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Desempenho na bolsa
Cotação de Pão Açúcar PN no fechamento em R$/ação

55

60

65

70

75

80

85

90

95

90,00

68,74
73,05

65,08

12/Abr

2012

12/Abr

2011

28/Jun

2011

28/Out

2011

Va re j o Em ano de mudanças para as duas redes, entregar resultados é forma de mostrar que estão na direção certa

GPA cresce mais que Carrefour até março
Adriana Mattos
De São Paulo

Tradicionais rivais do mercado
varejista brasileiro, o Grupo Pão de
Açúcar (GPA) cresce hoje de forma
mais acelerada do que o concor-
rente Carrefour na área de varejo
alimentar. Os dados das duas redes
foram apresentados ontem — o
GPA publicou os números em seu
relatório de vendas e o Carrefour,
no balanço mundial — num mo-
mento de mudanças internas para
ambas. Enquanto o Carrefour en-
frenta uma reestruturação da ope-
ração local, sob uma atenção
maior da matriz, o GPA inicia o
mais importante processo de tran-
sição em seu controle acionário.

Nesse momento, para as duas
redes, entregar resultados é uma
maneira de mostrar ao mercado
que estão no caminho certo, co-
mentam analistas — apesar do pe-
ríodo de transformações que pode
afetar o futuro das varejistas.

De acordo com os dados pu-
blicados ontem, a área alimen-
tar do Grupo Pão de Açúcar (in-
clui supermercados, hipermer-
cados, postos de combustível e
atacado) registrou alta de 9,3%
para as vendas “mesmas lojas”
de janeiro a março. Nessa conta
estão os pontos de venda em
operação há mais de 12 meses —
ou seja, exclui eventuais inaugu-
rações que “t u r b i n a m” os núme-
ros. No Carrefour, para o mesmo
critério, a alta foi de 7,2%.

Ao considerar a abertura de lo-
jas e ampliações, o GPA cresce
11% e o Carrefour, 7,5%. O Wal-
mart, que tem disponibilizado
dados sobre a operação local no
balanço mundial, ainda não pu-
blicou os resultados.

“Estamos dentro de nossas
metas e começamos o ano bem.
Não chegamos a superar a previ-
são, mas a diferença que percebe-
mos é que em 2011 tivemos mais
desafios para atingir as metas”,
disse Hugo Bethlem, vice-presi-
dente executivo do GPA. Procu-
rado, o Carrefour não concedeu
entrevista sobre o assunto.

No ano passado, a área de vare-
jo alimentar do GPA apurou alta
de 8% nas vendas brutas “mes -
mas lojas”. No Carrefour, a alta
foi de 5,5%. Ao se incluir a expan-
são, o GPA Alimentar se expande
8,8% e o Carrefour, 8,9%. Em

2010, sob o mesmo critério, a re-
de francesa cresceu mais: 13,2%,
ante 12% do grupo brasileiro.

A questão do crescimento com-
parado entre as redes pode ter um
peso importante para o Grupo Pão
de Açúcar. O sócio francês Casino
deve se tornar controlador do GPA
a partir de 22 de junho, segundo
acordo de acionistas, e o comando
do Casino já teria comentado in-
ternamente o interesse em manter
a atual diretoria executiva do gru-
po, em parte por aquilo que essa
equipe estaria “e n t r e g a n d o” em

termos de resultados. Chegaram a
circular rumores de que já existiria
uma lista com nomes de substitu-
tos para Enéas Pestana, atual presi-
dente do GPA, mas uma fonte ou-
vida pelo Va l o r e ligada ao Casino
nega a existência dessa lista.

Oficialmente, a questão do co-
mando do GPA é assunto que o Ca-
sino não comenta. Nos últimos
meses, Abilio Diniz, presidente do
Conselho de Administração do
GPA, tem ressaltado em teleconfe-
rências com analistas as qualida-
des do corpo diretivo da empresa.

No caso do Carrefour, analistas
estrangeiros têm ressaltado em re-
latórios para clientes a capacidade
de crescimento da empresa em
mercados estratégicos, como o
Brasil. No material de resultados
publicado ontem, Lars Olofsson,
presidente do Carrefour no mun-
do, destaca que “está muito satis-
feito com a performance na Amé-
rica Latina, em particular o Brasil”.
Em 2011, a rede fechou lojas e de-
mitiu funcionários no país, num
processo de reestruturação do for-
mato no país e no mundo.

