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B6 Economia SEGUNDA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

Brasil lidera perdas com recuperação dos EUA
Bancos internacionais retiraram do País US$ 20 bilhões somente no segundo trimestre de 2013, o maior volume entre as economias emergentes

SANDRO PEREYRA/EFE

Crescimento. Para Stiglitz, o Brasil precisa reduzir juros

Ministério de 
Minas e Energia

Torna público que recebeu, no dia 05 de dezembro de 2013, do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Licença de 
Operação nº 1204/2013 com validade até 05 de junho de 2014, referente ao 
Comissionamento e Operação das Unidades de Ajuste do Ponto de Orvalho 
(UAPOS 1 e 2), da Unidade de Processamento de Condensados de Gás Natural 
(UPCGN 2) e das duas esferas de armazenamento de GLP, situados na Unidade 
de Tratamento de Gás Monteiro Lobato - UTGCA, localizada no município de 
Caraguatatuba/SP.

Santos (SP), 06 de dezembro de 2013
OSVALDO KAWAKAMI

Gerente Geral

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1204/2013

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
UNIDADE DE OPERAÇÕES DE EXPLORAÇÃO E

PRODUÇÃO DA BACIA DE SANTOS – UO-BS

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 20130055 

A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio da Pregoeira e de membros da equipe legalmente 
designados, torna público para conhecimento dos interessados a REMARCAÇÃO da licitação acima 
citada, cujo objeto é: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Médico 
Hospitalar (Curativos, gases, membrana de celulose, gel e solução de limpeza). MOTIVO: Alterações 
no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através 
do Nº 55/2013, até o dia 26.DEZ.2013, às 10h (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, 04 de Dezembro de 2013. MARIA ALENIR BEZERRA DE FRANÇA - PREGOEIRA

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 20130769 

A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio do Pregoeiro e de membros da equipe legalmente 
designados, torna público para conhecimento dos interessados a REMARCAÇÃO da licitação 
acima citada, cujo objeto é: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material 
Médico Hospitalar, para atender as Unidades de Saúde do Estado. MOTIVO: Alterações no Edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 
769/2013, até o dia 26.DEZ.2013, às 10h45min (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, 04 de Dezembro de 2013. ALEXANDRE SALES ARCANJO - PREGOEIRO

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
CNPJ 48.066.047/0001-84

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nos termos do art. 
131, da Lei nº 6.404/76, às 10h30, do dia 19 de dezembro de 2013, na sua sede social, 
Rua da Mooca, 1921, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Proposta da Diretoria sobre a Remuneração do Capital Próprio;

b) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3

ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO 438/2013-SMS.G, processo 2013-0.306.528-9, destinado 
ao registro de preço para o fornecimento de FIOS CIRÚRGICOS CATGUT 
SIMPLES E FIO CIRÚRGICO POLIPROPILENO, para a Divisão Técnica de 
Suprimentos - SMS.3/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Material 
Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública 
de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 19 de dezembro de 2013, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 2ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2014-SMS.G, processo 2013-0.247.346-4, destinado 
ao registro de preço para o fornecimento de ANTI-INFECCIOSOS V, para a 
Divisão Técnica de Suprimentos - SMS.3/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área 
Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão 
pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 6 de janeiro de 2014, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br, 
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na 
Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, 
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, 
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital. 

 

SECRETARIA DA SAÚDE

Jamil Chade
CORRESPONDENTE /GENEBRA

O Brasil foi a economia emer-
gente que mais sofreu com a
mudança na política america-
na e com a postura do Fed
(banco central dos Estados
Unidos) em relação à recupe-
ração de seu mercado.

Dados divulgados ontem pe-
lo Banco de Compensações In-
ternacionais (BIS) revelaram
que, apenas no segundo trimes-
tre de 2013, bancos internacio-
nais retiraram US$ 20 bilhões
do mercado financeiro do Bra-
sil, o volume mais importante
de recursos em todo o mundo
em desenvolvimento.

No mundo, os créditos conce-
didos por bancos sofreram uma
redução de US$ 515 bilhões nes-
se período, totalizando US$
28,3 trilhões. A queda foi a pri-
meira desde o fim de 2011 e vol-
tou a mostrar como bancos e
instituições financeiras tem he-
sitado em emprestar, principal-
mente nas economias ricas.
Nos mercados desenvolvidos, a
contração foi de US$ 470 bi-
lhões e atingiu americanos, eu-
ropeus e japoneses.

Mas ela também reflete o inte-
resse de investidores em apli-
car seus recursos em papéis do
tesouro americano. Em maio, o
Fed elevou suas taxas de juros e
atraiu bilhões de dólares de in-
vestidores buscando lucros ao
anunciar que voltaria a com-
prar ações. O resultado foi a fu-
ga de capital de emergentes, le-
vando moedas a sofrer desvalo-
rizações importantes.

