longe das mesas de nego-
ciações comerciais, preten-
dem estimular contratos de
negócios e investimentos recí-
procos com base no arcabou-
ço de cooperação econômica
estabelecido no ano passado.

“Vamos usar os instrumentos
do Departamento de Estado,
que são nossa embaixada e nos-
sos consulados no Brasil, para
ajudar as nossas companhias a
venderem seus produtos no mer-
cado brasileiro e para criar a at-
mosfera para o investimento
nos EUA”, afirmou o Thomas Ni-
des, vice-secretário de Estado,
em entrevista exclusiva.

A presidente Dilma Rousseff

será recebida na Casa Branca no
próximo dia 9 de abril nesse con-
texto de ansiedade dos EUA em
gerar empregos domésticos por
meio da maior conexão entre as
duas economias. A base da rela-
ção econômica bilateral de lon-
go prazo foi desenhada em mar-
ço de 2011, em Brasília, quando
Dilma e o presidente americano,
Barack Obama, assinaram o me-
morando de cooperação econô-
mica e o diálogo estratégico so-
bre energia. O desafio, agora, se-
rá desdobrar esses acordos em
contratos no setor privado.

O Brasil tem sido tratado co-
mo um “aliado” por Washing-
ton, ciente das divergências em
vários campos diplomáticos.

Mas, curiosamente, ainda não é
chamado por Washington como
“parceiro”, em sentido mais am-
plo, a exemplo da também emer-
gente Índia e dos países da Par-
ceira Transatlântica, a priorida-
de de sua política comercial.

Para Nides, o crescimento do
comércio do investimento bila-
teral será crucial na relação Bra-
sil-EUA. O País é o oitavo maior
parceiro comercial dos EUA e ge-
rador de um de seus raros superá-
vits, de US$ 8,1 bilhões em 2011,
segundo a Secretaria de Comér-
cio Exterior. Em 2011, as exporta-
ções de bens brasileiros ao mer-
cado americano cresceram
33,6%, e as importações de pro-
dutos “made in America”, 25,6%.

O déficit para o Brasil no co-
mércio bilateral incomoda. Wa-
shington desconversa, valendo-
se das cifras recordes das trocas
e da corrente de comércio ex-
pressiva, de US$ 59,7 bilhões no
ano passado.

O contrato para a venda de 36
caças Super Hornet, da Boeing,
para a Força Aérea Brasileira,
continua a ser um objetivo priori-
tário para os EUA. Mas ainda es-

tá guardada na gaveta da presi-
dente Dilma. O tema deverá ser
excluído da agenda paralela da
visita de Dilma a Barack Obama,
segundo o embaixador dos EUA
em Brasília, Thomas Shannon.

Investimentos. Nides mostrou-
se entusiasmado com as oportu-
nidades de investimentos brasi-
leiros nos EUA, recentemente
engrossadas com a construção
de uma fábrica da Embraer na
Flórida. Apesar da orientação da
política fiscal de Obama de pres-
sionar as multinacionais ameri-
canas a repatriar parte de seus
investimentos no exterior, o vi-
ce-secretário de Estado acredita
haver condições para um “equilí-
brio” no caso brasileiro. “Quere-
mos criar uma atmosfera para
sublinhar que o investimento

brasileiro é bem-vindo nos EUA,
seja ele no setor manufatureiro,
imobiliário ou em outros seto-
res.”

O turismo brasileiro nos EUA,
entretanto, alimenta maior entu-
siasmo no Departamento de Es-
tado. Esse fluxo tem sido deter-
minante para a recuperação eco-
nômica da Flórida, o principal
destino. Desde o ano passado,
lembrou Nides, o governo ameri-
cano tomou uma série de medi-
das para facilitar e acelerar a
emissão de vistos.

Mas a isenção desse documen-
to não está nos seus planos. Ca-
da visto custa US$ 100, o que sig-
nificou uma receita própria de,
pelo menos US$ 8,6 milhões pa-
ra o Departamento de Estado.
“Não estamos fazendo dinheiro
com isso”, afirmou.