O plano é
investir até
R$ 1,9 bi
De São Paulo

O Grupo Pão de Açúcar infor-
mou ontem, em comunicado ao
mercado, que o valor máximo a
ser investido pela companhia
neste ano deve atingir R$ 1,966
bilhão. Em 2011, a soma aplicada
foi de R$ 1,582 bilhão — o que re-
presenta uma alta de 24,2%.

Trata-se do teto possível de in-
vestimentos. Portanto, o valor fi-
nal a ser aplicado será informado
posteriormente, na divulgação
de resultados do primeiro tri-
mestre, em 7 de maio. A proposta
foi enviada ontem aos acionistas
da companhia e deve ser votada
na assembleia geral do grupo
que acontece no dia 27.

O montante a ser anunciado de-
verá ser aplicado na abertura de lo-
jas, aquisição de terrenos e conver-
são de pontos de venda, além de
reforma de unidades e também na
infraestrutura em tecnologia da
informação, logística entre outros,
informa a nota. A companhia des-
taca ainda o foco no crescimento
orgânico em 2012.

“Nosso plano de investimentos
reflete a nossa expectativa positiva
em relação ao desempenho da
economia brasileira”, informa o
documento. Essa soma de R$ 1,9
bilhão inclui desembolsos para to-
das as empresas do grupo, incluin-
do a Casas Bahia e Ponto Frio.

As concorrentes da empresa
na área de varejo alimentar —
Walmart e Carrefour — não in-
formaram até o momento o valor
a ser aplicado no negócio neste
ano. (AM)
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Call Center Recursos para modernização serão obtidos com emissão de debêntures e financiamento do BNDES

Contax investirá R$ 400 milhões até 2014
Alberto Komatsu
De São Paulo

A Contax vai investir R$ 400
milhões em modernização e tec-
nologia até o fim do primeiro se-
mestre de 2014. A informação é
do diretor de finanças e relações
com investidores da maior em-
presa de call center do país, Mar-
co Schroeder.

Os recursos serão obtidos em
duas etapas. A primeira, conta o
executivo, virá de uma emissão

privada de R$ 253,4 milhões em
debêntures simples da Contax,
aprovada na quarta-feira, em as-
sembleia geral extraordinária.
Segundo Schroeder, a operação
deverá ocorrer em 60 dias.

“Vamos oferecer as debêntures
aos nossos acionistas, mas, caso
não haja demanda, o BNDES vai
subscrever as debêntures”, afirma
ele. O braço de participações do
banco de fomento (B N D E S Pa r ) vai
celebrar até a data de escritura de
emissão das debêntures da Contax

um compromisso firme de subs-
crição e integralização dos papéis.
A Contax poderá pagar à BNDESP-
Par taxa de 0,5% sobre a operação.

Schroeder conta que os R$ 146,
6 milhões restantes do plano de
investimentos serão obtidos por
meio de um financiamento dire-
to com o BNDES. De acordo com
ele, os recursos serão utilizados
para a modernização das cen-
trais de atendimento da Contax
no Brasil e na América Latina, em
torno de 50 no total, sendo 30 no

país e as 20 restantes na região.
Parte do investimento progra-

mado para até 2014, acrescenta
Schroeder, será destinado para
crescimento da área de tecnologia
da Contax. A mesma assembleia
que aprovou a emissão de debên-
tures da Contax deu aval ao paga-
mento de R$ 100 milhões em divi-
dendos aos acionistas da compa-
nhia, com início no dia 30 de abril.

A emissão de debêntures será
dividida em duas séries e cada
uma terá até 126.719 papéis,

com valor de R$ 1 mil cada um. As
debêntures serão amortizadas a
partir do 25º mês após a data de
emissão, em 48 parcelas mensais
e sucessivas. O prazo de venci-
mento dos papéis das duas séries
é de 72 meses a partir da data de
emissão, sem previsão de resgate,
e o pagamento de juros será rea-
lizado semestralmente.

