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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 002/2017-ASL-1.1
Objeto: “OPERAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE LEITURA, 
MEDIÇÃO, FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO, COM GERENCIAMENTO 
E OPERAÇÃO DE AÇÕES COMERCIAIS NA ÁREA DE CONCESSÃO 
DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE-RJ 
– EM TRÊS LOTES ASSIM DIVIDIDOS: LOTE I – ÁREA A (REGIÃO 
METROPOLITANA); LOTE II – ÁREA B (ZONA OESTE/COSTA VERDE) E 
ÁREA C (BAIXADA FLUMINENSE) E LOTE III – ÁREA D (ZONA LESTE 
E INTERIOR DO ESTADO)”.
Dia: 14/07/2017 Horas: 11:00h
Local: Av. Presidente Vargas, 2655 – Térreo – Sala de Licitações
Valor Estimado: R$ 135.288.180,56 
Sendo: R$ 46.837.736,81 para o LOTE I, R$ 42.972.128,03 para o LOTE II 
e R$ 45.478.315,72 para o LOTE III.
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site  
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², no 
endereço supramencionado, onde os interessados também poderão obter 
todas as informações sobre a licitação, no horário de 9h às 12h e das 14h 
às 17h ou pelos telefones (XX) 21 2332-3836/2332-3828.

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”.

MS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ 08.765.447/0001-63 - NIRE nº 33.2.0804693-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os sócios da Sociedade 
para se reunirem em Reunião de Sócios, no dia 21/06/17, às 10h30min, 
a ser realizada, na sede da Sociedade, na Av. Churchill, nº 94, sala 306, 
Centro/RJ, CEP 20.020-050, a fim de deliberar: a) a exclusão do sócio 
remisso Francisco José Machado de Sant’Anna, nos termos dos arts. 
1.004 e 1.031, do Código Civil; e b) a alteração, em detrimento da aprovação 
da deliberação acima, da Cláusula 4ª e do § 1º da Cláusula 6ª do Contrato 
Social, de que tratam, respectivamente, do Capital Social e da Administração 
da Sociedade. RJ, 09/06/17. Raul Barrozo da Motta Junior.

BRAZORE - REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
CONSULTORIA LTDA. (“Sociedade”)

CNPJ/MF nº 01.385.316/0001-01 - NIRE 33.2.0816084-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Os sócios ficam convocados para se reunirem 
em 19 de junho de 2017, às 14h, excepcionalmente fora da sede da 
Sociedade, na Rua da Assembléia, nº 66, 17º andar, Centro, na cidade do 
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-000, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (a) a cessão e transferência de 1 (uma) quota de titularidade do 
sócio Guilherme Moretzsohn de Andrade ao Oscar Pires da Costa; (b) 
alterar o caput da Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade; (c) 
aceitar a renúncia do Sr. Guilherme Moretzsohn de Andrade ao cargo de 
administrador da Sociedade; (d) eleger o Sr. Oscar Pires da Costa como 
novo administrador da Sociedade; (e) alterar o caput da Cláusula Décima 
do Contrato Social da Sociedade; e (f) consolidar o Contrato Social da 
Sociedade. Rio de Janeiro, 08 de junho 2017. GUILHERME MORETZSOHN 
DE ANDRADE e BRAZORE HOLDINGS LTD. - administrador e sócios 
representando 93,50% do capital social da Sociedade.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE CAPELAS DE EXAUSTÃO PARA GASES”

Data da Etapa de Lances: 29/06/2017 Horário: 15:00 horas

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

Valor Total Estimado: R$ 22.816,08

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.

ATLÂNTICO OFFICES INCORPORADORA E 
ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 07.166.860/0001-49 - NIRE 33.3.0028437-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os acionistas da Cia para 
se reunirem em AGE, no dia 19/06/17, às 9h30min, a ser realizada, na 
sede na Av. Churchill, nº 94, sala 306, Centro/RJ, CEP 20.020-050, a fim 
de deliberar sobre: a) a alteração do art. 15 do Estatuto Social da Cia para 
incluir mais um cargo de diretor; e b) a eleição de novo diretor da Cia, em 
detrimento da aprovação da deliberação do item “a” acima. RJ, 09/06/17. 
Raul Barrozo da Motta Junior - Diretor.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2017 – ASL-DP
Objeto: “CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL DE DIRETORES E ADMINISTRADORES – D&O (DIRECTORS & 
OFFICERS)”.
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 
Errata 02, com as alterações efetuadas no edital do Pregão Eletrônico 
em epígrafe e informa, ainda, que a presente licitação teve sua realização 
adiada para o dia 27/06/2017, no mesmo horário e local anteriormente 
divulgados.

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 N° 300/2017 - ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO - PAC”.

A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico  
www.licitacoes.caixa.gov.br, a Errata 01, com as alterações efetuadas 
no edital do Pregão Eletrônico em epígrafe. Comunicamos ainda que a 
licitação teve sua data de realização adiada para o dia 29/06/2017, às 
11:00 horas no mesmo local anteriormente divulgado.

