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GNPP IMÓVEIS, S.A.
CNPJ 29.981.685/0001-86

Assembleia Geral Extraordinária - Primeira Convocação - Ficam 
convocados os senhores acionistas da GNPP Imóveis, S. A. para a 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 08 (oito) de Dezembro 
de 2.017, às 10:00 (dez) horas, na sede social, na Rua da Quitanda, 62 - 
grupo 201, bairro Centro, CEP 20.011-030, no Rio de Janeiro - RJ, afim de 
discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: - Eleição dos Membros 
da Diretoria. - Mudança da Sede Social. - Consolidação do Estatuto Social. 
- Outros assuntos de interesse da Instituição. Deverão os acionistas, para 
participar da Assembleia, exibirem documentos de identificação pessoal e 
para os que se fizerem representar por procuradores, o(s) mandatário(s) 
deverá(ão) depositar o respectivo Instrumento de Procuração, contra Recibo, 
na sede da Instituição, até 05 (cinco) dias antes da data da Assembleia. Rio 
de Janeiro, 27 de Novembro de 2.017. GNPP IMÓVEIS, S.A. - Diretoria: 
Guilherme Bianchetti Correa Maia - Luiz Carlos Bemfica Cotta dos Santos - 
Marco Tulio Leão de Azevedo.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Associação de Cultura e Educação - CNPJ: 33.651.670/0001-27, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Conservação e Meio 
Ambiente - SECONSERMA, através do processo nº 26/510.288/2017, 
Licença Ambiental Municipal Prévia - LMP, nº 1207/2017, com validade até 
09/11/2021, para desenvolvimento de projeto de construção de Edificação 
Residencial Multifamiliar na Rua Paissandu nº 168, Laranjeiras, Rio de 
Janeiro - RJ.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 001/2017-ASL-1.1
Objeto: “COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPOS ELÍSEOS – MUNICÍPIO 
DE DUQUE DE CAXIAS”.
A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição 
dos interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ERRATA  
Nº 2 ao edital.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2017 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE TUBO TELESCOPADO”.

Data da Etapa de Lances: 11/12/2017 Horário: 11:00 horas

Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br

Valor Total Estimado: R$ 572.817,40

O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras Caixa, no endereço eletrônico acima citado ou no site  
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², na 
Av. Presidente Vargas, nº 2.655 - Térreo/Cidade Nova - RJ, telefones:  
21 2332-3829 e 2332-3831, no horário de 09h às 12h e de 14h às 17h.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/2017 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO”. 

Data da Etapa de Lances: 14/12/2017 Horário: 11:00 horas

Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br

Valor Total Estimado: R$ 173.106,00

O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras Caixa, no endereço eletrônico acima citado ou no site  
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², na 
Av. Presidente Vargas, nº 2.655 - Térreo/Cidade Nova - RJ, telefones:  
21 2332-3829 e 2332-3831, no horário de 09h às 12h e de 14h às 17h.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 337/2017 – ASL-DP.

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS NAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS”. 

A Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação em 

epígrafe teve sua realização adiada sine die.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 349/2017 – ASL-DP.

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABO-
RAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE REAVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO 
DO PASSIVO ATUARIAL PRECE, CAC E PRÊMIO APOSENTADORIA 
DOS SERVIDORES DA CEDAE, DE ACORDO COM AS REGRAS DE-
FINIDAS PELA DELIBERAÇÃO CVM Nº 695/2012, PARA O EXERCÍCIO 
DE 2017.”

A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição 
dos interessados no Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico  
www.licitacoes.caixa.gov.br ou no site www.cedae.com.br/licitacao, a Erra-
ta 01, com as alterações efetuadas no edital do Pregão Eletrônico em epí-
grafe e informa, ainda, que a presente licitação teve sua realização adiada 
para o dia 08/12/2017, no mesmo horário e local anteriormente divulgados.
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Total de mortos chega a 235 no Egito
Outras 109 pessoas ficaram feridas no atentado feito por homens armados na Península do Sinai

Pelo menos 235 pessoas 
foram mortas e 109 fi-
caram feridas no ataque 
realizado por homens 

armados e também com explo-
sivos em uma mesquita sufista 
na Península do Sinai, no Egito, 
de acordo com autoridades cita-
das pela imprensa estatal. Tra-
ta-se de um dos mais mortífe-
ros ataques já ocorridos no país.

