
Facebook diz
ter 1 milhão de
anunciantes

Aplicativo
facilita protesto
pela internet
Protestaí pretende se tornar uma espécie
de rede social de reclamações sobre tudo

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL ALPHAVILLE 9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(CNPJ - 57.387.144/0001-60)
Pelo presente edital ficam convocados todos os Associados da Associação Residencial Alphaville 9
para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de junho de
2013 às 21:00 horas, em primeira chamada, com a presença de metade mais um dos
Associados Habilitados e às 21:30 horas, em segunda chamada, com qualquer número de
Associados, na nova Área Sócio/Esportiva da Associação, com a finalidade de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
1. Deliberação sobre a colocação do piso das quadras com a ratificação de proposta do Conselho
Deliberativo;
2. Deliberação sobre a continuação da participação na SIA;
3. Outros assuntos não passíveis de votação.
Lembramos que os Associados em débito com a Associação não têm direito a voto, de acordo com
o Estatuto Social do ALPHA-9, em seu artigo 10º.
Os associados poderão ser representados por procuradores, portadores de procuração, com firma
reconhecida, limitando-se a cada outorgado representar no máximo 01 (hum) associado
outorgante.

Santana de Parnaíba, 19 de junho de 2013.
Presidente do Conselho Deliberativo

O Facebook divulgou ontem
ter atingido a marca de 1 milhão
de anunciantes ativos no mun-
do, – isto é, que utilizaram a pla-
taforma no último mês. O nú-
mero é um marco para a empre-
sa, que busca aumentar a recei-

ta publicitária.
A maioria dos anunciantes é

de pequenos empresários. Exe-
cutivos do Facebook esperam
atingir ainda mais pequenos
anunciantes porque 16 milhões
de empresas, como lojas de rou-
pas, têm páginas na rede social
e são anunciantes em potencial.

“Os proprietários de peque-
nas empresas, na maioria, en-
tram como usuários, em segui-
da, abrem páginas das empre-
sas e então se tornam anuncian-

tes”, disse Dan Levy, diretor da
área de pequenas empresas.

A propaganda é responsável
por 85% da receita do rede so-
cial e o Facebook tenta elevar o
crescimento depois de uma de-
saceleração no ano passado.
Apesar do potencial alto, a recei-
ta da rede social é pequena com-
parada à do Google, que domi-
na os anúncios online. Estima-
se que o buscador tenha mais de
2,5 milhões de anunciantes. /

COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

BRASIL
COMPETITIVO

FÓRUNS ESTADÃO

 

Auditório do Grupo Estado
Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 – Limão

.junho.2013
das 8h30 às 12h3025

Valet gratuito no local

“A sustentabilidade do campo”

Palestrantes convidados:
Antônio Andrade 
MINISTRO DA AGRICULTURA

Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo
PROCURADOR GERAL DO CADE

Fábio de Salles Meirelles
PRESIDENTE DA FAESP

Geraldo Sant’anna de Camargo Barros 
PROF. DA ESALQ/USP

Antonio Marcio Buainain 
PROF. DE ECONOMIA AGRÍCOLA NA UNICAMP

Paula Forgioni 
CHEFE DO DEPTO DE DIREITO COMERCIAL DA FACULDADE DE DIREITO DA USP

PATROCÍNIO:

Venha debater as políticas públicas e os 
instrumentos para desenvolver a produção.
E ainda, a importância da concorrência para 
a efi ciência do mercado agropecuário.

Inscreva-se:
forumestadaoagro@eventosmg.com.br 
(11) 2065.6577
Evento gratuito. Vagas limitadas.

REALIZAÇÃO:

Yasuda Seguros S.A.
CNPJ nº 60.405.925/0001-44 - NIRE nº 353.000.12062

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 07 de Março de 2013
Data, Hora e Local: Aos 07 dias do mês de março de dois mil e treze, às 09:00 (nove) horas, na sede social da YASUDA SEGUROS S.A., 
na Rua Cubatão, 320, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Quorum: Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de 
Presença, os acionistas representando 99,88% do Capital Social, Administradores da Sociedade e o Sr. Eduardo Wellichen, contador 
inscrito no CRC sob nº 1SP184050/O-6, representando a Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., inscrita no CRC sob 
nº 2SP015199/O-6. Convocação: Por edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Estado de São Paulo”, edições 
dos dias 27, 28 de fevereiro e 01 de março de 2.013. Constituição da Mesa: Presidente, Sr. Hidenori Endo e Secretário, Sr. Eduardo Satoru 
Koyama. Ordem do Dia: 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31.12.2012;  2 - Proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao resultado do exercício, sobre as distribuições 
antecipadamente realizadas de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos e participações estatutárias sobre os lucros, relativos 
ao exercício social findo em 31.12.2012; 3 - Eleição da Diretoria, com mandato até a AGO de 2.014; e 4 - Fixar a remuneração dos 
administradores para o exercício de 2.013. Deliberações: Por unanimidade dos acionistas presentes, e com a abstenção dos impedidos 
legalmente, foram: 1. Aprovadas integralmente, sem reservas, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referentes ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2.012, de conformidade com as publicações efetivadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
jornal “O Estado de São Paulo”, edição de 27 de fevereiro de 2.013 e o aviso aos acionistas publicados nos mesmos jornais, edições dos 
dias 02, 05 e 06 de fevereiro de 2013. 2. Lida e aprovada a proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, da seguinte forma: 
Reserva Legal: R$ 1.384.571,96, e Reservas Estatutárias: R$ 19.306.867,26, acrescido da reserva de reavaliação realizada de 
R$ 29.976,93 e da reversão de dividendos retidos de R$ 3.420.287,96, no total de R$ 22.757.132,15; assim como homologadas as 
distribuições antecipadamente realizadas de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, no valor de R$ 7.000.000,00; 
e participações estatutárias sobre os lucros, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.012, no valor de R$ 2.352.000,00, consignadas 
nas demonstrações financeiras publicadas nos já mencionados jornais, que, devidamente numerada pela Mesa, sob documento nº 1, 
fica fazendo parte integrante da ata. 3. Para composição da Diretoria da Sociedade, foram eleitos e reeleitos, para o prazo de gestão de 1 
(um) ano, que terminará na Assembleia Geral Ordinária referente ao ano de 2.014, permanecendo nos cargos até a posse dos novos eleitos, 
os seguintes membros: Diretor Presidente: Sr. Hidenori Endo, japonês, casado, segurador, domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Cubatão, 
320, portador do RNE. no V 685862-R e inscrito no CPF. MF. sob no 854.194.940-00; Diretor Vice-Presidente: Sr. Luiz Macoto Sakamoto, 
brasileiro, casado, segurador, domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Cubatão, 320, portador do RG nº 6.609.994-8 e CPF. MF. sob 
nº 992.237.838-87; e Diretores Executivos: Sr. Mikio Okumura, japonês, casado, segurador, domiciliado em São Paulo - SP, à Rua 
Cubatão, 320, portador do RNE. nº V 022350-0 e inscrito no CPF. MF. sob nº 212.429.468-70; Sr. Eduardo Satoru Koyama, brasileiro, 
casado, segurador, domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Cubatão, 320, portador do RG nº 8.660.284-6 e CPF. MF. sob nº 861.271.608-04; 
Sr. Hiroshige Ando, japonês, casado, segurador, domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Cubatão, 320, portador do RNE. nº V 675467-2 e 
inscrito no CPF. MF. sob no 853.079.390-00; Sr. Naohiro Yonezawa, japonês, casado, segurador, domiciliado em São Paulo - SP, à Rua 
Cubatão, 320, portador do RNE. nº V 738568-Z e inscrito no CPF. MF. sob nº 858.235.700-15; Sr. Tatsuo Kimura, japonês, casado, 
segurador, domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Cubatão, 320, portador do RNE. nº V 738573-5 e inscrito no CPF. MF. sob nº  858.256.620- 49; 
e Sr. Issei Abe, japonês, casado, segurador, domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Cubatão, 320, portador do RNE. no W 259060-7 e inscrito 
no CPF. MF. sob nº 955.995.098-34, tendo sido atribuído ao Sr. Luiz Macoto Sakamoto, as funções de Diretor responsável pelas Relações 
com a SUSEP, responsável Técnico e pela Resolução CNSP nº 143/2005 ao Sr. Eduardo Satoru Koyama, as funções de Diretor 
responsável Administrativo-Financeiro, bem como pelos termos do artigo 6º da Resolução CNSP nº 118/2004, e ao Sr. Issei Abe, as funções 
de Diretor responsável pela Lei 9.613/1998, pelos Controles Internos e Circular Susep nº 344/2007. Os eleitos e reeleitos preenchem as 
condições previstas na Resolução CNSP nº 136/2005 e que nos termos da legislação em vigor não estão impedido para exercerem os 
cargos para os quais foram eleitos e reeleitos. O Conselho Fiscal não foi instalado por não ter sido requisitada pelos senhores acionistas a 
sua instalação. 4. Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global e anual, para o exercício de 2.013, de R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) para a Diretoria. Por proposta do Sr. Presidente, aprovada por unanimidade, fica consignada em ata os Votos de Louvor, 
reconhecimento e toda gratidão ao Sr. Gentil Kogi Kitano que solicitou não fosse reconduzido, em razão de estar consciente do dever 
cumprido e de ser este o momento para transmitir aos novos administradores as suas atribuições, pela lealdade e dedicação traduzidos em 
inestimáveis serviços prestados ao desenvolvimento da empresa ao longo dos 38 anos de sua vitoriosa carreira. Conselho Fiscal: 
O Conselho Fiscal da Sociedade não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. Documentos Arquivados: Foram arquivados 
na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária, lavrando-se no 
livro próprio, a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. São Paulo, 07 de março 
de 2.013. Hidenori Endo - Presidente;  Eduardo Satoru Koyama - Secretário; Kabushiki Kaisha Songai Hoken Japan ou Sompo Japan 
Insurance Inc. - p.p. Cristina Sakura Iwata Nakajima; Gentil Kogi Kitano; e Eduardo Satoru Koyama. Declaração: Declaramos para os devidos 
fins que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 
São Paulo, 14 de maio de 2013. Luiz Macoto Sakamoto - Diretor Vice-Presidente. Eduardo Satoru Koyama - Diretor Executivo. JUCESP 
nº 225.066/13-0 em 13/06/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Desabafo. Fundador também quer cobrar os responsáveis