A Contax encerrou 2011 com
115 mil empregados. Até o fim do
primeiro trimestre deste ano, a
empresa já acumula 118 mil fun-

cionários. Em 2011, a Contax apre-
sentou lucro líquido de R$ 20,9 mi-
lhões, uma redução de 80,7% em
relação ao resultado de 2010, in-
fluenciada pela aquisição de duas
empresas, a Allus e a Dedic GPTI.

A Contax é controlada pela hol-
ding CTX Participações, composta
pela Andrade Gutierrez, Po r t u g a l
Te l e c o m , La Fonte Telecom e Fun -
dação Atlântico de Seguridade So-
cial, basicamente os mesmos acio-
nistas da operadora Oi.

(Colaborou Daniela Meibak)

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Água de Cheiro dobrou de tamanho no ano passado: rede de 862 lojas (80 próprias) faturou R$ 375 milhões

G e st ã o Companhia da Globalbras terceiriza produção e é sondada pelo BTG

Água de Cheiro enfrenta
as dores do crescimento
Adriana Meyge
De São Paulo

O Carnaval não foi de muita fo-
lia para a Água de Cheiro. Henri-
que Alves Pinto, presidente da Glo -
balbras, dona da rede de franquias
de perfumaria, teve que lidar com
um pedido de falência em plena
quarta-feira de cinzas. A AGE do
Brasil, que fabricava produtos para
a Água de Cheiro, lançou mão do
recurso para receber contas que
estariam atrasadas desde outubro.
As empresas assinaram pronta-
mente um acordo.

Essa dor de cabeça no meio do
feriado foi um dos efeitos colate-
rais da estratégia de expansão
agressiva adotada pela Água de
Cheiro. A varejista praticamente
dobrou de tamanho no ano passa-
do e faturou R$ 375 milhões. Fe-
chou 2011 com 862 lojas (80 pró-
prias) e chamou a atenção do BTG
Pa c t u a l . O banco propôs ao dono
da Água de Cheiro, em janeiro, um
contrato sem custos mensais para
encontrar possíveis interessados
numa sociedade.

Alves Pinto não descarta uma
parceria estratégica, mas diz não
estar “nem um pouco preocupa-
d o” em conseguir um sócio. Ele diz
que “a empresa está com a saúde fi-
nanceira perfeita” e nega que pre-
cise de qualquer reforço nessa
área. A dívida total é de R$ 35 mi-
lhões. Segundo ele, “está totalmen-
te equalizada e é insignificante em
relação ao faturamento da empre-
sa e para um grupo [a Globalbras]
super capitalizado”.

Alves Pinto nega que tenham
ocorrido atrasos fora da normali-
dade e relaciona o pedido de falên-
cia a um desentendimento com
Guilherme Jacob, o presidente da
AGE. Afirma que a maior parte dos
valores refere-se a mercadorias
que ainda seriam entregues. “À
medida que a gente paga, eles en-
tregam. Não tem nada que esteja
nas lojas da Água de Cheiro hoje
que não esteja pago”, diz.

Os dois empresários assinaram
um acordo, e a falência, no valor de
um título de apenas R$ 350 mil, foi
revogada. No acerto, o saldo era de

R$ 2,3 milhões em favor da AGE,
descontando-se o débito de R$ 860
mil em insumos que a já desativa-
da fábrica de perfumes da Água de
Cheiro havia fornecido à AGE. Des-
de então, as contas estão em dia,
dizem os dois empresários. Há 4
parcelas a serem pagas até agosto.

Até o fim do ano passado, a
Água de Cheiro tinha apenas uma
fábrica própria em Lagoa Santa
(MG), onde produzia perfumes. O
resto do portfólio (de sabonetes a
hidratantes) já tinha a produção
terceirizada.

Para acompanhar o plano de
expansão, via produção compra-
da de terceiros, a Água de Cheiro
contratou a AGE. Esta, em 2011,
fabricou loções e cremes no valor
de R$ 10 milhões. A AGE também
produz cosméticos para Jequiti
(do Grupo Silvio Santos), Fuller
(da Tu p p e r w a r e ) e Hypermarcas.

