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As maiores economias do mun-
do se unem para atacar a prorro-
gação da redução do Imposto so-
bre Produtos Industrializados
(IPI) no setor automotivo no
Brasil e o programa Inovar-Auto
do governo. Elas temem que Bra-
sília possa ampliar o benefício fis-
cal para outros setores. A queixa

foi levantada na OMC e envol-
veu 34 países que questionam a
legalidade da política brasileira.
Europa, Estados Unidos e China
deixaram de lado atritos comer-
ciais entre eles para unir forças
para pressionar o Brasil.

Nos últimos meses, as políti-
cas de promoção da indústria e
as barreiras criadas pelo gover-
no estão sendo alvo de pressões

por parte de parceiros interna-
cionais. A própria OMC já cons-
tatou que o Brasil está entre os
líderes na adoção de barreiras
contra importações.

Por enquanto, não se trata de
uma disputa nos tribunais da
OMC. Mas governos têm usado
todas as reuniões possíveis para
manter a pressão contra o gover-
no de Dilma Rousseff.

Ontem, a principal queixa
veio da União Europeia. O bloco
se disse “cada vez mais preocupa-
do pelo uso do Brasil de taxas
para proteger o setor automoti-
vo doméstico”. Pelas regras esti-
puladas pelo governo, empresas
com um grau de produção nacio-
nal mínimo terão redução de im-
postos, ganhando competitivida-
de perante o consumidor.

Bruxelas estima que a política
brasileira “favorece os produto-
res domésticos”, pelo menos nos
segmentos que fornecem para a
indústria automotiva. A preocu-
pação é de que esse sistema seja
“replicado em outros setores da
economia do Brasil”.

O Japão também saiu ao ata-
que, alertando que as medidas es-
tão desenhadas para “proteger a
indústria nacional” e são “incon-
sistentes” com as regras da
OMC. Austrália, Coreia, Cana-
dá, EUA, Taiwan, China e Hong

Kong também criticaram o Bra-
sil pela redução do IPI.

O Itamaraty foi obrigado a se
defender. Mas, como vem fazen-
do nos últimos meses, se limita a
dar uma explicação genérica. O
governo alega que as medidas vi-
sam encorajar o desenvolvimen-
to técnico, aumentar o padrão
ambiental e elevar a qualidade
dos carros no Brasil. Na avalia-
ção do governo, as leis brasilei-
ras estão de acordo com as re-
gras da OMC e não há qualquer
motivo para uma disputa. / J.C.

Brasil perde a ‘guerra
do câmbio’ na OMC
China, EUA e Europa reiteraram que tema cambial é responsabilidade
do FMI e não da Organização Mundial do Comércio como defendia Dilma

IPI reduzido ainda incomoda maiores economias

● O golpe sofrido por uma das ini-
ciativas mais promovidas pelo mi-
nistro da Fazenda, Guido Mantega,
acabou sendo comemorado por
parte do Itamaraty em Brasília. O
grupo vinha alertando há meses
que a promessa do chefe das Finan-
ças de levar a questão da “guerra
do câmbio” à OMC não funcionaria.
Ontem, nenhum dos 157 governos
na entidade tomou a palavra para
apoiar o projeto brasileiro.

Nas preparações para a ação
no Brasil, alertas foram lançados
contra a ideia. Agora, a esperan-
ça dentro do Itamaraty é de que
o grupo que defendia a iniciativa
mude de opinião. Já em Genebra,
apesar de todas as críticas, a ava-
liação do embaixador Roberto
Azevedo foi de que a reunião de
ontem foi “boa”. “O debate conti-
nua”, disse. Segundo ele, um dos
pontos positivos foi a decisão de
que o FMI será convidado a parti-
cipar das reuniões sobre o assun-
to em 2013. / J.C.