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130321
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos, visando atender a 
necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme especificações contidas 
no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.
gov.br, através do Nº 321/2013, até o dia 03.JUL.2013 às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO 
DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do 
Estado, em Fortaleza, 14 de Junho de 2013. ALEXANDRE SALES ARCANJO - PREGOEIRO

HabitaSec Securitizadora S.A.
CNPJ nº 09.304.427/0001-58

Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 15ª, 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão - Edital de Convocação - 1ª Chamada

Nos termos da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 15ª, 16ª e 17ª Séries da 1ª 
Emissão de  Certificados de Recebíveis Imobiliários da HabitaSec Securitizadora S.A., ficam convocados os titulares dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 15ª, 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da HabitaSec Securitizadora S.A. (“CRI”), para
se reunirem em Assembleia Geral, a ser realizada no dia 18 de julho de 2013, às 10 horas, nas dependências da HabitaSec
Securitizadora S.A., situado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na  Avenida Nove de Julho, nº 4939, conjunto
31, Jardim Europa CEP 01407-200, em 1ª chamada, para deliberarem sobre (i) o inadimplemento de obrigações assumidas
pela Scopel Desenvolvimento Urbano S.A. e pelos garantidores do CRI nos documentos da operação; e (ii) o possível
vencimento antecipado da CCB, lastro dos CRI, e consequente vencimento antecipado dos CRI, em virtude do inadimplemento
da Operação. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário.

Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
CNPJ/MF Nº 60.831.344/0001-74 - NIRE Nº 35.300.035.321

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. acionistas para a realização da Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 28 de junho de 2013, às 09h, na sede social da Companhia, situada na
Rua Sampaio Viana, nº 44/1º andar – Paraíso, São Paulo/SP, que deliberará sobre: I) Anular
todas as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária de 28.06.2012 (“AGE de
28.06.2012”); II) Ratificar todas as deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 28.03.2013 (“AGO/E de 28.03.2013”); III) Ratificar as
deliberações de nºs I e II da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.03.2013
(“AGE de 28.03.2013”); IV) Retificar a deliberação de nº III da AGE de 28.03.2013; V) Aprovar
o Protocolo e Justificação de Incorporação da sociedade pela Tokio Marine Seguradora S.A.;
VI) Aprovar a nomeação dos peritos para a avaliação; VII) Aprovar o Laudo de Avaliação;
VIII) Aprovar a incorporação e a extinção da sociedade; e IX) Autorizar a prática dos atos
necessários à efetivação da incorporação. São Paulo (SP), 20 de junho de 2013.

