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B ra s i l

Rodrigo Pedroso
De São Paulo

Mais aberta ao petróleo e açúcar
brasileiro, a Índia passou a Rússia
como o segundo país de maior
destino das exportações nacionais
entre os Brics, grupo que inclui
ainda a China e a África do Sul, in-
dicando uma perspectiva de cres-
cente importância dos dois parcei-
ros menos tradicionais do bloco
para o comércio exterior brasilei-
ro. A África do Sul, que dos quatro
Brics é o que tem a menor corrente
comercial com o Brasil, rendeu
quase US$ 1 bilhão ao saldo da ba-
lança comercial brasileira no ano
passado. Contudo, enquanto in-
dianos e sul-africanos trouxeram
bons resultados, o superávit com
chineses e russos diminuiu.

Em 2012, o Brasil exportou à Ín-
dia US$ 5,6 bilhões — crescimento
de 75% em relação a 2011 — fazen -
do com que o déficit de mais de
US$ 2 bilhões na balança comer-
cial com o país verificado em 2011
se transformasse em superávit de
US$ 534 milhões. Já os russos com-
praram 26% a menos (US$ 3,1 bi-
lhões) dos produtores brasileiros e
mantiveram as vendas em US$ 2,8
bilhões. As contas foram feitas
com base nos dados do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Mdic).

A China segue como o país de
maior peso. Mesmo com queda de

39%, o superávit com os chineses
representou mais de três quartos
do resultado do comércio com os
Brics no ano passado, que foi posi-
tivo em US$ 8,7 bilhões. Com a
África do Sul, o saldo positivo de
quase US$ 1 bilhão foi alcançado
com um crescimento de 19% no su-
perávit. O resultado ajudou a fazer
com que o grupo como um todo ti-
vesse bom desempenho para o
Brasil frente ao resto do mundo.
Enquanto o saldo positivo com os
Brics encolheu 18% no ano passa-
do frente a 2011, o superávit da ba-
lança comercial como um tudo re-
trocedeu 34,8%.

Com a urbanização em marcha,
a Índia, que ainda tem cerca de
72% de sua população de mais de
1,2 bilhão de habitantes vivendo
na zona rural, é o próximo merca-
do gigante a florescer, na esteira
do que aconteceu com a China. Co-
mo a Rússia tem a curva demográ-
fica estagnada, população já pre-
dominantemente urbana e políti-
cas comerciais mais instáveis, as
perspectivas são de uma demanda
indiana muito maior por bens e
alimentos na próxima década. Na
visão de analistas, as empresas bra-
sileiras devem entrar o quanto an-
tes em território indiano para pe-
gar carona nesse crescimento.

Para Fabio Silveira, da RC Con-
sultores, o Brasil tem espaço para
fornecer bens de consumo não du-
ráveis, como alimentos e commo-

dities agrícolas, produtos onde os
brasileiros são competitivos no
mercado internacional. O resulta-
do positivo com os indianos em
2012 se deveu pelos US$ 500 mi-
lhões em vendas de açúcar, mon-
tante que quadruplicou em rela-
ção ao ano anterior, e pelos US$ 3,4
bilhões em vendas de petróleo. Em
2011, o Brasil vendeu a metade dis-
so para os indianos. Cinco anos
atrás, o total das exportações à Ín-
dia não passou de US$ 1,2 bilhão.

“O açúcar é mais sazonal, pois a
Índia é o maior produtor do
mundo. Mas os derivados de pe-
tróleo mostram a crescente de-
manda deles por energia, que
também acontecerá na área de
alimentos. Mesmo sendo uma so-
ciedade mais estratificada, a Ín-
dia experimenta aumento em to-
das as classes, pois o crescimento
tem sido vigoroso”, diz Silveira.

A Rússia, por sua vez, adota po-
lítica mais incerta, como na re-
cente paralisação de importação
de carne suína do Brasil. Como
resultado, as carnes congeladas
brasileiras, carro-chefe da expor-
tação ao país presidido por Vla-
dimir Putin, estagnaram no ano
passado em US$ 1,5 bilhão, valor
igual ao do ano anterior. Se para
a Índia houve aumento na re-
messa de açúcar, os russos fecha-
ram o mercado, comprando me-
nos da metade dos US$ 1,8 bilhão
registrados em 2011.

“Embora a Rússia não produza
uma série de produtos de que seu
mercado interno precisa, esse vá-
cuo é abastecido atualmente pelos
europeus, que estão mais perto e
são mais competitivos. Além disso,
há paralelismo entre as economias
brasileira e russa. A produção nos-
sa compete com a deles, não temos
muita complementaridade”, afir-
ma José Augusto de Castro, presi-
dente da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB).