Subsídios ao algodão. Embora
a seara comercial tenha sido lim-
pa da controvérsia sobre a tarifa
adicional ao etanol brasileiro e
os cortes de subsídios agrícolas
pelos EUA sejam inevitáveis por
razões fiscais, novos ruídos po-
dem surgir em torno do conten-
cioso sobre as subvenções ame-
ricanas ao algodão. Mas a ne-
nhum dos lados interessa arrui-
nar a visita presidencial com tal
atrito.

“A prosperidade dos nossos
países não é dada pelo poderio
militar, mas pela situação econô-
mica. O Brasil sabe muito bem
disso. Sua economia melhorou
dramaticamente nos últimos
anos, e seu prestígio no mundo
aumentou, o que torna o País um
caso a ser estudado por nós”, afir-
mou Nides. / D.C.M.

Editora Abril S.A.
CNPJ/MF nº 02.183.757/0001-93 - NIRE 35.3.0017361-9

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Emissão de Debêntures 
Não Conversíveis em Ações da Editora Abril S.A.

Data e Local: 26 de janeiro de 2012, às 15 horas, na sede da Editora Abril S.A. (“Emissora”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Av. Otaviano Alves de Lima, 4400. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das Debêntures (conforme 
definido abaixo) (“Debenturistas”). Para os fins desta Assembleia, “Debêntures” significam as Debêntures emitidas nos termos do “Instrumento 
Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Terceira Emissão de Editora Abril S.A.”, celebrado em 
17 de junho de 2011, entre a Emissora, a Abril S.A. (“Fiadora”) e o Agente Fiduciário (“Escritura de Emissão”). Presença: titulares da totalidade 
das Debêntures (conforme definido abaixo) em circulação, conforme se verificou das suas assinaturas no livro próprio; Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”); e representantes legais 
da Emissora e da Fiadora. Composição da Mesa: Nathalia Machado - Presidente; Marcelle Santoro - Secretária. Ordem do Dia: deliberar sobre 
a proposta da Emissora para resgatar e cancelar a totalidade das Debêntures em circulação. Deliberações: os Debenturistas deliberaram e 
aprovaram, por unanimidade, a proposta da Emissora para realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures em circulação, com seu 
consequente cancelamento, a ser realizado em qualquer data a partir da data desta Assembleia, sem a necessidade do aviso prévio aos 
Debenturistas, ou qualquer outra formalidade, mas desde que a CETIP S.A. - Mercados Organizados seja comunicada por escrito com, no 
mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência da data do efetivo resgate. O resgate antecipado será efetuado pela Emissora, mediante o 
pagamento do saldo do Valor Nominal da totalidade das Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, desde a data de pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior até a data do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade adicional.  Realizado o resgate 
antecipado da totalidade das Debêntures em circulação nos termos aprovados por esta Assembleia, as Debêntures serão consideradas quitadas 
e as garantias das Debêntures estarão liberadas, estando a Emissora autorizada a proceder com a formalização da quitação e a liberação de 
todas as garantias das Debêntures perante todos os registros competentes.  Para evitar dúvidas, as disposições desta Assembleia se sobrepõem 
sobre as disposições, inclusive aquelas relativas a avisos, prazos, taxas ou prêmios, previstas na Escritura de Emissão, sem que seja necessário 
o aditamento à Escritura de Emissão. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Mesa: Nathalia Machado, Presidente; Marcelle Santoro, Secretária. Debenturistas: Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco 
S.A. e Abrilprev - Sociedade de Previdência Privada. Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.  Emissora: 
Editora Abril S.A.  Fiadora: Abril S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de janeiro de 
2012. Marcelle Santoro - Secretária. JUCESP nº 74.477/12-2 em 14/02/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

● Estratégia

Receptivo. Investimento brasileiro é bem-vindo, diz o vice-secretário de Estado, Thomas Nides

Toda sexta
no Estadão.