Marcelo Goldman – Diretor Executivo (20, 21 e 22/06/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SO/Nº 014/2013 - AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE JARDIM EM PRÓPRIOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
DATA DE ENCERRAMENTO: Dia 29/07/2013 às 09:00horas, para abertura em seguida, na Secretaria de Obras,Av.26
de março,1057 - Centro Barueri/SP, Telefone - 0XX 11- 4199-1900.
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO - Até o dia 26/07/13, a ser recolhida na tesouraria Municipal - Ganha Tempo - local-
izado na Av. Henriqueta Mendes Guerra,550 - Jardim São Pedro - Barueri/SP. Horário de atendimento das 08:00horas
as 17:00horas.
EDITAL COMPLETO: Poderá ser consultado e/ou retirado gratuitamente, a partir do dia:21/06/2013 na Secretaria de
Obras, localizada na Avenida 26 de Março, n°. 1057 - Jardim São Pedro - Barueri/SP - mediante o fornecimento de uma
mídia - CD ou CD-RW para que sejam gravados o Edital e seus anexos.

Sonia Maria Di Fiori Soares - Presidente da Comissão de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SO/Nº 015/2013 - AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Registro de Preços para eventual Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Jardim em
Próprio Municipais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
DATA DE ENCERRAMENTO: Dia 30/07/2013 às 09:00horas, para abertura em seguida, na Secretaria de Obras,Av.26
de março,1057 - Centro Barueri/SP, Telefone - 0XX 11- 4199-1900.
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO - Até o dia 29/07/13, a ser recolhida na tesouraria Municipal - Ganha Tempo - local-
izado na Av. Henriqueta Mendes Guerra,550 - Jardim São Pedro - Barueri/SP. Horário de atendimento das 08:00horas
as 17:00horas.
EDITAL COMPLETO: Poderá ser consultado e/ou retirado gratuitamente, a partir do dia:21/06/2013 na Secretaria de
Obras, localizada na Avenida 26 de Março, n°. 1057 - Jardim São Pedro - Barueri/SP - mediante o fornecimento de uma
mídia - CD ou CD-RW para que sejam gravados o Edital e seus anexos.

Sonia Maria Di Fiori Soares - Presidente da Comissão de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SO/Nº 016/2013 - AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS,PEQUENAS
OBRAS E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.DATA DE ENCERRAMENTO:Dia
31/07/2013 às 09:00horas, para abertura em seguida, na Secretaria de Obras,Av.26 de março,1057 - Centro
Barueri/SP, Telefone - 0XX 11- 4199-1900.
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO - Até o dia 30/07/13, a ser recolhida na tesouraria Municipal - Ganha Tempo - local-
izado na Av. Henriqueta Mendes Guerra,550 - Jardim São Pedro - Barueri/SP. Horário de atendimento das 08:00horas
as 17:00horas.
EDITAL COMPLETO: Poderá ser consultado e/ou retirado gratuitamente, a partir do dia:21/06/2013 na Secretaria de
Obras, localizada na Avenida 26 de Março, n°. 1057 - Jardim São Pedro - Barueri/SP - mediante o fornecimento de uma
mídia - CD ou CD-RW para que sejam gravados o Edital e seus anexos.

Sonia Maria Di Fiori Soares - Presidente da Comissão de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SO/Nº 017/2013 - AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, PEQUENAS
OBRAS E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.DATA DE ENCERRAMEN-
TO:Dia 01/08/2013 às 09:00horas, para abertura em seguida, na Secretaria de Obras,Av.26 de março,1057 - Centro
Barueri/SP, Telefone - 0XX 11- 4199-1900.
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO - Até o dia 31/07/13, a ser recolhida na tesouraria Municipal - Ganha Tempo - local-
izado na Av. Henriqueta Mendes Guerra,550 - Jardim São Pedro - Barueri/SP. Horário de atendimento das 08:00horas
as 17:00horas.
EDITAL COMPLETO: Poderá ser consultado e/ou retirado gratuitamente, a partir do dia:21/06/2013 na Secretaria de
Obras, localizada na Avenida 26 de Março, n°. 1057 - Jardim São Pedro - Barueri/SP - mediante o fornecimento de uma
mídia - CD ou CD-RW para que sejam gravados o Edital e seus anexos.