Um olhar mais distante tam-
bém mostra estagnação nas ex-
portações aos russos. Cinco anos
atrás, as vendas brasileiras ao
país renderam US$ 3,7 bilhões à
balança. No mesmo período, as

importações saltaram. Em 2008,
elas foram de US$ 1,7 bilhão. Em
2012, somaram US$ 2,8 bilhões.

Criada por iniciativa dos asiáti-
cos em 2006, a Câmara de Comér-
cio Brasil-Índia conta que até
aquele ano o comércio bilateral se
restringia a poucos setores. A apro-
ximação entre os dois países pode-
ria estar mais solidificada não fos-
se a estagnação provocada pela
crise em 2008, de acordo com Ro-
berto Paranhos do Rio Branco, pre-
sidente da entidade. A previsão era
que os US$ 10 bilhões em corrente
comercial atingidos ano passado
fossem ultrapassados em 2011. Há
cinco anos, a corrente era de pouco
mais de US$ 3 bilhões.

Desde o ano passado, segundo
Rio Branco, os ministérios de Co-
mércio Exterior dos dois países
reúnem-se semestralmente para
discutir retiradas de entraves e alí-
quotas às importações. O movi-
mento recentemente ganhou a
adesão de empresas, que também
entram na discussão para propor
alterações e facilitar o comércio. “A
Índia protege a soja dela em fun-
ção dos produtores locais, mas não
coloca obstáculos à importação de
óleo de soja. O Brasil pode explorar
mais esse nicho, por exemplo”,
afirma o presidente da câmara.

Outro setor em que o Brasil se
mexe para entrar de forma con-
sistente no mercado indiano é o
de frango congelado. Em 2012, o
governo local baixou a alíquota
de importação de 100% para 60%
do preço do produto. Contudo, a
perspectiva futura é mais atraen-
te. Atualmente, conta Rio Branco,
95% do frango consumido na Ín-
dia é fresco e vendido em peque-
nos mercados. A tendência futu-
ra é que os congelados ganhem
esse espaço, fazendo a Índia abrir
mais o mercado.

No entanto, a avaliação do co-
mércio bilateral para o curto e mé-
dio prazo é de manutenção do
atual ritmo de crescimento sem
muita diversificação da pauta, se-
gundo Rio Branco. “Eles vão seguir
demandando muito petróleo e
açúcar, pois ainda não consegui-
ram aumentar a produção para ter
abastecimento pleno.”

Fonte: Mdic

Petróleo puxa o carro
Venda de petróleo e compra de combustíveis lidera comércio com a Índia em 2012 – em US$ milhões
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Ascensão indiana
Exportações brasileiras à Índia quintuplicaram em cinco anos – US$ milhões
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Comércio exterior Exportações crescentes de açúcar
e petróleo fazem país asiático ultrapassar a Rússia

Índia já é o 2o maior
destino, entre os Brics,
das vendas do Brasil

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 45.453.214/0001-51 - NIRE 33.3.0026694-1