O Guia mudou de 
nome., mas continua
garantindo bons
programas para  a
semana toda. Divirta-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
ESTADO DE  SÃO PAULO

Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - fone (0XX13)3864.6400 - CNPJ/MF 46.582.185/0001-90
E-Mail compras@jacupiranga.gov.br

AVISO DE REABETURA DO PREGÃO Nº 003/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO Nº 008/2012 - EDITAL Nº 007/2012
Considerando que o valor de R$ 71.000 (setenta e um mil) reais, cada ambulância, negociado com a
empresa participante do certame, não foi aceito pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio, fica designado uma
nova data para apresentação da proposta para AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULANCIA DE
TRANSPORTE TIPO SIMPLES REMOÇÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAIS:
SENDO 02 (DOIS) VEICULO 0 KM (ZERO QUILOMETRO), ANO/MODELO 2012, ADAPTADO EM
AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DO VEICULO: 0 KM (ZERO
QUILOMETRO), ANO/MODELO 2012/2012, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, POTÊNCIA
MÍNIMA DO MOTOR 100 CV, 8 VÁLVULAS, BI COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ETANOL), TRANSMISSÃO
MECÂNICA COM 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, CABINE SIMPLES, COR BRANCA, CINTO DE
SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS, BARRA DE PROTEÇÃO LATERAL; ESPECIFICAÇÃO DA
ADAPTAÇÃO (SALÃO DE ANTENDIMENTO): CAPOTA EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO EM
FIBRAS DE VIDRO) COM 3 A 4 MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO INTERNO DO SALÃO DE
ATENDIMENTO DE 2.000 MM E ALTURA INTERNA DE 1.300 MM, PISO ANTIDERRAPENTE,
SUPORTE PARA SORO E PLASMA, MACA RETRÁTIL COM COLCHNETE REVESTIDO EM COURVIM
E CINDO DE SEGURANÇA, ARMÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAL, BANCO LATERAL COM
ENCOSTO PARA ACOMPANHAMENTO EM CURVIM, COM CINTO DE SEGURANÇA, SUPORTE PARA
FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE 1M³/7 LITROS; CILINDRO DE
OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³/ 7 LITROS, RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM
FLUXOMETRO/ ASPIRADOR/UMIDIFICADOR, MANÔMETRO, REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E
MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, REVESTIMENTO INTERNO EM PRFV NA COR
BRANCA, TAMPA TRASEIRA COM FECHAMENTO , AR CONDICIONADO PARA PACIENTE, VIDRO DE
COMUNICAÇÃO, ALARME SONORO PARA RÉ, CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO-VISUAL,
EM FORMATO DE BARRA E/OU ARCO EM LED DE ALTA LUMINOSIDADE, COMPOSTO POR
MÓDULOS INJETADOS EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR RUBÍ, SIRENE
ELETRÔNICA COM NO MÍNIMO 100 WATTS DE POTÊNCIA POSSUINDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO)
TIPOS DE SONS DIFERENCIADOS COM SISTEMA DE MEGAFONE ACOPLADO, CONSTITUÍDA POR
CONTROLADOR DIGITAL E UNIDADE SONOFLETORA, GRAFISMO BÁSICO CONTENDO A PALAVRA
"AMBULÂNCIA" NAS LATERAIS NA PARTE TRASEIRA DE FORMA CONVENCIONAL E DE FORMA
ESPELHADA (INVERTIDA) NO CAPÔ; CRUZES VERMELHAS NAS PORTAS DIANTEIRAS E/OU NAS
LATERAIS, EM ATENDIEMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 08 de MARÇO de 2012 à partir das 09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das
13:30 às 17:30 horas, na Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias,  neste município, ou pelo site da
Prefeitura: www.jacupiranga.sp.gov.br 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**13)- 3864-.6401.

PM de Jacupiranga, 22 de fevereiro de 2012
CARLOS ALBERTO MARTINS

PREGOEIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

anteriormente suspenso

Narciso Rafael Freitas de Sousa

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2011-SEARH/RP
PROCESSO Nº 64.894/2011-6 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH do Estado do Rio
Grande do Norte, através de seu Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que realizará o
PREGÃO PRESENCIALNº 14/2011/SEARH, , cujo objeto consiste no
Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e cozinha),
para atender as necessidades dos órgãos da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e
Fundacional, Fundos Especiais, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado do Rio Grande do Norte. O novo Edital
encontra-se à disposição dos interessados na internet, no site: Qualquer
informação será prestada pelos telefones: (84)3232-2128-Fax:3232-2125, ou, pelo Correio
Eletrônico: cplsearh@rn.gov.br. Os envelopes, contendo as propostas de preços e os documentos
de habilitação, deverão ser entregues até o dia 12 de março de 2012, às 9:00 horas(local), no
Auditório da SEARH, Centro Administrativo do RN - Bloco 06 - Lagoa Nova Natal (RN), onde
será realizada a sessão pública.