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”.
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Natura faz proposta de 1 bilhão de euros 
para comprar 100% da The Body Shop

O presidente da Natura, 
João Paulo Ferreira, consi-
dera que a aquisição da rede 
The Body Shop representa um 
“passo decisivo” para a inter-
nacionalização da empresa, 
que passará a ter presença em 
70 países. Em teleconferência 
com jornalistas na sexta-feira, 
o executivo deu poucos deta-
lhes sobre os planos para o 
negócio cuja compra está em 
fase de conclusão, mas ava-
liou que a marca vai comple-
mentar a atuação da Natura.

Além da internacionaliza-
ção, Ferreira destacou como 
objetivos da transação a aqui-
sição de uma marca cujo ideal 
de negócios converge com o 
da Natura. Ele mencionou 
aspectos quanto a crença 

de desenvolvimento social e 
sustentável. O presidente da 
Natura avaliou ainda que o 
negócio traz complementari-
dade de canais, com o desen-
volvimento do varejo e rela-
ções com franqueados.

A Natura anunciou na 
sexta que pretende com-
prar 100% das ações da The 
Body Shop International e 
seu grupo de subsidiárias, 
com fechamento da operação 
ainda em 2017. A oferta vin-
culante foi apresentada para 
a L’Oréal em Paris e considera 
o valor (enterprise value) de 
1 bilhão de euros.

Ferreira, que considerou o 
anúncio da negociação com 
a L’Oréal como “um dia his-
tórico” para a Natura, disse 

que The Body Shop continu-
ará como uma marca indepen-
dente - assim como a austra-
liana Aesop, comprada pela 
Natura em 2013.

A integração levará o 
grupo Natura a um fatura-
mento consolidado de R$ 
11,5 bilhões, com 3,2 mil 
lojas. Apenas no Brasil The 
Body Shop possui 133 lojas. 
Aprovada pelo Conselho de 
Administração da L’Oréal, 
a proposta de aquisição da 
Natura está sujeita à consulta 
ao Conselho de Colaborado-
res da empresa francesa. Deve 
ainda passar pela aprovação 
de órgãos antitruste, como o 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). 

A etapa do Conselho de 

Colaboradores, no entanto, é 
apenas consultiva, o que faz 
o negócio já estar em está-
gio considerado avançado. A 
L’Oréal iniciou um processo 
competitivo para venda da 
The Body Shop no início 
deste ano. A rede tem enfren-
tado dificuldades e analistas 
consideram que a rentabili-
dade do negócio está aquém 
do desejável.

Questionado sobre uma 
necessidade de revitalização 
do negócio, Ferreira afirmou 
que a Natura “ficou positiva-
mente impressionada” pela 
força da marca e planos de 
fortalecimento do negócio já 
existentes na The Body Shop. 
“Acreditamos que as raízes em 
comum que temos no nosso 

trabalho poderão adicionar 
ainda mais valor para esses 
planos (de fortalecimento)”, 
disse Ferreira, sem dar deta-
lhes. 

A Natura afirmou que já 
teve aprovada junto a ban-
cos uma estrutura (funding) 
para a aquisição da The Body 
Shop. Em teleconferência com 
jornalistas, o vice-presidente 
de Finanças e Relações com 
Investidores da companhia, 
José Roberto Lettiere, disse 
que os recursos de financia-
mento serão parte em moeda 
estrangeira e parte em reais e 
que o prazo de amortização é 
“bastante razoável”.

Lettiere afirmou que o 
pagamento à L’Oréal ocor-
rerá de forma integral no 

momento do fechamento do 
negócio. Analistas do JPMor-
gan calcularam que a aquisi-
ção deve elevar a alavancagem 
da Natura. O endividamento 
líquido, de acordo com os cál-
culos do banco, pode sair do 
patamar atual de 1,2 vez o Ebi-
tda para até 3,2 vezes.

Durante a teleconferên-
cia, Lettiere considerou que 
a Natura “acredita muito no 
potencial do negócio com a 
futura geração de caixa” das 
companhias combinadas. “A 
composição do serviço da 
divida é bastante competi-
tiva em relação ao potencial 
desse negócio e estamos bas-
tante confortáveis com nossa 
estrutura de funding”, con-
cluiu. 
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Meirelles insiste em expectativa de que 
investimentos no Brasil vão crescer
Ministro da Fazenda argumenta que dados são positivos e diz que a evolução em maio sobre abril foi 
‘substancial’. No entanto, analistas sinalizam queda na Formação Bruta de Capital Fixo em 2017

Apesar de analis-
tas do mercado fi-
nanceiro começa-
rem a prever que 

2017 pode ser mais um ano 
de queda da Formação Bru-
ta de Capital Fixo (FBCF), 
o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, insistiu em 
sua expectativa de que os 
investimentos vão crescer 
no país este ano. “Não te-
mos essa projeção de queda 
(para a FBCF), não deve ter 
retração”, afirmou a jorna-
listas em Paris, após encon-
tro com o ministro da Eco-
nomia e Finanças da França, 
Bruno Le Maire. 