FATO RELEVANTE
Aquisição da Rede de DrogariasTamoio - A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. -
BM&FBOVESPA: PFRM3 - (“Companhia” ou “Profarma”) em cumprimento ao disposto no Art. 157, § 4º,
da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, informa ao mercado e ao público em geral que assinou nesta data
contrato para a aquisição da rede de Drogarias Tamoio (“Tamoio”). Em razão da nova legislação,
a conclusão da presente operação estará sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE.A rede de DrogariasTamoio está sediada no Estado do Rio de Janeiro, sendo
focada na comercialização de medicamentos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, tendo como
diferencial sua forte atuação nos segmentos de beleza e dermocosméticos.ATamoio é uma das redes de
drogarias que mais cresce no interior do estado, apresentando uma taxa composta de crescimento anual
da receita bruta (CAGR) de 19,8% entre 2009 e 2012.Em 2012, a receita bruta daTamoio atingiu R$ 312,3
milhões e a margem EBITDA totalizou 5,0%. Atualmente, a rede de Drogarias Tamoio é composta por
57 lojas localizadas em 18 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Esta aquisição está alinhada com o
novo foco do posicionamento estratégico da Companhia, de se tornar uma importante plataforma de
comercialização de medicamentos no Brasil, atuando tanto no segmento de distribuição quanto no varejo,
iniciado com a aquisição da CSB Brasil (Drogasmil/Farmalife). Assim, a Profarma passa a contar com
aproximadamente 140 pontos de vendas no Rio de Janeiro, tornando-se a 2ª maior rede de drogarias do
Estado e passa a figurar entre as 10 maiores redes do país.A Profarma fará a aquisição imediata de 50,0%
do capital total da Tamoio por meio de aporte primário de R$ 62,3 milhões e aquisição secundária de
R$ 43,1 milhões, representando um múltiplo EV/Ebitda (2013E) de 7,5x. Os 50,0% do capital total da
Tamoio remanescentes, quando adquiridos, serão valorizados a um múltiplo EV/Ebitda de 7,5x com
relação aos doze meses anteriores à data da aquisição. A Profarma realizará, em 31 de janeiro de 2013,
às 12h teleconferência, com a presença do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Max
Fischer, com o objetivo de apresentar os benefícios da aquisição e os detalhes da operação. A conexão
será realizada pelo número (11) 4688-6361, ou ainda pela internet, para acesso ao webcast, em link
disponível no site de RI da Companhia: http://www.profarma.com.br/ri. Sobre a Profarma Distribuidora
de Produtos Farmacêuticos S.A.: atua há 51 anos na distribuição de produtos farmacêuticos, higiene
pessoal e cosméticos, nos mais populosos estados brasileiros.Com 12 centros de distribuição, a Profarma
comercializa aproximadamente 18 milhões de unidades por mês e atende a cerca de 31 mil pontos de
venda, consolidando-se entre as empresas líderes deste setor no Brasil. Cobrindo uma área geográfica
que representou 93,5% do mercado consumidor de produtos farmacêuticos do Brasil no ano de 2012, a
Profarma, com sua equipe especializada e comprometida, busca tornar-se o maior e mais rentável
distribuidor atacadista de produtos farmacêuticos no Brasil por meio de resultados consistentes e
sustentáveis, mantendo baixos custos operacionais, fortalecendo suas vantagens competitivas e
maximizando valor para os acionistas. Sobre a DrogariasTamoio: Nascida em 1954, na cidade de São
Gonçalo, a Drogarias Tamoio é hoje uma das redes que mais cresce em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí,
Região dos Lagos e Região Serrana. Atualmente, a Tamoio trabalha com a venda de medicamentos,
produtos de perfumaria e higiene pessoal, além de agregar uma série de serviços que proporcionam
bem-estar e praticidade aos seus clientes, sendo um importante canal de vendas para laboratórios
farmacêuticos, indústrias de cosméticos e artigos de cuidado pessoal. Com 57 lojas, localizadas em 18
cidades no Estado do Rio de Janeiro, o faturamento da Tamoio em 2012 foi de R$ 312,3 milhões. Rio de
Janeiro, 30 de janeiro de 2013.Maximiliano Guimarães Fischer - Diretor de Relações com Investidores.

PFRM3

Eternit S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 12 de dezembro de 2012

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, reuniram-se, na sede social, na Rua Dr.Fernandes
Coelho, 85 - 8º andar, nesta Capital, às 14h00min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A.
Na forma do art. 18 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Sergio Alexandre Melleiro,
que convidou, a mim, Élio Antonio Martins, para Secretário. O Senhor Presidente informou que os Senhores
Conselheiros deveriam deliberar sobre a distribuição e pagamento de resultados na forma de juros sobre o capital
próprio, por conta dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2012, conforme alínea (“xii”), artigo 19 do
estatuto social. Debatido o assunto, foi o mesmo integralmente aprovado pelos Senhores Conselheiros, ficando
deliberado o pagamento na forma de juros sobre o capital próprio, apurado nos termos da legislação vigente,
já descontadas as ações em tesouraria, do montante de R$ 5.726.120,58 (cinco milhões, setecentos e vinte e
seis mil, cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a R$ 0,064 por ação, com pagamento
aos Senhores Acionistas no mesmo momento do pagamento dos dividendos referentes ao quarto trimestre
de 2012, que será comunicado ao mercado oportunamente. Os juros sobre o capital próprio serão imputados
ao valor do dividendo mínimo previsto no artigo 31 do estatuto social da Companhia. Farão jus ao recebimento
dos referidos juros sobre o capital próprio os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia em
26 de dezembro de 2012. Dando continuidade a reunião, o Senhor Presidente informou que os Senhores
Conselheiros deveriam deliberar sobre a alteração do “Regimento Interno do Conselho de Administração” e
aprovação do “Regimento Interno da Diretoria”. Debatido o assunto foi o mesmo integralmente aprovado pelos
Senhores Conselheiros ficando aprovados os textos anexos a esta Ata. Estando esgotada a ordem do dia, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor
Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme,
vai assinada por mim e pelos demais participantes. São Paulo, 12 de dezembro de 2012. Sergio Alexandre
Melleiro, Élio Antonio Martins, Lírio Albino Parisotto, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auricchio, Benedito
Carlos Dias da Silva. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. Sergio Alexandre Melleiro Élio
Antonio Martins. Presidente Secretário. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741.
JUCESP nº 30.884/13-5 em 18/01/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