A Água de Cheiro foi fundada há
mais de 35 anos em Belo Horizon-
te. Nascido na mesma cidade, on-
de começou a trabalhar aos 15
anos na empresa do pai — a cons-
trutora de baixa renda Tenda —
Henrique Pinto conta a idade da
empresa a partir de outubro de
2009, quando a Globalbras, funda-
da e presidida por ele, comprou a
varejista de perfumaria das mãos
de sua fundadora, Beth Pimenta.

A rede de franquias, que já che-
gou a ser um nome importante no
mercado, estava adormecida. Ele
diz que comprou a Água de Cheiro
para modernizá-la. “Um negócio
precisa de pelo menos cinco anos
para se maturar, ainda não está na
hora de dar resultado”, diz. “A gen-
te é uma empresa em formação,
que só tem dois anos e meio. Não é
uma empresa pronta”, completa,
repetindo exaustivamente o mes-
mo raciocínio. Quando passou a
integrar a Globalbras, a empresa
tinha apenas 269 lojas e faturava
R$ 80 milhões.

Desde então, a empresa criou
um novo símbolo para a Água de
Cheiro, investiu na modernização
das embalagens e fez parceria com
artistas. Segundo Pinto, quase to-
dos os produtos já passaram por
uma reformulação, o que ajuda a
alavancar as vendas. A empresa
criou a linha “Celebrities” e lançou
produtos assinados pela atriz De-
borah Secco e pela apresentadora
Sabrina Sato. No Natal, foi a vez de
Romero Brito estampar as lojas e as
sacolas de compras da rede. A
grande aposta da Água de Cheiro é
a coleção do cantor sertanejo Luan
Santana, que será lançada para o
Dia dos Namorados.

A estratégia é fisgar o público jo-
vem, principalmente das classes C

e D, mas sem esquecer dos clientes
fiéis. A empresa mantém em seu
portfólio a colônia do apresenta-
dor Amaury Junior e as linhas anti-
gas da Água de Cheiro. Hoje são
cerca de 600 produtos.

A empresa está instalando o
sistema SAP, de gestão empresa-
rial. Também está sendo criado
um manual de identidade da
marca. Para 2012, a meta é encer-
rar com 1,1 mil lojas e fatura-
mento de R$ 500 milhões. Alves
Pinto planeja crescer a uma taxa
de 20% nos próximos anos.

Em março, quando foi lançada
a coleção de Sabrina Sato, as ven-
das no conceito “mesmas lojas”
(considera lojas abertas há pelo
menos um ano) avançaram 60%
em relação a março do ano pas-
sado. “As vendas estão crescendo,
e os franqueados, lucrando mais.
A coisa vai ser muito maior lá na
frente. Mas ainda estamos no
meio do caminho”, diz Pinto.

A Globalbras tem participação
em cinco empresas. A holding é
controladora da Água de Cheiro,
da Globalbev (fabricação e distri-
buição de alimentos e bebidas) e
da GD Rochas (importação e ven-
da de mármores e granitos) e
acionista minoritária da Fir Capi-
tal (venture capital) e da Colt
Av i a t i o n (aviação executiva).

Marca Davene é
leiloada e é alvo de
disputas judiciais
Cosméticos
De São Paulo

Um grupo de marcas brasileiras
de cosméticos, entre elas a Davene,
é fabricado de forma irregular há
oito anos. Dentre as vinte marcas
que pertenciam ao Laboratório
Sardalina, fabricante de produtos
de beleza que teve sua falência de-
cretada em 2004, muitas estão es-
tampadas em cosméticos produzi-
dos por outras empresas. Estas,
com sede em Diadema (SP), são
controladas pelo mesmo acionista
majoritário da falida, o empresá-
rio Mauro Morizono, e sua família.

As empresas herdaram a fabri-
cação dos produtos do Laborató-
rio Sardalina, conforme reportou
o Va l o r na semana passada, mas
não têm direito sobre as marcas.
Quando a falência de uma empre-
sa é decretada, o falido perde o di-
reito de dispor dos bens e adminis-
trá-los, e os ativos ficam “sub judi-
c e”. O registro de algumas marcas
chegou a ser transferido para a em-
presa Karvia do Brasil, constituída
em 2000 e que tinha como sócia
uma offshore com sede no Uru-
guai da qual Morizono era procu-
rador. A maioria das marcas, no
entanto, ainda pertencia à massa
falida da Sardalina e, portanto, não
poderia ser utilizada.

