
Pregão 020/2017
Pregão Eletrônico para prestação de serviço de montagem e desmontagem 
de andaimes multidirecionais. Entrega das propostas: a partir de 24/04/2017 
às 08:00 horas no site www.licitacoes-e.com.br. Limite de recebimento das 
propostas: 05/05/2017 às 08:00 horas no site www.licitacoes-e.com.br. Início da 
disputa de preços: 05/05/2017 às 10:00 horas. O Edital do Pregão encontra-se 
disponível na íntegra no site www.licitacoes-e.com.br.

FÁBIO HYER DE LIMA RANGEL
Pregoeiro

Pregão SRP 003/2017
Pregão Eletrônico de registro de preços para eventual fornecimento de botina 
de segurança. Entrega das propostas: a partir de 24/04/2017 às 08:00 horas no 
site www.licitacoes-e.com.br. Limite de recebimento das propostas: 04/05/2017 
às 08:00 horas no site www.licitacoes-e.com.br. Início da disputa de preços: 
04/05/2017 às 10:00 horas. O Edital do Pregão encontra-se disponível na íntegra 
no site www.licitacoes-e.com.br.

LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP

CNPJ 42.515.882/0003-30

MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA

E INOVAÇÃO

PÁTEO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA 
DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A.

CNPJ/MF nº 05.599.627/0001-24 - NIRE 33.3.0030349-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EX-
TRAORDINÁRIA – Ficam convocados os acionistas para se reunirem no dia 
28.04.2017, às 11h30min, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, 4º andar, Ci-
dade Nova, Rio de Janeiro/RJ, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas da 
Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31.12.2016; (ii) aprovar a destinação do resultado do 
exercício social findo em 31.12.2016; (iii) fixar a remuneração anual global dos 
administradores; (iv) deliberar sobre alterações no Estatuto Social; e (v) aprovar 
a consolidação do Estatuto Social. RJ, 19.04.2017. A Diretoria.

Esta Organização Militar publicou o Edital da Licitação Pregão Eletrônico 
nº 008/2016, de Registro de preços visando a contratação de empresa para 
fornecimento de gases industriais e GLP para a Base “Almirante Castro e Silva” 
(BACS), com abertura da sessão pública para classificação das propostas, 
oferecimento de lances e habilitação, marcada para o dia 24/04/2017, às 09:30 
horas, no site www.comprasnet.gov.br. Participo que o edital e seus anexos 
podem ser baixados no site www.comprasnet.gov.br. 

LUAN TEIXEIRA MACEDO BRASIL
Segundo-Tenente (IM)

Pregoeiro

EDITAL DE LICITAÇÃO

COMANDO DA FORÇA
DE SUBMARINOS
BASE “ALMIRANTE
CASTRO E SILVA”

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

USINAVERDE S.A.
CNPJ Nº 00.961.520/0001-60 - NIRE 3330026759-0

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convidados para a AGO, 
que se realizará no dia 28/04/17, às 14h, na sede da Cia. sito à Av. Niemeyer, 
nº 02, Térreo, Parte, Leblon/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia:  a) Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras 
referentes  ao exercício  findo em 31/12/16, bem como a destinação dos 
resultados; b) Eleição dos Membros do Conselho de Administração, nos 
termos do art. 12 do Estatuto Social da Cia; e c) Fixar os honorários globais 
anuais para os membros da Administração da Sociedade. RJ, 04/04/17. Leo 
Eduardo da Costa Hime - Presidente do Conselho de Administração.

PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF: 08.310.839/0001-38 - NIRE: 33.3.0.031.005-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER 
REALIZADA 28 DE ABRIL DE 2017. O conselho de administração da 
Porto Sudeste do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na cidade 
de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro, na Rua Felix Lopes Coelho, nº222, 
lotes 5 ao 20, Q 0001, lote 0005, (parte), Ilha da Madeira, CEP 23.826-580, 
com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0.031.005-3, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.310.839/0001-38 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos dos artigo 
132 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, convocar a assembleia geral 
ordinária da Companhia (“AGO”), a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 28 de abril de 2017, às 09hs, excepcionalmente na Rua Humaitá, 
275, 8º andar, bairro Humaitá, Rio de Janeiro-RJ, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração 
e o relatório anual dos auditores independentes referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (2) aprovar a destinação 
do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
Nos termos do §2º, da Cláusula 15 do estatuto social da Companhia, os 
senhores acionistas poderão participar da AGO através de teleconferência 
por meio do número +55 21 3609-5890 ou por videoconferência. Caso algum 
dos acionistas não possa estar presente, o mesmo poderá ser representado 
por outro acionista, administrador da Companhia ou advogado, através de 
procuração específica com vigência de até 1 (um) ano, devendo apresentar 
o respectivo instrumento de mandato ao presidente da mesa antes do início 
da AGO, o qual deverá (i) votar em nome do acionista; ou (ii) apresentar as 
decisões e votos do referido acionista através de carta assinada. Em ambos 
os casos, tal acionista será considerado presente na AGO. Os documentos e 
informações relativos às matérias a serem deliberadas na AGO encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Quaisquer 
correspondências, questionamentos e/ou solicitações à administração 
da Companhia deverão ser encaminhadas por meio do endereço: 
juridico@portosudeste.com. Itaguaí, 20 de abril 2017. PORTO SUDESTE 
DO BRASIL S.A. Marcio Souza - Presidente do Conselho de Administração.