O ministro brasileiro 
argumentou que os dados 
do investimento até agora 
foram positivos e ressal-
tou que o crescimento em 
maio sobre abril foi “subs-
tancial”. “A tendência é de 
um avanço do investimento 
na medida em que o país já 

retomou a trajetória de cres-
cimento”, considerou. Ele 
voltou a dizer que a proje-
ção da Fazenda para este ano 
é de que o Produto Interno 
Bruto (PIB) suba “acima de 
2%” nos últimos três meses 
de 2017 na comparação com 
o último trimestre de 2016. 
“Mantemos e pode aumen-
tar projeção de crescimento 
para 2017”, cogitou. 

Para Meirelles, a ques-
tão política será resolvida 
num prazo curtíssimo, ou 
um pouco maior, se for o 
caso. “O fato concreto é o 
de que as perspectivas de 
crescimento se mantêm.” Ele 
também repetiu que nos últi-
mos dois anos de recessão, o 
PIB apresentou baixa de 8% 
e os investimentos, de 30%. 
“A tendência de recupera-
ção do investimento é mais 
rápida porque a queda foi 
maior e agora há mais espaço 
e necessidade”, argumentou.

Os jornalistas insisti-
ram sobre a possibilidade 
de 2017 apresentar o quarto 
ano consecutivo de retração 
do FBCF. “Não acredito que 
seja esse o cenário mais pro-
vável”, opinou Meirelles.

O ministro disse ainda 
que respeita opiniões diver-
gentes sobre a proposta da 
reforma trabalhista feita pelo 
governo. Ele fez esta consi-
deração quando questionado 
sobre um artigo publicado 
na sexta pelo seu anteces-
sor, Nelson Barbosa

Para o ex-ministro, como 
está o texto não deveria ser 
aprovado porque tira direi-
tos dos trabalhadores. Mei-
relles disse que não leu o 
artigo. “Não há dúvidas de 
que tem um grupo de opi-
nião que acredita que a pre-
sente estrutura trabalhista 
no Brasil deveria ser man-
tida. Mas, na nossa visão, é 
necessário dar maior flexibi-

lidade, maior produtividade 
à economia e, em consequ-
ência, ter maior taxa de cres-
cimento”, enumerou. 

Meirelles ressaltou que 
o país é uma democracia, 
que o tema está em debate 
no Congresso e foi aprovado 
pela CAE do Senado. “Mas 
não é uma unanimidade, evi-
dente. Não só esta reforma, 
como qualquer uma. É nor-
mal haver um debate demo-
crático em que as pessoas 
expressam sua opinião. É 
muito saudável isso”, disse.

Na França, a perspectiva 
é a de que manifestações se 
intensifiquem nos próximos 
meses porque o país tam-
bém deve passar por mudan-
ças nas leis do trabalho. “Le 
Maire mencionou isso. São 
questões controversas e têm 
oposição”, comparou. 

Alguns minutos após o 
ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, iniciar sua 

participação em um seminá-
rio sobre América Latina, em 
Paris, enfatizando o trabalho 
das reformas no país, ele foi 
interrompido por gritos, em 
português, de uma manifes-
tante da plateia: “Golpista! 
Golpista! Corrupto! Você 
tem dinheiro na Suíça!.”

Ela não parou também 
por alguns minutos até que 
foi retirada do local por segu-
ranças do evento: “Vai ser 
derrubado seu governo no 
Brasil”, continuou, em pro-
testo.

Enquanto a manifes-
tante ainda gritava no meio 
da plateia, Meirelles insistia 
em continuar seu discurso 
sobre as reformas, no palco 
do evento. Ao ser retirada 
do local, a manifestante se 
apresentou como brasileira 
e disse que seu nome era 
Josette de Lima. 

Ao sair do evento, mas 
ainda dentro do prédio do 

Ministério de Economia e 
Finanças, ela disse aos segu-
ranças, ainda em português, 
que era militante do PT. 

Meirelles fez sua apresen-
tação em “portunhol”, aten-
dendo a pedidos da organi-
zação, já que a maioria dos 
participantes é de países de 
língua espanhola. Mesmo 
antes do episódio, o minis-
tro já consultava periodica-
mente e escrevia em seu tele-
fone celular.

Ele participou do Fórum 
Econômico Internacional 
América Latina e Caribe 
2017: “Repensar a Globa-
lização para o Desenvolvi-
mento Inclusivo e a Juven-
tude”, realizado no Ministé-
rio de Economia e Finanças 
da França, em Paris. Espe-
cificamente, Meirelles falou 
no painel: “América Latina 
e Caribe, enfrentando os 
novos desafios da globali-
zação”. 