Natal, 24 de fevereiro de 2012.
- Pregoeiro Oficial da SEARH/RN

www.rn.gov.br

-

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

HIDRÍCOS DO RN - SEMARH

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
MACROMEDIDORES DE   VAZÃO PARA SISTEMA ADUTOR MONSENHOR
EXPEDITO.

homologo
adjudico

Antônio Gilberto de Oliveira Jales

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO: Nº 275144/2010-5 - SEMARH - ASSUNTO: LICITAÇÃO - NCB 01/2011.
INTERESSADO: PSP/RN.

Tendo em vista a não-objeção (no objetion) datada de 08/02/2012, concedida pelo
Banco Mundial - BIRD ao RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA LICITAÇÃO E
RECOMENDAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO, expedido pela Comissão de Licitação e Seleção
de Consultores - CLSC/RN, dispensado o prazo de impetração de recursos, sem nenhuma
manifestação, o resultado do julgamento da LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
NACIONAL NCB Nº 001/2011-PSP/RN, e o objeto licitado as empresas RM
COMANDOS LTDAe GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DEAUTOMAÇÃO DO BRASIL
LTDA., vencedoras do referido certame licitatório. RM COMANDOS LTDA., vencedora do Lote
I, pelo valor de R$181.005,50 (Cento e oitenta e um mil, cinco reais e cinqüenta centavos) Lote II,
pelo valor de R$66.406,75 (Sessenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e setenta e cinco
centavos) Lote III, pelo valor de R$34.560,00 (Trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais) e
Lote IV, pelo valor de R$49.000,00 (Quarenta e nove mil reais), e a empresa GAIATEC
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA vencedora do Lote V pelo
valor, de R$327.855,00 (Trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais).

Natal/RN, 24 de fevereiro de 2012

Secretario de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo SELJ nº 1115/2011
Interessado: Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
Pregão Presencial nº 001/2012

Tendo em vista as alterações no Edital, informamos que a sessão pública ora marcada para
02/03/2012 às 10:00h, será realizada no dia 09/03/2012 às 10:00h. As empresas interessadas
poderão obter mais informações e verificar o Edital a partir de 27/02/2012, no endereço eletrôni-
co http://www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e http://www.selj.sp.gov.br ou na Sede da
SELJ situada na Rua São Bento, nº 380 - 7º andar - Centro - São Paulo/SP, em horário comercial.

THOMAS NIDES
VICE-SECRETÁRIO DE ESTADO
“Vamos usar os instrumentos do
Departamento de Estado para
ajudar as nossas companhias a
venderem seus produtos no
mercado brasileiro”

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Administração

Julgamento de habilitação: CP 015/2011. Objeto: Contratação de empresa para am-
pliação, reforma e adequação da Emef Prof. Palmyra Sant’anna. Empresas inabilita-
das: Engebase Construção e Gerenciamento Ltda. por não atender ao item 5.2.12 
do edital, JRA Empreendimentos e Engenharia Ltda.-EPP por não atender aos itens 
5.2.9, 5.2.9.1 (5.2.9.1.1, 5.2.9.1.2 e 5.2.9.1.3) c/c 5.2.20 do edital, Maria Aparecida 
Gasparini de Campos Lima (Engecampos) por não atender aos itens 5.2.9.1.3 c/c 
5.2.9.1.4 e 5.2.12 do edital, RTA Engenharia e Construções por não atender ao item 
5.2.12 do edital, Stemmi Engenharia e Construções Ltda. por não atender ao item 
5.2.16.3 do edital e TD Construções, Redes e Instalações de Gás Ltda. por não aten-
der aos itens 5.2.14, 5.2.16.1, 5.2.16.2 e 5.2.16.3 do edital. Empresas habilitadas: as 
demais participantes.
Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 02, das 08h15 às 17h00. 
Sérgio Rodolfo de Salles - Diretor do DRM.