BETO BARATA/ESTADÃO-14/11/2012

Revés de Mantega
é comemorado
em Brasília

O Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo, em obedi-
ência à Resolução 1252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União 
em 26 de julho de 2012, torna pública as seguintes licitações:

1. Objeto(s): 
PP-S 128/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - Serviços de implantação e monitoramento de 
programa integrado de controle de vetores e pragas urbanas, desratização, desinsetização 
geral e insetos rasteiros para Administração Central e diversas Unidades do Sesc.
CA-S 49/2012 - Fornecimento de todo material, mão-de-obra, maquinaria, ferramental, equi-
pamentos, e instrumental necessários à execução dos serviços e instalações do dispositivo 
denominado Mapa Tátil para diversas Unidades do Sesc SP.
CA-S 051/2012 Concorrência com inversão de fases para prestação do serviço especializado 
de médico dermatológico, físico-esportivo e emergencial para a unidade do Sesc Sorocaba.
PP-S 139/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - Serviços de montagem cenográfica da exposição 
“Sesc Verão 2013” a ser realizada na Unidade Consolaçâo. 

2. Consulta e aquisição do(s) Edital(is): por meio de download no site do Sesc -  
sescsp.org.br mediante prévio cadastro para obtenção de senha de acesso ou, para verifica-
ção sem possibilidade de extração de cópia, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 e das 13h45 
às 17h, na Av. Álvaro Ramos nº 991, São Paulo, Capital, Gerência de Contratações e Logística.

3. Data da entrega dos envelopes contendo a(s) propostas(s) comercial(is) e os documentos 
de habilitação, no endereço estabelecido no item 2 acima: 
PP-S 128/2012 - dia 18/12/2012 às, 10h; CA-S 49/2012 - dia 07/01/2013 às, 14h30; 
CA-S 051/2012 - dia 13/12/2012 às, 10h; PP-S 134/2012 - dia 14/12/2012 às, 10h.

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

COMUNICADO DE ADIAMENTO E REPOSIÇÃO DE PRAZO
CONCORRÊNCIA Nº 051/12

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, comunica aos interessados e às empresas que
adquiriram o Edital da licitação supracitada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TRABALHO
TÉCNICO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INTEGRADO DE
DESENVOLVIMENTO SÓCIOAMBIENTAL - PIDSA, NA COMUNIDADE DE MIRANTE DO
BONFIM, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, que encontra-se disponível na COPEL/CONDER o CD contendo os
elementos complementares para elaboração da Proposta. Em razão do exposto, a data para
recebimento e abertura da proposta fica ADIADA para o dia 28 de dezembro de 2012 às 14:30
horas, na sua Sede, na Av. Edgard Santos, 936, Narandiba, Salvador - Bahia. Salvador, 26 de
novembro de 2012. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão.

CONDER
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Guerra do câmbio. Nem Itamaraty apoia ideia de Mantega

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEINFRA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
INTERNACIONAL Nº 20120012 - IG Nº 763007000 

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE DESCARREGADOR DE MINÉRIO DE FERRO, TIPO CONTÍNUO, PARA 
O COMPLEXO PORTUÁRIO DO PECÉM, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE, ESTADO DO CEARÁ. PROCESSAMENTO, JULGAMENTO E INFORMAÇÕES 

- COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS e representantes da SEINFRA: Lúcia Maria 
Cruz Sousa e Roberto Alencar Araripe. REALIZAÇÃO - às 9h:30min (nove horas e trinta 
minutos) do dia 11 de Janeiro de 2013, na Central de Licitações do Estado do Ceará, 
Avenida Dr. José Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz (Centro Administrativo Bárbara de 
Alencar) - CEP. 60811-520 - Fortaleza-Ceará - Fone: 85-3459.6374/6376 - Fax: 853101- 
6622, e-mail: ccc@pge.ce.gov.br. FORNECIMENTO DO EDITAL – na Central de Licitações 
do Estado do Ceará (endereço acima), munido de um cd virgem ou na internet no site www.
seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 22 de Novembro de 2012. 
MARIA BETÂNIA SABOIA COSTA - VICE PRESIDENTE DA CCC 

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Lideradas pela China, as prin-
cipais potências comerciais
praticamente enterraram a
ideia do Brasil de criar uma ta-
rifa de importação para com-
pensar a valorização do real e
promoveram duro golpe con-
tra as pretensões do governo
de Dilma Rousseff de colocar
o assunto na agenda interna-
cional de forma permanente.

Ontem, na Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), Pe-
quim alertou que o projeto do
governo poderia “afundar o siste-
ma multilateral do comércio”.
Outros países o qualificaram co-
mo “campo minado”. Estados
Unidos e Europa alertaram que
o tema cambial é responsabilida-
de do FMI, não da OMC.