Quem mais sofreu foi a Améri-
ca Latina que, durante os anos
da crise mundial, havia atraído
capital graças às elevadas taxas
de juros praticadas na região.

No Brasil, empréstimos es-
trangeiros denominados em dó-
lares mais do que dobraram de
2009 a 2013, chegando a US$
237 bilhões. Os créditos de ban-
cos americanos para a América
Latina também dobraram, che-
gando a US$ 130 bilhões. A que-
da, diante da elevação de juros
do Fed, foi de 10%, a maior em
todas as regiões do mundo.

A contração regional foi de
US$ 27 bilhões. Mas quase todo
o volume esteve concentrado
no Brasil, com retração de US$
20 bilhões nos empréstimos in-
ternacionais ao País. O estoque
de créditos internacionais no
Brasil passou de US$ 324 bi-
lhões, em março, para US$ 304
bilhões, em junho. Ainda assim,

o valor continua superior a de-
zembro de 2011, quando era de
US$ 280 bilhões.

Na semana passada, o prêmio
Nobel de economia, Joseph Sti-
glitz, havia alertado que a difi-
culdade do Brasil crescer pode-
ria estar vindo da volatilidade
causada pela entrada e saída de
recursos. Se Brasília alega que a
culpa é dos países ricos – primei-
ro por injetar recursos e prati-
car juros zero, agora por elevar
as taxas –, Stiglitz lembra que o
Brasil precisa reformar seu sis-
tema financeiro e reduzir juros.

No México, a queda foi de
US$ 7,5 bilhões. Nas demais re-
giões, economias emergentes
também sofreram. A Índia per-
deu US$ 7,2 bilhões e a Coreia
do Sul, US$ 6,3 bilhões. A econo-
mia russa viu a fuga de US$ 8
bilhões. A mesma situação foi
vivida por Polônia, Catar e Afri-
ca do Sul, entre outros.

Ata da Assembleia Geral
Em assembleia realizada em 21 de outubro de 2013, na sede social, na Av. Francisco
Matarazzo, 1.400, os sócios da PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda.,
CNPJ/MF nº 06.142.225/0001-69, aprovaram por unanimidade a redução do capital
social da sociedade de R$ 36.572.868,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e setenta 
e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais) para R$ 4.051.272,00 (quatro milhões,
cinquenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais), realizando, ainda, a correspondente
alocação das quotas sociais aos seus sócios.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SECITECE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130021 IG 
Nº 796568000 

OBJETO: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Centro de Treinamento Técnico do 
Ceará – CTTC, localizado no município de Caucaia-CE, conforme especificações contidas no 
Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.
com.br, até o dia 20.DEZ.2013 às 9h30min (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, 04 de Dezembro de 2013. FRANCISCO WAGNER DE SOUSA VERAS - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130971 
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, 
conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 971/2013 até o dia 26.DEZ.2013, 
às 11h30min (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, 04 de Dezembro de 
2013. ALEXANDRE SALES ARCANJO - PREGOEIRO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 20130785 

A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio da Pregoeira e de membros da equipe legalmente 
designados, torna público para conhecimento dos interessados a REMARCAÇÃO da licitação 
acima citada, cujo objeto é: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de 
Laboratório (Reagentes para Bioquímica). MOTIVO: Impugnação não acatada. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 785/2013, até 
o dia 26.DEZ.2013 às 10h30min (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, 05 
de Dezembro de 2013. DALILA MÁRCIA MOTA BRAGA GONDIM - PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM DER - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20130011 IG
Nº 785012000 

OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, cujos 
empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades 
das áreas de Apoio Administrativo, Contábil, Operacional, Suporte Logístico e Asseio e Conservação da 
sede do DER e Distritos Operacionais do DER, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. 
ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Av. Dr. José 
Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz, no dia 20.DEZ.2013, às 9h30min (Horário de Brasília-DF). 
OBTENÇÃO DO EDITAL: No site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 04 
de Dezembro de 2013. MARCOS ALEXANDRINO ALVES GONDIM - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEJUS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20130030 IG
Nº 797807000 

OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, cujos 
empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as 
necessidades nas Unidades Prisionais da Coordenadoria do Sistema Penal da Secretaria da Justiça 
e Cidadania, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. ENDEREÇO E DATA DA 
SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – 
Edson Queiroz, no dia 20.DEZ.2013, às 16h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No 
site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 04 de Dezembro de 2013. 
MARCOS ALEXANDRINO ALVES GONDIM - PREGOEIRO
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