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE

            SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos que acha-se aberta na Secretaria 
da Fazenda, na Sala de Licitações, sito na 
Avenida Rangel Pestana, nº 300, 6º andar, 
Centro, São Paulo/Capital, a Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços NCC nº 
02/2012, que tem por objeto a Contratação de 
Empresa Especializada para Reforma do 
Posto Fiscal de Pirassununga, conforme 
especificações técnicas constantes do Memorial 
Descritivo, cuja realização está marcada para o 
dia 13/03/2012, às 10h00. O Edital poderá ser 
retirado no NCC - Núcleo de Compras e 
Contratos, sito na Avenida Rangel Pestana, 300, 
6º andar, Centro, São Paulo/Capital, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 9h00 às 11h00 e das 
14h00 às 16h00. Os interessados deverão trazer 
01 MÍDIA, virgem e formatado para gravação 
do edital ou se preferir, acessar o endereço: 
www.e-negociospublicos.com.br, mediante cadastro 
e baixar o referido edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
EDITAL

Edital: 23/12. Processo Administrativo: 505/2012. Tomada de Preços: 03/12. Objeto: a contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de obra e material de primeira qualidade, para
recapeamento asfáltico com CBUQ em ruas do Conjunto Habitacional Jardim das Laranjeiras. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 27
de fevereiro até o dia 12 de março de 2012, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo
também poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados até as 9 horas do
dia 15 de março de 2012, na Seção de Comunicações, no endereço acima. As empresas deverão estar
devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de Pirassununga, conforme Decreto nº 3.789, até o dia
12 de março de 2012.

Pirassununga, 23 de fevereiro de 2012.
Angelita Franco de Sousa - Resp. p/ Chefe da Seção de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2012 - P. A. Nº 028/DCM/2012

OBJETO: Aquisição de 01 (um) caminhão ¾ com carroceria de madeira, 0 km, de acordo com as
especificações no anexo I, para compor a frota de veículos municipais, incluindo frete e outras despesas
relativas à entrega do veículo, conforme especificações no ANEXO I. LOCAL E DATA DO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: Endereço eletrônico:
O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da informação -
INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de
LICITAÇÕES, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
“licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil- Início de Recebimento das propostas:
24/02/2012 às 16:30 hrs // Recebimento das propostas: até 09/03/2012 - 09:30 hrs // Abertura das
propostas: 09/03/2012 às 09:30 hrs // Início da sessão de disputa de preços: 09/03/2012 às 10:00 hrs.
Maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da
Serra, sita a Av. Luane Milanda Oliveira nº 600 - Toledópolis - Araçoiaba da Serra, Estado de São Paulo,
no horário da 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 às 16:00 hrs.//Fone: (15)3281-7000//e-mail:
sead@aracoiaba.sp.gov.br//licitação@aracoiaba.sp.gov.br. O Edital está disponível para consulta no site
www.licitacoes-e.com.br e no site www.aracoiaba.sp.gov.br.

Araçoiaba da Serra, 24 de Fevereiro de 2012.
Nilson Roja Buose - Representante da Prefeitura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2012 - P. A. Nº 030/DCM/2012

OBJETO: Aquisição de tiras para glicemia com fornecimento dos aparelhos compatíveis, seringas com
agulhas e lancetas com fornecimento das lancetadores compatíveis, para Diabetes Mellitus, conforme
o Programa do Governo para a Secretária de Saúde Municipal, conforme especificações no ANEXO I.
LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES:
Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de
tecnologia da informação - INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br,
acessando o link de LICITAÇÕES, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. - Início
de Recebimento das propostas: 24/02/2012 às 16:30 hrs//Recebimento das propostas: até 07/03/2012
- 09:30 hrs // Abertura das propostas: 07/03/2012 às 09:30 hrs. // Início da sessão de disputa de
preços: 07/03/2012 às 10:00 hrs. Maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças da
Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sita a Av. Luane Milanda Oliveira nº 600 - Toledópolis -
Araçoiaba da Serra, Estado de São Paulo, no horário da 08:00 às 12:00 hs e das 13:00 às 16:00 hs.//
Fone: (15) 3281-7000 // e-mail: sead@aracoiaba.sp.gov.br//licitação@aracoiaba.sp.gov.br. O Edital
está disponível para consulta no site www.licitacoes-e.com.br e no site www.aracoiaba.sp.gov.br.

Araçoiaba da Serra, 24 de Fevereiro de 2012.
Nilson Roja Buose - Representante da Prefeitura.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B11.