O Brasil apresentou a propos-
ta para que a OMC comece a li-
dar com os desequilíbrios cam-
biais, alegando que a valorização
do real e a desvalorização mani-
pulada por alguns governos pre-

judicam as exportações nacio-
nais. O tema virou uma das ban-
deiras do governo no cenário in-
ternacional.

No médio prazo, a esperança
do governo é de que países pos-
sam elevar tarifas de importação
quando sua moeda sofrer forte
valorização. Mas, de forma estra-
tégica, o governo brasileiro evi-
tou uma apresentação formal da
criação do mecanismo e só suge-
riu que membros da entidade de-
batam o formato que poderia ter
o novo mecanismo. “Estamos
abertos a todas as ideias”, decla-
rou Roberto Azevedo, embaixa-
dor do Brasil na OMC. “Não esta-
mos propondo nada, apenas co-
locando ideias sobre a mesa”.

Nem assim Azevedo conse-
guiu dissipar o movimento con-
trário. O primeiro país a atacar
foi a China. Zhu Hong, vice-em-
baixador chinês, disse que rejei-
ta qualquer debate sobre o assun-
to e que a OMC não é local ade-
quado. “Seria um equívoco ten-
tar lidar com isso com medidas
comerciais”.

Mostrando impaciência, o chi-
nês se queixou de que a reunião
já era a quarta sobre o assunto e
que, até agora, o único consenso
é de que adotar um nova barreira
apenas complicará o assunto e
vai ferir o sistema comercial.

“Criar qualquer tipo de taxa
nova seria medida extremista”,
disse um diplomata chinês. Os
chineses não querem o estabele-
cimento de um novo mecanis-
mo que justifique barreiras ao co-
mércio. Pequim, alvo de dezenas
de barreiras pelo mundo, tam-
bém não quer o estabelecimento
de novo fórum permanente para
servir de plataforma para que o
governo americano ataque a ma-
nipulação da moeda local, acusa-
da de ser responsável pela expan-
são da exportação da China.

Inundação. Para Pequim, os
problemas que o real enfrenta
vêm da inundação de dinheiro
no mercado promovido pelos
EUA, Europa e Japão nos últi-
mos anos. A atitude dos países
ricos, segundo a China, é irres-

ponsável. “Por isso, o caminho
correto para resolver esse pro-
blema é aumentar a coordena-
ção entre países. Portanto, o te-
ma deve ficar restrito ao FMI”,
defendeu o diplomata chinês.

Europa e EUA sugeriram um

debate mais amplo antes que o
mecanismo de compensação se-
ja pensado. Na linguagem diplo-
mática, significa não fazer nada.

Para os europeus, não se pode
comparar o valor entre duas
moedas, já que a produção hoje é

globalizada e um só produto tem
peças vindas de várias partes do
mundo, cada qual com sua moe-
da. Essa realidade, segundo os
europeus, complicaria o debate
sobre o câmbio. Já Washington
rejeitou a ideia de novas tarifas.

Secretaria dos
Transportes Metropolitanos

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 41302213 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA DE ÁREAS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DA 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. A COMPANHIA 
DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encontra 
aberta a Licitação acima, em conformidade com a Lei Estadual nº 6.544/89 e a Lei 
Federal nº 8.666/93, com suas alterações. O Edital completo pode ser obtido 
gratuitamente por meio da Internet, no site www.metro.sp.gov.br, ou retirado no 
Protocolo da Gerência de Contratações e Compras, situado na Rua Boa Vista, 175 - 
2º Andar - São Paulo, Capital, no período de 28/11/12 a 14/01/13, das 9h às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30, mediante pagamento de R$ 10,00 para aquisição da versão 
impressa em papel, ou da versão em CD-R. Os documentos e as Propostas Técnicas 
e Propostas Comerciais deverão ser entregues na Sessão Pública de recebimento e 
abertura, marcada para o dia 15/01/13, às 09h00, com tolerância de quinze minutos, 
no mesmo endereço. Esta licitação é do tipo técnica e preço. Os serviços serão 
executados sob o regime de empreitada por preço unitário.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59162176 - FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS - 
OFERTA DE COMPRA nº 373301370932012OC01463 - CLASSE BEC/SP nº 9017. 
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 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 sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br 
e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 28/11/2012. A sessão pública de 
processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, no dia 10/12/2012, às 09h00 e será conduzida pelo Pregoeiro, 
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do respectivo processo e 
indicados no sistema pela autoridade competente.