M&G POLIÉSTER S.A.
CNPJ n.º 56.806.656/0001-50 - NIRE 35.300.147.693 - COMPANHIA ABERTA

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 15 DE JANEIRO DE 2013
LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 15 de janeiro de 2013. LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar –
Parte – São Paulo/SP, às 16h. PRESENÇAS: Lorenzo Montagna, Marco Toselli e Andrea Maria
Caperdoni, através de vídeo conferência, acompanhados por seu representante legal Dr. Miguel Carlos
Alberto Jambor e José Veiga Veiga. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa: José Veiga Veiga;
Secretário da mesa: Miguel Carlos Alberto Jambor. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a concessão
de garantia em favor da M&G Polímeros Brasil S.A. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de
Administração, por unanimidade, autorizam a prestação de garantia, pela Companhia em favor da M&G
Polímeros Brasil S.A., a fim de garantir a operação de empréstimo, no valor de até R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais) por meio de Capital de Giro, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., ficando
os Diretores da Companhia autorizados a praticar os atos necessários à formalização das deliberações
aprovadas nesta reunião. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada a ata
da reunião, foi ela assinada pelos presentes. São Paulo, 15 de janeiro de 2013. JOSÉ VEIGA VEIGA -
Presidente da Mesa. JUCESP nº 51.185/13-1 em 29/01/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
CNPJ nº 04.149.454/0001-80 – NIRE 35.300.181.948

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: 27/11/12, 7hs, R. Gomes de Carvalho, nº 1.610, 3º, Vl. Olímpia, em SP/SP. Presença: Conselheiros:
Marco Antonio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Carlos Cesar da Silva Souza, Geraldo
José Carbone, Alessandro Rivano, Guillermo Osvaldo Díaz e Massimo Villa, sendo a presença dos dois últimos via
videoconferência. Presença também do Diretor Presidente da Cia., Marcelino Rafart de Seras. Presidência: Presidente:
Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Ordem do Dia: (i) a proposta de reestruturação societária
envolvendo as sociedades do Complexo Tecondi, formado por Tecondi – Terminal para Contêineres da Margem Direita
S.A. (“Tecondi”), Termares Terminais Marítimos Especializados Ltda. (“Termares”) e da Termlog Transporte e Logística Ltda.
(“Termlog”), sociedades atualmente controladas indiretamente pela Cia.; e (ii) manifestação de voto da Cia. nas Assembleias
Gerais e/ou Reuniões de Sócios, conforme o caso, das sociedades controladas envolvidas na reestruturação societária.
Deliberações: O Presidente do Conselho de Administração informou que as sociedades integrantes do Complexo Tecondi
são controladas diretamente pela Aba Porto Participações S.A. (“Aba Porto”), cuja participação societária, conforme Fato
Relevante publicado na data de 19/06/12, está dividida entre a CFF Participações Ltda. (“CFF”) e a Ecoporto Holding S.A.
(“Ecoporto”), que detêm, respectivamente, 58,71% e 41,29% das ações da Aba Porto. Por sua vez, a CFF tem suas ações
detidas integralmente pela Ecoporto, e esta, por seu turno, tem a totalidade de suas ações detidas pela Cia.. Acrescentou
que a reestruturação societária se dará por meio da incorporação da CFF e da Ecoporto pela ABA Porto, a qual, no ato
seguinte, será cindida (cisão total), sendo as parcelas do acervo líquido cindido incorporadas, respectivamente, pelas
sociedades integrantes do Complexo Tecondi (“Reestruturação Societária”), as quais passarão a ser controladas diretamente
pela Cia. quando a Reestruturação Societária estiver concluída. Esclareceu que a Reestruturação Societária se justifica,
pois simplificará e racionalizará a estrutura societária do grupo, mediante a eliminação das holdings Ecoporto, CFF e Aba
Porto, as quais tiveram sua funcionalidade suprimida após a aquisição pela Cia. da totalidade das ações representativas do
capital social da CFF, conforme Fato Relevante publicado em 19/06/12. Ainda, informou que a Reestruturação Societária
foi submetida à apreciação e autorização prévias da Cia. Docas do Estado de São Paulo – CODESP, que a aprovou nos
termos da Decisão DIREXE nº 356/2012, deliberada na 1561ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da CODESP,
realizada em 11/10/12. Feitos os esclarecimentos, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade dos votos e
sem quaisquer restrições: (i) aprovar que seja iniciado o processo da Reestruturação Societária pretendida, determinando
que a administração da Cia. manifeste positivamente seu voto nas Assembleias Gerais e/ou Reuniões de Sócios, conforme o
caso, da Ecoporto e da Aba Porto, sociedades atualmente controladas ou que, em determinado momento da Reestruturação
Societária, virão a ser controladas pela Cia.; (ii) autorizar a manifestação de voto favorável ao aumento do capital social
da Tecondi, sociedade que, em função da Reestruturação Societária, passará a ser controlada pela Cia., no valor de
R$ 233.829.500,00, a ser totalmente subscrito e integralizado pela Cia., mediante a capitalização dos lucros e reservas
existentes na Tecondi, no valor de R$ 88.806.889,04, e o aporte do valor de R$ 145.022.610,96 em moeda corrente nacional;
e (iii) autorizar os administradores da Cia. a praticarem todos os atos necessários à implementação da Reestruturação
Societária, incluindo a publicação de Fato Relevante informando acerca das aprovações ora deliberadas. Por fim, informou
o Presidente do Conselho de Administração que, considerando que na implementação da Reestruturação Societária todas
as sociedades envolvidas são ou serão controladas pela Cia., as incorporações e cisão previstas não afetarão sua estrutura
acionária, não acarretarão aumento de capital e emissão de novas ações da Cia., bem como não haverá o direito de recesso
dos acionistas desta, nos termos do disposto no artigo 137 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ainda, não há que se
falar em dissidência e exercício do direito de recesso de acionistas não controladores das sociedades, tendo em vista que
a única acionista destas é (ou será, à época das incorporações e cisão), a própria Cia., com exceção das ações destinadas
aos membros do Conselho de Administração da Tecondi. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr.
Presidente que fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. São Paulo, 27 de
novembro de 2012. Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antonio
Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Carlos Cesar da Silva Souza, Geraldo José Carbone,
Alessandro Rivano, Guillermo Osvaldo Díaz e Massimo Villa. Marcelino Rafart de Seras-Secretário. Jucesp nº 28.432/13-7
em 15/01/2013. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - N.º 286/2012 - EQUIPE 1