BANCO ARBI S.A.
CNPJ/MF nº 54.403.563/0001-50 - NIRE nº 3330003066-2

Edital de 2ª Convocação. Ficam convidados os Srs. Acionistas para se reunirem 
em AGO/E que se realizará às 10hs, dia 28/04/17, na sede social, na Av. Niemeyer, 
02, Térreo, pte, Leblon, RJ,  a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: I. Em AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, Relatório da 
Administração, apreciar o Relatório dos Auditores Independentes; (ii) As demons-
trações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/16; (iii) A proposta 
de destinação do lucro líquido do exercício de 2016; (iv) Eleição dos membros da 
Diretoria para um novo mandato; (v) A proposta de remuneração global dos mem-
bros da Diretoria para o exercício de 2017; II. Em AGE: (i) Proposta da Diretoria para 
alterar parcialmente o Estatuto Social, conforme segue: a. Alterar a alínea “g” e, in-
cluir a alínea “q” do Art.10 para adaptá-lo ao disposto na nova Res. CMN 4.433/15; 
b. Ajustar a redação do §1º do Art.15; c. Alterar o disposto no Art.17, modificando a 
forma de representação da Sociedade; d. Alterar a disposição do Título VI da Ouvi-
doria, adequando as novas disposições da Res. CMN 4.433/15; e d. Renumerar os 
Artigos subsequentes ao Título VI da Ouvidoria; e (ii) Consolidação do Estatuto So-
cial. Participação dos Acionistas nas Assembleias: Nos termos do art.126 da 
Lei 6.404/76, os Acionistas ou seus representantes legais, para serem admitidos 
nas Assembleias Gerais, deverão apresentar, os seguintes documentos: (i) Acio-
nistas pessoa física: cópia do documento de identidade e, se for o caso, instrumen-
to de procuração com a firma reconhecida do outorgante. Na hipótese de repre-
sentação por procuração, os Acionistas deverão ser representados por procurador 
constituído há menos de 1 ano, sendo o procurador Acionista, administrador da 
Cia. ou advogado. Toda a documentação deverá ser entregue no momento da rea-
lização das Assembleias Gerais. RJ, 20/04/17. Verônica Bezerra Tavares, Diretora.

TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 02.570.352/0001-08 - NIRE: 33.3.0031406-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os senhores acionistas da TELMEX 
SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES S.A. a comparecer à Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária que se realizará na sede social da Companhia, 
situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Regente Feijó, 166, 
16º andar, CEP 20060-060, no dia 28 de abril de 2017, às 11:00 horas, com 
a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes 
ao exercício encerrado em 31.12.2016; (ii) deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício findo em 31.12.2016; (iii) discutir e votar a reeleição 
de membros do Conselho de Administração; e II. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (iv) fixar a remuneração global anual da administração da 
Companhia para o exercício de 2017. Instruções Gerais: (a) Os instrumentos 
de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até o dia 26 
de abril de 2017, até às 17h30min. (b) A documentação, relativa aos itens da 
ordem do dia, encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da 
Companhia. Rio de Janeiro-RJ, 20 de abril de 2017. Oscar von Hauske Solis - 
Presidente do Conselho de Administração.