Nenhum grupo até agora rei-
vindicou a autoria do ataque. O 
braço egípcio do Estado Islâmico 
regularmente realiza ações no 
Sinai e está ativo em al-Arish. 
Uma série de ataques terroristas 
tem atingido a província pouco 
povoada desde 2013, em sua 
maioria contra policiais e solda-
dos. Além disso, a violência con-
tra os cristãos coptas aumentou.

Os autores do ataque deto-
naram uma bomba na mesquita 
Al Rawda, na cidade de Be’r 
Al Sabea, a oeste da cidade de 
al-Arish, informou a imprensa 
estatal, antes de disparar nas 
pessoas que tentavam fugir. 
Várias ambulâncias foram ata-
cadas enquanto tentavam res-
gatar feridos, informou a tele-
visão estatal.

O episódio deve elevar a 
pressão política sobre o pre-
sidente egípcio, Abdel Fattah 
Al Sisi, que chegou ao poder 
com promessa de dureza con-
tra o extremismo, mas não con-
segue interromper os ataques 
pelo país, particularmente no 
Sinai. A maior parte da violência 
é realizada pelo Estado Islâmico.

Sisi decretou três dias de 

luto e se reunirá com um pai-
nel de importantes autoridades 
do setor de segurança e inteli-
gência para avaliar o ataque, 
informou a imprensa estatal. 
O presidente havia advertido 
neste mês que os militantes do 
Estado Islâmico poderiam dei-
xar a Síria e o Iraque para a 
Líbia, seguindo depois para o 
Egito e especificamente a região 
do Sinai. 

O presidente do Egito con-
denou o ataque extremista que 
ocorreu na Península do Sinai, 
chamando o incidente de “cri-
minoso” e “covarde”. Além 
disso, ele expressou condolên-
cias às vítimas e às famílias. 
Em uma declaração exibida na 
noite de sexta-feira pela televi-
são, el-Sisi disse que o ataque 

“não ficará impune” e que o 
Egito perseverará com a guerra 
contra o terrorismo. Para ele, o 
sofrimento das vítimas não foi 
em vão “e aumentará a nossa 
insistência” para combater o 
terrorismo.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, comen-
tou o ato em seu perfil no Twit-
ter, referindo-se ao incidente 
como um “ataque terrorista hor-
rível e covarde contra fiéis ino-
centes e indefesos no Egito”. 
De acordo com o republicano, 
“o mundo não pode tolerar o 
terrorismo. Devemos vencê-lo 
militarmente e desacreditar a 
ideologia extremista que cons-
titui a base de sua existência”. 

O Ministério das Relações 
Exteriores brasileiro divulgou 

nota na qual manifestou solida-
riedade às famílias das vítimas 
do ataque terrorista. “O governo 
brasileiro tomou conhecimento, 
com grande consternação, do 
ataque terrorista, ocorrido na 
sexta-feira, contra mesquita em 
Al-Arish, na província do Sinai, 
no Egito, que deixou centenas 
de mortos e feridos.”

Ao expressar suas condo-
lências às famílias das vítimas, 
seus votos de plena recuperação 
aos feridos e sua solidariedade 
ao povo e ao governo do Egito, 
o Brasil reitera veementemente 
seu repúdio a todo e qualquer 
ato de terrorismo, independen-
temente de sua motivação.”

A nota informa ainda que 
o núcleo de assistência a bra-
sileiros do MRE está à disposi-

ção para informações e esclare-
cimentos, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 20h, pelos 
telefones +55 61 2030 8803 
e +55 61 2030 8804, e pelo 
e-mail dac@itamaraty.gov.br. 
Nos demais horários, poderá ser 
contatado o telefone do plan-
tão consular da Subsecretaria-
-Geral das Comunidades Brasi-
leiras e de Assuntos Consulares 
e Jurídicos do Itamaraty: +55 
61 98197 2284. Para casos de 
emergência, contatar o plantão 
consular da Embaixada do Bra-
sil no Cairo: +20 12 2244 4808.