Companhia Brasileira de Distribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56  –  NIRE 35.300.089.901
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 25/10/2012, às 9:00 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição 
(“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo. 
2. Composição da Mesa: Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretário: Julian Fonseca Peña Chediak. 
3. Convocação e Presença: Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social 
da Companhia. Presentes 13 (treze) membros em exercício, perfazendo-se o quórum de instalação previsto no 
artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto Social. 4. Ordem do Dia: (i) análise, discussão e aprovação das Informações 
Trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao período encerrado em 30/09/2012; (ii) deliberação sobre 
antecipação de distribuição de dividendos; e (iii) deliberação sobre emissão de ações no âmbito do programa 
de opção de compra de ações da Companhia. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os conselheiros 
examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações: 5.1. Os membros do 
Conselho de Administração aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativo ao 
3º Trimestre de 2012, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes. 
5.2. Foi aprovado o pagamento de dividendos intermediários, relativos ao terceiro trimestre de 2012, conforme 
Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, no valor total de R$ 27.941.251,18, sendo R$ 0,11 (onze 
centavos) por ação preferencial e R$ 0,10 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 
23/11/2012. Terão direito aos dividendos todas as ações em circulação na data-base de 12/11/2012. A partir 
do dia 13/11/2012, as ações serão negociadas ex-dividendos. 5.3. Em decorrência do exercício de opções de 
compra de ações das Séries A4 Silver e Gold, A5 Silver e Gold e A6 Silver e Gold do Plano de Opção de Compra 
de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada em 20/12/2006 (“Plano”), foi aprovado, 
observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social, o aumento do 
capital social da Companhia no valor de R$ 5.776.334,50, mediante a emissão de 249.598 ações preferenciais, 
sendo: (i) 16.184 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$ 46,49 por ação, fi xado de acordo com o Plano, 
totalizando o valor de R$ 752.394,16, relativas ao exercício da Série A4 Silver; (ii) 64.892 ações preferenciais, 
ao preço de emissão de R$ 0,01 por ação, fi xado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R$ 648,92, 
relativas ao exercício da Série A4 Gold; (iii) 40.491 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$ 54,69 por 
ação, fi xado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R$ 2.214.452,79, relativas ao exercício da Série A5 
Silver; (iv) 40.474 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$ 0,01 por ação, fi xado de acordo com o Plano, 
totalizando o valor de R$ 404,74), relativas ao exercício da Série A5 Gold; (v) 43.786 ações preferenciais, ao 
preço de emissão de R$ 64,13 por ação, fi xado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R$ 2.807.996,18, 
relativas ao exercício da Série A6 Silver; e (vi) 43.771 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$ 0,01 
por ação, fi xado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R$ 437,71, relativas ao exercício da Série A6 
Gold. As ações preferenciais ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos 
mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais existentes na presente data, de acordo com o Estatuto 
Social da Companhia, inclusive participarão da distribuição de dividendos intermediários relativos ao terceiro 
trimestre de 2012. 5.3.1. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R$ 6.701.818.241,81 para 
R$ 6.707.594.576,31 integralmente subscrito e realizado, dividido em 263.305.765 ações sem valor nominal, 
sendo 99.679.851 ações ordinárias e 163.625.914 ações preferenciais. 5.4. Registra-se, para os devidos fi ns, 
que em 23/10/2012, o Sr. Christophe José Hidalgo, francês, casado, contador, portador do passaporte francês 
nº 11DD46036, regularmente inscrito no CPF/MF sob nº 214.455.098-06, domiciliado e residente na Capital 
do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.172, Jardim Paulista, 
tomou posse como Diretor de Finanças e Serviços Corporativos da Companhia. 5.5. Registra-se a renúncia 
apresentada pelos Srs. Caio Racy Mattar, Hugo Antonio Jordão Bethlem e Sylvia de Souza Leão Wanderley, ao 
cargo de Diretor Vice Presidente de Negócios Especializados, Diretor Vice Presidente de Relações Corporativas 
e Diretora Vice Presidente de Gente, respectivamente. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu 
a Caio Racy Mattar, Hugo Antonio Jordão Bethlem e Sylvia de Souza Leão Wanderley, pelo serviço prestado e 
tempo dedicado à Companhia. 6. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura 
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 
São Paulo, 25/10/2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian 
Fonseca Peña Chediak. Abilio dos Santos Diniz, Arnaud Strasser, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, 
Geyze Marchesi Diniz, Jean Charles Henri Naouri, p.p. Arnaud Strasser, Antoine Marie Remi Lazars Giscard 
d’Estaing, Jean Louis Bourgier, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro 
Neves, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira e Ulisses Kameyama. Certifi co, 
para os devidos fi ns, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do 
parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Julian Fonseca Peña Chediak - Secretário. 
JUCESP nº 500.917/12-7, em 19/11/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Abril Educação S.A.
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54 - NIRE 35.300.175.832