ESTRUTURADORA BRASILEIRA
DE PROJETOS S.A. - EBP

CNPJ/MF nº 09.376.475/0001-51
NIRE 33.3.0028842-2

CONVOCAÇÃO:Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunirem em 
AGOE, a se realizarem no dia 28.4.2017, às 10 horas, na sede social da Cia., 
situada na Praça Floriano, no 19, sala 2301, no Município e Estado do RJ, 
CEP 20031-050, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. AGO: 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório 
da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores 
independentes, relativos ao exercício findo em 31.12.2016 (“Exercício 2016”); e 
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado do Exercício 2016 e a distribuição 
de dividendos, conforme o caso. 2. AGE: (i) ratificar a nomeação dos 
conselheiros eleitos nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 
26.9.2014, 31.10.2014, 16.1.2015, 31.7.2015, 4.9.2015, 25.9.2015, 27.11.2015, 
18.3.2016, 28.6.2016, 16.9.2016 e 28.12.2016; e (ii) fixar a remuneração global 
dos administradores para o exercício de 2017, e ratificar a remuneração global 
paga aos administradores no exercício findo em 31.12.2015 e no Exercício 
2016, nos termos do art. 152 da Lei nº 6.404/76. A participação dos acionistas 
nas assembleias poderá ser pessoal ou via meio eletrônico. Os acionistas que 
optarem por participar via meio eletrônico deverão obter mais informações 
sobre prazos e modo de realização do acesso remoto mediante contato com 
a Cia., até as 16h00 do dia 25.4.2017, por telefone (21 2277-6269) ou por 
e-mail (mariana@ebpbrasil.com). RJ, 17/04/17. Rodolfo Torres dos Santos - 
Presidente do Conselho de Administração.

SOENERGY - SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.818.451/0001-29 - NIRE 33.3.0027245-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA. Ficam os senhores acionistas da SOENERGY – SISTEMAS INTER-
NACIONAIS DE ENERGIA S.A. (“Companhia”) convocados para se reunir 
no dia 28/04/2016, às 10h, na sede da Companhia, à Avenida José da Silva 
de Azevedo Neto, nº 200, bloco 09, loja 201, CEP 22.775-056, Barra da Ti-
juca, RJ/RJ para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) destituir o Sr. 
Brett David Hall do cargo de membro do conselho de administração (“CA”), 
com a consequente eleição, em complementação de mandato, da Sra. San-
dra Patrícia Arevalo Duarte para o cargo de CA; (b) autorizar os Diretores 
da Companhia a assinar e entregar o Instrumento de Penhora de Ações (de-
signado em inglês Share Pledge Agreement), firmado entre a Companhia, 
a SoEnergy International Inc., a SoEnergy AFC Corporation, a SoEnergy 
International Colombia S.A.S. e a SoEnergy Argentina SA (a “Mutuária”), em 
relação ao Contrato de Préstamo” (designado em inglês “Credit Agreement”) 
entre a Mutuária, e os credores Citibank, NA como Administrative Agent e 
Offshore Collateral Agent, a sucursal Citibank NA estabelecida na Repú-
blica Argentina, como Argentine Paying Agent, Argentine Collateral Agent 
e Argentine Trustee, e Deutsche Bank AG, filial de Londres, como Global 
Coordinator, Lead Arranger e Book-Runner; (c) rerratificar as deliberações 
aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/03/2017, 
cuja ata foi registrada na JUCERJA sob o n° 00003021157 em 23/03/2017.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 004/2016-ASL-1.1

Objeto: “CONTRATAÇÃO DO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS 
OBRAS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DA 
BAIXADA FLUMINENSE”.

A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição dos 
interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ERRATA Nº 4 ao 
edital.

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”.

Economia
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Após 19 meses de queda, demanda 
por voos domésticos sobe em março
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o setor registrou alta de 5,9% na 
comparação com o mesmo período de 2016. Já a oferta aumentou 3,98% na mesma comparação

A aviação domésti-
ca brasileira in-
terrompeu a tra-
jetória de queda e 

registrou em março um cres-
cimento de 5,9% na deman-
da por voos na comparação 
com março de 2016, o pri-
meiro avanço após 19 meses 
consecutivos de retração no 
indicador, informou na quin-
ta-feira a Associação Bra-
sileira das Empresas Aére-
as (Abear). A entidade, que 
apresenta a estatística com 
base no desempenho de suas 
associadas (Avianca, Azul, 
Gol e Latam), também infor-
ma que a oferta por voos do-
mésticos aumentou 3,98% 
na mesma base de compara-
ção, a primeira alta após 18 
meses seguidos de retração.

Com a demanda cres-
cendo num ritmo superior 
à oferta, a taxa de ocupa-
ção dos voos domésticos 
em março deste ano cres-
ceu 1,44 ponto porcentual 
(p.p.) ante o mesmo mês de 
2016, chegando a 79,07%.

Apesar dos resultados 
positivos, o consultor téc-
nico da Abear, Maurício 
Emboaba, avalia que os 
números não devem ser 
interpretados como o iní-
cio de um “boom” na avia-

ção doméstica brasileira. 
“Março de 2016 foi um mês 
especialmente ruim, a base 
de comparação era muito 
baixa”, destacou. Em março 
do ano passado, a demanda 
por voos domésticos recuou 
7,3% na comparação anual, 
enquanto a oferta diminuiu 
7,6% na mesma base.

No total, as companhias 
aéreas transportaram jun-
tas 7,468 milhões de passa-
geiros no segmento domés-
tico no mês passado, número 
5,72% maior que o verifi-
cado no mesmo mês de 2016.