Sonia Maria Di Fiori Soares - Presidente da Comissão de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SO/Nº 018/2013 - AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, PEQUENAS
OBRAS E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL.
DATA DE ENCERRAMENTO: Dia 02/08/2013 às 09:00horas, para abertura em seguida, na Secretaria de Obras,Av.26
de março,1057 - Centro Barueri/SP, Telefone - 0XX 11- 4199-1900.
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO - Até o dia 01/08/13, a ser recolhida na tesouraria Municipal - Ganha Tempo - local-
izado na Av. Henriqueta Mendes Guerra,550 - Jardim São Pedro - Barueri/SP. Horário de atendimento das 08:00horas
as 17:00horas.
EDITAL COMPLETO: Poderá ser consultado e/ou retirado gratuitamente, a partir do dia:21/06/2013 na Secretaria de
Obras, localizada na Avenida 26 de Março, n°. 1057 - Jardim São Pedro - Barueri/SP - mediante o fornecimento de uma
mídia - CD ou CD-RW para que sejam gravados o Edital e seus anexos.

Sonia Maria Di Fiori Soares - Presidente da Comissão de Licitações.

Ligia Aguilhar

Há um mês, quando lançou o
Protestaí, site e aplicativo pa-
ra os sistemas iOS e Android
que tem a intenção de facili-
tar o registro de reclamações

sobre empresas e órgãos pú-
blicos pela internet, Flávio
Henrique de Freitas, de 28
anos, não fazia ideia da di-
mensão que os protestos no
Brasil iriam ganhar.

A startup nasceu de uma ne-
cessidade do próprio empreen-
dedor, mas encontrou nos acon-
tecimentos recentes o espaço
para prosperar. “Muitas vezes

queria reclamar de algo, mas fi-
cava para depois e eu desistia
porque o processo de formali-
zar uma reclamação é complica-
do”, diz. “Pensei em algo para
registrar a queixa na hora, de
forma rápida e pelo celular.”

Do buraco na rua ao serviço
ineficiente de um estabeleci-
mento, passando pela insatisfa-
ção com o final da novela, a
ideia é tornar o Protestaí um ca-
nal para o usuário desabafar seu
descontentamento com a mes-
ma facilidade com que publica
uma atualização nas redes so-
ciais. Como já é comum as pes-
soas registrarem reclamações
nesses sites, a startup espera ga-
nhar espaço por dar mais visibi-
lidade às queixas e ter foco em
plataformas móveis.

Freitas diz que atualmente
encaminha todas as queixas pa-
ra as instituições responsáveis
em busca de respostas, nos mol-
des de sites como o Reclame
Aqui. “Com o tempo espero que
as empresas nos procurem para
saber o que falam delas”, diz.

Ao mesmo tempo, o sistema
usa hashtags para agrupar pro-
blemas semelhantes, permite
que os usuários votem contra
ou a favor de um protesto e inte-
rajam entre si, podendo con-
quistar apoio para a sua causa e
se organizar em busca da solu-
ção para problemas em co-
mum. O serviço é gratuito e o
empreendedor ainda estuda for-
mas de monetizá-lo. Em está-
gio inicial, a startup tem 600 re-
clamações registradas e 8,4 mil
fãs no Facebook.

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA UM -
CPA/M-1, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº CPAM1-005/10/13, destinado à
contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de
mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de
adequadas condições de salubridade e higiene, sob a inteira responsabilidade da
CONTRATADA, conforme especificações constantes do Projeto Básico nº CPAM1-
001/12/13, sito à Rua Vergueiro, 363 Liberdade - SP - SP, do tipo Menor Preço, a realização
da sessão será na data de 26/06/2013 e horário às 09h00min, no site da BEC
www.bec.sp.gov.br Oferta de Compras nº 180185000012012OC00163.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130328
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos para atender 
pacientes provenientes de Mandado Judicial, conforme especificações contidas no Edital e seus 
Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através 
do Nº 328/2013, até o dia 03.JUL.2013 às 14h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO 
EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do 
Estado, em Fortaleza, 14 de Junho de 2013. ALEXANDRE SALES ARCANJO - PREGOEIRO

Processo: SC/5632/2013 - Pregão Presencial: 44/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em mecânica alinhamento e balanceamento de veículos da Secretaria
Municipal de Educação.
Data da licitação: 05/07/2013 as 09h00
O edital completo está afixado junto a Secretaria de Administração para consulta e poderá ser adquirido pelo "site" da
Prefeitura através do endereço eletrônico transparencia.ubatuba.sp.gov.br 

Ubatuba, 19 de Junho de 2013
Victor R. V. Carmassi

Diretor do Departamento de Licitação.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B19.