Uma advogada foi nomeada
para mover uma ação de ressarci-
mento à massa falida pelo uso in-
devido das marcas, mas a ação
ainda não foi proposta.

A marca Davene chegou a ser
cedida à Karvia do Brasil. No en-
tanto, o pedido de registro foi
aprovado em 2009 e concedido
em 2010, após a falência do Labo-
ratório Sardalina. A marca Dave-
ne foi registrada no Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial
(INPI) pela primeira vez em 1980.

As vinte marcas foram leiloadas
judicialmente e arrematadas por
R$ 1,880 milhão em novembro do
ano passado. O comprador, Julio
Luiz Neto, deu o único lance. A Da-
vene tinha sido avaliada pelo peri-
to em R$ 157 mil. A marca mais ca-
ra era a Creme de Aveia, estimada

em R$ 232 mil. Os ativos mais bara-
tos foram apreciados em R$ 2 mil.
Também foram vendidas as mar-
cas Corpo a Corpo, Milk Aveia, Hi-
giporo Davene, entre outras.

O empresário Mauro Morizo-
no entrou com recurso contes-
tando a venda das marcas, “seja
pelo fato de terem sido erronea-
mente avaliadas, discrepando os
valores de seu preço mercantil, e,
principalmente, pela notícia de
que parte delas já não pertencia
ao patrimônio da massa falida
(foi cedida à Karvia)”.

Julio Luiz Neto constituiu em
19 de março a empresa Laborató-
rio de Cosméticos Davene Ltda,
cadastrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (Jucesp) co-
mo uma empresa de “comércio
varejista de cosméticos, produtos
de perfumaria e de higiene pes-
soal”. O seu capital é dividido
igualmente entre Julio e Francis-
co Aprile Neto. Os dois sócios têm
outros negócios de pequeno por-
te na capital paulista.

Os compradores estão decidin-
do o que vão fazer com as marcas.
“Davene é um nome muito forte”,
diz Luiz Neto. De acordo com ele,
há negociações em andamento pa-
ra firmar parceria com outras fa-
bricantes de cosméticos. Aprile
Neto não descarta a possibilidade
de abrir uma fábrica própria ou até
vender a marca novamente.

Além do recurso de Morizono
contestando a venda, os dois só-
cios enfrentam um outro proble-
ma. Por caducidade, 11 marcas ti-
veram seu registro no INPI extinto,
incluindo Davene, Creme de Aveia
e Corpo a Corpo. Julio Luiz Neto
pediu, em 15 de março, a aprova-
ção de um mandato judicial deter-
minando que o INPI volte atrás, pa-
ra que as marcas sejam transferi-
das à empresa recém-criada.

A fragmentação do Laboratório
Sardalina em uma série de outras
empresas também está sob a mira
da justiça. Há suspeita de fraude e
crime falimentar. A Karvia e outra
fabricante da Davene, a Cria Sim,
fazem parte de um grupo de três
empresas e que entrou em recupe-
ração judicial em fevereiro. (AM)

BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.613.550/0001-98 - NIRE: 33.3.0028096-1

COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam os senhores acio-
nistas da Brasil Brokers Participações S.A. (“BBRK” ou “Companhia”) convocados, na forma do 
Estatuto Social da Companhia, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a 
realizar-se no dia 27 de abril de 2012, às 15h00min, na sede social da Companhia, localizada na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida das Américas, nº 500, Bloco 19, Sa-
las 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-904, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: As-
sembleia Geral Ordinária (“AGO”): 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da 
Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2011; 2. Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; 3. Deliberar sobre a eleição de membros para 
compor o Conselho de Administração da Companhia; e 4. Deliberar acerca da fixação do montante 
global da remuneração dos administradores no exercício social de 2012. Instruções Gerais: a) Os 
documentos relativos ao item (1) constante da ordem do dia da AGO, incluindo aqueles previstos 
no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram disponibilizados aos acionistas em 20 de março de 2012, e 
publicados em 26 de março de 2012 no Jornal Valor Econômico e no Jornal Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro; b) Os instrumentos de mandato, para representação na Assembleia, deverão 
ser depositados na sede social da Companhia com até 03 (três) dias de antecedência à realização 
da Assembleia; c) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas, que 
desejarem participar da Assembleia, deverão apresentar extrato contendo a sua respectiva posi-
ção acionária, fornecido pelo órgão custodiante, com até 02 (dois) dias de antecedência a data da 
realização da Assembleia; e d) É facultado aos acionistas detentores de 5% (cinco por cento) do 
capital social com direito a voto da Companhia requerer a adoção do processo de voto múltiplo, 
conforme o disposto na Instrução CVM nº 282/98 e na forma do artigo 141 da lei nº 6.404/76. Rio 
de Janeiro, 11 de abril de 2012. Ney Prado Junior - Presidente do Conselho de Administração.

AVISO N.º  341- 2012
ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º  0001/2012-DER/DAF/SRNORTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO PARA FOTOCOPIADORA, NOS 
TAMANHOS  “A4” E “A3”, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO 04 DO EDITAL. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 19.149,10
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ATÉ O DIA 27/04/2012 ÀS 13:45 HORAS NO 
SITE DO BANCO DO BRASIL (WWW.LICITACOES-E.COM.BR).
DATA DE ABERTURA: 27/04/2012 ÀS 14:00 HORAS NO SITE DO BANCO DO 
BRASIL 
AUTORIZAÇÃO: NELSON FARHAT-DIRETOR GERAL DO DER EM 30/03/2012
N.º DO PROCESSO: 07.961.620-6/2012
ENTREGA E INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO:
OS INTERESSADOS PODERÃO EFETUAR O “DOWNLOAD” DO EDITAL 
ACESSANDO O SISTEMA LICITAÇÕES-E (WWW.BB.COM.BR), OU ACESSANDO 
O PORTAL DA INTERNET DENOMINADO COMPRASPR (WWW.PR.GOV.BR/
COMPRASPR).

LONDRINA, 12/04/2012.
MARIA APARECIDA DELESTRO TAN

PREGOEIRA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/12 - Protocolo: 11.232.163-2
OBJETO: O objeto desta licitação é a execução de reparos e melhorias na Centrais de 
Abastecimento do Paraná - CEASA, Unidade Central de Abastecimento de Curitiba, 
localizada na BR 116, nº 22.881, Bairro Pinheirinho, no Município de Curitiba/PR., de 
acordo com o estabelecido no Edital e no Projeto Básico e/ou Orçamento.
DATA E HORA DA ABERTURA: 17 de maio de 2012, às 14:30 horas.
LOCAL: Rua dos Funcionários, nº 1559, Bairro Cabral, Curitiba-PR.
VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 544.317,93 (quinhentos e quarenta e quatro mil, 
trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos).
AUTORIZAÇÃO: Governador do Estado em 05/04/2012.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS E RETIRADA DO EDITAL: das 09:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:30 horas, na Rua dos Funcionários, nº 1559, Bairro Cabral, 
CEP 80035-050-Curitiba-PR. - Telefones 41-3313-4112 e Fax 41-3313-4076 - 
licitacao@seab.pr.gov.br. Para a obtenção do Edital e dos elementos instrutores, 
os interessados deverão efetuar o recolhimento de valor correspondente a R$ 30,00 
(trinta reais), via GRPR, com o Código de Receita 5355 (Diversos do Estado), onde 
indicará o número do Edital (C.P. Nº ____/2012 – SEAB) e o nome da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB. A GRPR, devidamente autenticada, 
deverá ser apresentada pela empresa interessada no Setor de Licitação, a fim de 
retirada do Edital e demais elementos técnicos integrantes, sendo que o prazo máximo 
será até às 17:00 horas do dia anterior à data de abertura da licitação

Curitiba, 11 de abril de 2.012.
JÚLIO CÉSAR CÓRDOVA FERREIRA

Presidente da Comissão de Licitação - CPL/SEAB.

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14, 15 abr. 2012, Empresas, p. B5-B6.