PROTOCOLO: 11.666.406-2

OBJETO: Futura e eventual contratação de Serviço de Higienização, Hotelaria,

Manutenção e Conservação Hospitalar nas dependências dos Hospitais da Rede

Própria do Estado - PÓLO J.

INTERESSADO: SESA/DUP.

ABERTURA: Dia 18/02/13 as 09:00 hs no site www.licitacoes-e.com.br

INFORMAÇÕES: www.comprasparana.pr.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE MATERIAL-DEAM

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 002/2013-APPA

PROTOCOLO: 11.738.389-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA OBJETIVANDO A RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO
DAS VIAS URBANAS DE ACESSO AO PORTO DE PARANAGUÁ, conforme
justificativas, especificações técnicas
VALOR MÁXIMO: R$ 3.460.039,83 (três milhões, quatrocentos e sessenta mil, trinta
e nove reais e oitenta e três centavos).
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: às 10:00 horas de 6/03/2013, no Edifício
sede da APPA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 7731.3042.4490.5106 – Obra - 0007 –
Fonte 258
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: a partir de 04/02/2013 na Internet (site www.pr.gov.
br/compraspr)
VISITA TÉCNICA: agendar na DIENGE /APPA - Divisão de Engenharia , através do
telefone 41- 3420 1359
DEMAIS INFORMAÇÕES: Fone: (41) 3420-1252 – Fax: (41) 3420-1219
e-mail: cel.obras@appa.pr.gov.br site: www.pr.gov.br/compraspr
OBS: As consultas serão permitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste
edital e as respostas serão divulgadas no site www.pr.gov.br/compraspr

Comissão Especial de Licitação, em 31 de janeiro de 2013
Juarez Martins do Carmo

Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - N.º 287/2012 - EQUIPE 1

PROTOCOLO: 11.666.571-9

OBJETO: Futura e eventual contratação de Serviço de Higienização, Hotelaria,

Manutenção e Conservação Hospitalar nas dependências dos Hospitais da Rede

Própria do Estado - PÓLO K.

INTERESSADO: SESA/DUP.

ABERTURA: Dia 18/02/13 as 14:00 hs no site www.licitacoes-e.com.br

INFORMAÇÕES: www.comprasparana.pr.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE MATERIAL-DEAM
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Text Box
 Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A5.