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Outubro de 2012
Data, Hora e Local: 24 de outubro de 2012, às 15 horas, na sede social da Abril Educação S.A.
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Otaviano Alves de
Lima, 4400, 7º andar, Ala C, Bairro Vila Arcádia, CEP 02909-900. Mesa: Roberto Civita, Presidente; 
Patrícia Barbi Costa, Secretária. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presença: a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: Examinar e deliberar acerca
(i) da aquisição, pela sua subsidiária, CAEP - Central Abril Educação e Participações Ltda. (“CAEP”),
de 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias representativas do capital social de sociedade
por ações e subscrição e integralização pela CAEP de novas ações ordinárias emitidas pela sociedade
por ações, todas nominativas e sem valor nominal, conforme os termos e condições constantes do
Anexo I à presente ata, que, autenticado pela Mesa, ficará arquivado na sede da Companhia;
(ii) da autorização à Diretoria da Companhia para (a) assinatura do respectivo Contrato de Compra e
Venda e Subscrição de Ações, na qualidade de interveniente-anuente, e demais documentos correlatos,
e (b) tomada de todas as providências necessárias para a concretização da referida aquisição e
subscrição de ações. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem
do Dia, os Conselheiros aprovaram, sem quaisquer restrições, por unanimidade de votos: (i) a aquisição,
pela CAEP, de 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias representativas do capital social de
sociedade por ações e subscrição e integralização pela CAEP de novas ações ordinárias emitidas pela
sociedade por ações, conforme os termos e condições constantes do Anexo I à presente ata que,
autenticado pela Mesa, encontra-se arquivado na sede da Companhia; (ii) autorizar a Diretoria a assinar
o respectivo Contrato de Compra e Venda e Subscrição de Ações, na qualidade de interveniente-anuente,
e demais documentos correlatos, e a tomar todas as medidas e providências que se fizerem necessárias
para implementar as deliberações ora tomadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual,
após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Assinaturas: Roberto Civita
- Presidente; Giancarlo Francesco Civita - Vice-Presidente; Victor Civita; Douglas Duran; Paulo Roberto
Nunes Guedes; Jonas de Miranda Gomes; Arnaldo Figueiredo Tibyriçá; Marcos Antônio Magalhães;
e Maria Helena Guimarães de Castro. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada
em livro próprio da Companhia. São Paulo, 24 de outubro de 2012. Patrícia Barbi Costa - Secretária.
JUCESP nº 495.795/12-4 em 08/11/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012

EDITAL N.º 044/2012 - PROCESSO N. º 052/2012
Encontra-se aberta no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacupiranga, Estado de São Paulo, o PREGÃO PRESENCIAL n.º
012/2012, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE ESCRITORIO E DE
CONSUMO DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até o dia 07  de DEZEMBRO de 2012 até as 08:00hs., no Setor de Compras/Licitação da
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias - Jacupiranga/SP.
HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: o credenciamento será realizado das 8:00 horas as 8:30 horas do dia 07 de NOVEMBRO de 2012, na Sala
de Reuniões da Prefeitura Municipal de Jacupiranga, Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias - Jacupiranga/SP
HORÁRIO E LOCAL DA ABERTUTA: 07 de NOVEMBRO de 2012 às 08:30hs., na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Jacupiranga,
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias - Jacupiranga/SP
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, 26 de NOVEMBRO de 2012.
CARLOS ALBERTO Y. V. AFUSO

Chefe do Setor de Compras/Licitações

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
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B7.