Em termos de participa-
ção de mercado, a Gol se 
manteve na liderança no 
segmento doméstico no 
mês passado, com 35,22%, 
seguida pela Latam, com 
33,16%. A Azul ficou em ter-
ceiro, com 18,84% de market 
share, enquanto a Avianca 
Brasil registrou participa-
ção de 12,78%.

No acumulado dos três 
primeiros meses de 2017, a 
demanda doméstica apre-
senta uma retração de 0,24% 
ante o mesmo período de 
2016, enquanto a oferta 
doméstica diminuiu 1,61% 
na mesma base de compa-
ração. Com isso, a taxa de 
ocupação no primeiro tri-

mestre desse ano melhorou 
1,11%. ante o ano passado, 
para 81,10%.

No total, as empresas 
transportaram 22,6 milhões 
de pessoas no segmento 
doméstico entre janeiro e 
março de 2017, uma queda 
de 0,98% em relação aos 
mesmos meses de 2016. 

A demanda por voos 
internacionais de passagei-
ros, medida em RPK (Pas-
sageiros-quilômetro pagos 
transportados, na sigla em 
inglês), cresceu 18,43% em 
março deste ano na compa-
ração com o mesmo mês de 
2016.

A entidade, que apre-
senta a estatística com 
base no desempenho de 
suas associadas (Avianca, 
Azul, Gol e Latam) também 
informa que, em termos de 

oferta internacional, foi veri-
ficado um aumento de 9,33% 
no mês passado ante março 
de 2016.

Desta maneira, a taxa de 
ocupação dos voos inter-
nacionais em março de 
2017 ficou em 84,46% um 
aumento de 6,49 pontos 
porcentuais (p.p.) na com-
paração com o mesmo mês 
de 2016. Segundo a Abear, 
foram transportados 676 mil 
passageiros no segmento 
internacional no mês pas-
sado, um crescimento de 
16,78% na mesma base de 
comparação.

Dentre as empresas nacio-
nais, a Latam liderou o trans-
porte internacional de passa-
geiros em março, com 77,65% 
da participação de mercado. 
A Gol teve 11,69% e a Azul 
respondeu por 10,57%. A 

Avianca Brasil obteve 0,10% 
de market share.

No acumulado dos três 
primeiros meses de 2017, 
a demanda internacional 
apresenta um crescimento 
de 9,53% ante o mesmo perí-
odo de 2016, enquanto a 
oferta internacional aumen-
tou 3,81% na mesma base 
de comparação. Com isso, 
a taxa de ocupação no pri-
meiro trimestre deste ano 
melhorou 4,48%, ante o ano 
passado, para 85,80%.

No total, as empre-
sas transportaram 2,124 
milhões de pessoas no seg-
mento internacional de 
janeiro a março, uma alta de 
9,76% em relação aos mes-
mos meses de 2016.

Maurício Emboaba ava-
lia que a aviação doméstica 
brasileira continuará apre-
sentando um bom desempe-
nho nos próximos meses em 
bases anuais. “Há a expec-
tativa que as taxas de cres-
cimento no futuro próximo 
continuem sendo altas, as 
bases de comparação serão 
muito ruins”, disse.

Em abril de 2016, por 
exemplo, a demanda domés-
tica recuou 12,2% ante abril 
de 2015, com a oferta caindo 
10,3%. Em maio, as retra-

ções na demanda e oferta 
foram de 7,69% e 8,08%, 
respectivamente. Em junho, 
a demanda caiu 6,09%, e a 
oferta, 6,58%.

Dada a perspectiva posi-
tiva para os próximos meses, 
Emboaba ainda afirmou que, 
para o ano, a expectativa é 
que tanto a demanda quanto 
a oferta doméstica cresçam 
pouco menos de 2% na com-
paração com o resultado de 
2016. No entanto, o execu-
tivo ressaltou que qualquer 
tipo de previsão é muito frá-
gil e que o mercado de avia-
ção doméstica está sujeito a 
uma série de fatores, tanto 
internos quanto externos, 
que fogem ao controle das 
companhias.

Em março de 2017, a 
demanda doméstica cres-
ceu 5,9% na compara-
ção com o mesmo mês de 
2016, a primeira alta após 19 
meses seguidos de retração, 
enquanto a oferta doméstica 
avançou 3,98% na mesma 
base de comparação. Com 
isso, o acumulado do pri-
meiro trimestre deste ano 
mostra uma queda de 0,24% 
na demanda e uma contra-
ção de 1,61% na oferta ante 
os três primeiros meses de 
2016. 

Em termos de participação de 
mercado, a Gol se manteve na 

liderança no segmento doméstico