O atendimento a profissio-
nais de imprensa será feito pelo 
endereço imprensa@itamaraty.
gov.br e pelos telefones +55 
61 2030 8006 / 7 e +55 61 
98197 2229.
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Parlamento da UE fica laranja contra violência
No sábado, o edifício do 

Parlamento Europeu em Bru-
xelas vai ser iluminado com a 
cor laranja para assinalar o Dia 
Internacional para a Eliminação 
da Violência contra as Mulhe-
res. A iniciativa da Organiza-
ção das Nações Unidas, intitu-
lada “Pinte o Mundo de Laranja” 
(Orange the World, em inglês), 
tem o intuito de simbolizar um 
futuro melhor e livre de violên-
cia para as mulheres e meninas.

Na Europa, uma em cada três 
mulheres já foi vítima de vio-
lência sexual ou física e 75% 
das trabalhadoras já passaram 
por alguma situação de assé-
dio sexual no trabalho. Além 

disso, uma em cada dez mulhe-
res já sofreram assédio sexual ou 
perseguições através das novas 
tecnologias, de acordo com um 
estudo de opinião feito pela 
agência da União Europeia (UE) 
para os direitos fundamentais. 
Só em 2015, a polícia registrou 
215 mil crimes sexuais violen-
tos na UE.

Este ano, o escândalo de 
Harvey Weinstein (produtor de 
Hollywood acusado por dezenas 
de mulheres de assédio sexual) 
tem feito com que milhares de 
mulheres recorram às redes 
sociais e denunciem assédios, 
agressões e violações que sofre-
ram. Usando a hashtag #MeToo, 

a campanha ajuda a na conscien-
tização da frequência e da gra-
vidade destes crimes.

No mês passado, os eurode-
putados debateram o tema e as 
medidas que devem ser imple-
mentadas contra o assédio e 
o abuso sexual na UE. Agora, 
por ocasião do Dia Internacio-
nal para a Eliminação da Vio-
lência contra as Mulheres, os 
eurodeputados organizaram um 
debate com representantes dos 
Estados-Membros para deba-
ter a ratificação e a monitoriza-
ção da Convenção de Istambul.

A Convenção de Istambul do 
Conselho da Europa é um tra-
tado internacional e o primeiro 

instrumento vinculativo que cri-
minaliza a violência de gênero, 
prevê sanções e medidas para 
combater a impunidade, preve-
nir o crime e proteger as vítimas.

Apesar de ter entrado em 
vigor em agosto de 2014 e de 
todos os Estados-Membros da 
UE o terem assinado, nem todos 
o ratificaram até o momento. A 
Convenção de Istambul garante 
que a cultura, o costume, a reli-
gião, a tradição ou a chamada 
“honra” não pode ser uma jus-
tificativa de qualquer ato de vio-
lência contra as mulheres.

Neste contexto, os eurode-
putados solicitam aos Estados- 
Membros que adotem medidas 

para abordar novas formas de 
violência de gênero na internet 
e nas mídias sociais, incluindo 
a extorsão sexual, o voyeurismo 
e a pornografia vingativa; e pro-
teger as vítimas, que sofrem gra-
ves traumas, chegando às vezes 
ao suicídio.

De acordo com o Parlamento 
Europeu, a negação de servi-
ços de saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos, incluindo o aborto 
seguro e legal, é uma forma de 
violência contra mulheres e 
meninas. Os deputados reite-
raram, em sessão plenária este 
ano, que as mulheres e as meni-
nas devem ter controle sobre 
seus corpos.

A ONU proclamou o dia 25 
de cada mês como o Orange Day 
(Dia Laranja), um dia para agir 
pela conscientização e preven-
ção da violência contra mulhe-
res e meninas.

Iniciada e liderada pela Rede 
UNiTE da Rede Global da Juven-
tude, o Orange Day apela a ati-
vistas, governos e parceiros da 
ONU para mobilizar pessoas 
e destacar questões relevantes 
para prevenir e acabar com a vio-
lência contra mulheres e meni-
nas, não só uma vez por ano, 
em 25 de novembro (Dia Inter-
nacional para a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres), 
mas todos os meses.


