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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente do Sindicato dos Consultores de Planos de Saúde e 
Odontológicos no Estado do RJ - SINDPLAN, CNPJ 04.473.896/0001-87,
convoca toda a categoria dos Consultores de Planos de Saúde e 
Odontológicos, com base territorial: Estado do RJ, para AGE, que se 
realizará às 14h00min e às 15h00min, em 2ª e última convocação, no 
dia 13/12/2017, Pauta: 1. Alteração estatutária, 2. Eleição para cargos em 
vacância da Diretoria e Conselho Fiscal, 3. Eleição e posse para Diretoria 
e Conselho Fiscal, na Av. Rio Branco, 120, Sl 816, Centro. RJ, 07/11/2017, 
Dute Sorrentine Filho - Presidente, CPF nº 125.679.577-15, Rua Luiz 
Eduardo Lobo 362, Itaipu, Niterói, RJ, CEP 24346-080, tel. 22211133.SINDIFER-RIO - SINDICATO DO  COMÉRCIO VAREJISTA 

 DE  MAQUINISMOS,  FERRAGENS, TINTAS, LOUÇAS,  
VIDROS E MATERIAIS  PARA CONSTRUÇÃO A VAREJO 

DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Sede: Av. Graça Aranha, 19 - Grupo 1102 - CNPJ Nº 33.531.658/0001-89

EDITAL - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO: O Presidente do Sindi-
cato, de acordo com as  Normas Estatutárias e Legislação vigente, convoca to-
dos associados, quites com suas obrigações estatutárias, para comparecerem 
à AGO, que será realizada na Sede Social, na Av. Graça Aranha, nº 19, Grupo 
1102, no dia 1º de dezembro de 2017, às 11h em 1ª convocação ou 11:30h 
em 2ª convocação para apreciar, discutir e decidir a seguinte ordem do dia:  
a) RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA DO EXER-
CÍCIO DE 2016; b) PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 
2018. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2017. Nilton Pereira - Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 004/2017-ASL-1.1

Objeto: “SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 1º 
E 2º TRAMO E DAS CAIXAS DE CHEGADA E CONFLUÊNCIA DO 
EMISSÁRIO SUBMARINO DE IPANEMA”.

A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição 
dos interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ERRATA Nº 1  
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”.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 005/2017-ASL-1.1

Objeto: “SERVIÇOS DE REFORMA DOS DECANTADORES DA ETE 
BARRA”.

A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição dos 
interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ERRATA Nº 1 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”.

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINISMOS 
EM GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 33.983.990/0001-84
ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DE 
DIVULGAÇÃO DE CHAPAS. Pelo presente Edital de Divulgação de 
Chapas, faço saber que foi registrada a seguinte chapa concorrente às 
eleições no Sindicato do Comércio Atacadista de Maquinismos em Geral 
do Município do Rio de Janeiro para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados junto ao Conselho de Representantes da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro 
– Fecomércio-RJ a que está filiado, bem como seus suplentes, para 
mandato de 16 de março de 2018  a 15 de março de 2022, conforme edital 
publicado no Diário Comercial, no dia 30 de outubro de 2017: DIRETORIA 
– Efetivos: Presidente: Armando Bloch da Cunha Valle; Diretor Secretário: 
Cláudio da Cunha Valle; Diretor Tesoureiro: Glênio Silveira; Suplente de 
Diretoria: Flavio de Paula Freitas Pereira. CONSELHO FISCAL – Efetivos: 
1º) Daniele de Bonis; 2º) Luiz Pedro Santoro; 3º) Paulo Roberto Duarte; 
Suplente do Conselho Fiscal: 1º) João Alberto Darwich; 2º) Marcos 
Eustorgio Wanderley. DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À 
FECOMÉRCIO-RJ – Efetivos: 1º) Armando Bloch da Cunha Valle; 2º) 
Cláudio da Cunha Valle; Suplentes: 1º) Luiz Pedro Santoro; 2º) Flávio 
de Paula Freitas Pereira. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2017. A.) 
Armando Bloch da Cunha Valle – Presidente.

LUNGOMARE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ 97.551.250/0001-51 - NIRE: 33.3.0029838-0

Edital de Convocação. Ficam convidados os Senhores Acionistas a se 
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que, será realizada no dia 
05 de dezembro de 2017, às dezoito horas, na cidade de Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua Miguel de Frias 77, sala 1701, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Modificação do Parágrafo 1º do Artigo 14 
do Estatuto Social; II. Eleição da Diretoria. São Gonçalo, 24 de novembro 
de 2017. Domenico Emmanuele Siqueira Lorusso - Presidente.

ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73 - NIRE 3.330.016.539-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 23 DE MARÇO DE 2017. 1. DATA. HORA E LOCAL: No dia 23 de março 
de 2017, às 10:30hs, na sede social da Icatu Capitalização S.A. (“Compa-
nhia”), na Praça Vinte e Dois de Abril, 36, parte, Centro, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro. 2. CONVOCAÇÃO: Anúncios pessoais entregues a cada 
um dos membros do Conselho de Administração. 3. PRESENÇA: Presentes 
os conselheiros Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga, Luis Antonio 
Nabuco de Almeida Braga, Luciano Soares e Marcos Pessoa de Queiroz 
Falcão. 4. MESA DE TRABALHO: Presidente: Maria do Carmo Nabuco de 
Almeida Braga; Secretário: Gustavo Franco Pacheco. 5. ORDEM DO DIA: 
(i) Eleger os membros da Diretoria; (ii) Atribuir funções específicas aos Di-
retores Estatutários perante a SUSEP; e (iii) Assuntos Gerais. 6. DELIBE-
RAÇÕES: Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade e sem 
ressalvas: (i) reeleger, com prazo de mandato desta data até 23/03/2020: 
(a) LUCIANO SNEL CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
identidade nº 09.027.879-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46, 
com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, Centro, Rio 
de Janeiro - RJ; (b) ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, casado, 
administrador, portador da identidade nº 03.688.704-0, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 751.955.937-87, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois 
de Abril, nº 36, Centro, Rio de Janeiro – RJ;  (c) MÁRIO JOSÉ GONZA-
GA PETRELLI, brasileiro, casado, advogado, titular da carteira de identi-
dade nº 246.765-8, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 
006.376.109-20, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril, 
nº 36, Centro, Rio de Janeiro - RJ; e (d) CESAR LUIZ SALAZAR SAUT, bra-
sileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 70.263.183-
32, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 407.730.270-68, 
residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, com endereço comercial na Rua Siqueira Campos, nº 1163 – 4º 
andar, Centro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os Membros da Diretoria 
ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exer-
cer os cargos para os quais foram empossados: (i) por lei especial; (ii) em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; 
(iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou (iv) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sis-
tema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (ii) A designação 
das funções específicas dos Diretores perante a SUSEP na forma a se-
guir: (a) Luciano Snel Corrêa: Diretor Responsável pelas relações com a 
SUSEP (Circular SUSEP nº 234/2003), Diretor Técnico (Circular SUSEP nº 
234/2003 e Resolução CNSP nº 321), Responsável pelos assuntos adminis-
trativo-financeiros (Circular SUSEP nº 234/2003), Responsável, perante a 
SUSEP, para responder pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento 
das normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação 
em vigor (Resolução CNSP nº 312/2014); e (b) Alexandre Petrone Vilardi: 
Responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98, na Circular 
SUSEP nº 445/2012 e nas demais regulamentações complementares (Cir-
culares SUSEP nº 234/2003 e nº 445/2012), Responsável pelos controles 
internos da Companhia (Circular SUSEP nº 249/2004), Responsável pela 
prevenção contra fraudes e cumprimento do disposto na Circular SUSEP nº 
344/2007 (Circular SUSEP nº 344/2007). Assim, a distribuição das funções 
específicas fica consolidada na forma do quadro a seguir: Funções atribu-
ídas ao Diretor Presidente Luciano Snel Corrêa: Responsável pelas re-
lações com a SUSEP (Circular SUSEP nº 234/2003); Responsável Técnico 
(Circular SUSEP nº 234/2003); Responsável pelos assuntos administrativo-
-financeiros (Circular SUSEP nº 234/2003); Responsável pelo acompanha-
mento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de conta-
bilidade (Resolução CNSP nº 312/2014); Funções atribuídas ao Diretor 
Alexandre Petrone Vilardi: Responsável pelo cumprimento do disposto na 
Lei nº 9.613/98, na Circular SUSEP nº 445/2012 e nas demais regulamen-
tações complementares (Circulares SUSEP nº 234/2003 e nº 445/2012); 
Responsável pelos controles internos da Companhia (Circular SUSEP nº 
249/2004); Responsável pela prevenção contra fraudes e cumprimento do 
disposto na Circular SUSEP nº 344/2007 (Circular SUSEP nº 344/2007). 
e (iii) Nada foi discutido a título de assuntos gerais. 7. ENCERRAMENTO, 
LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada a mais a ser 
tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi 
aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 23 
de março de 2017. Assinaturas: (ass.) Maria do Carmo Nabuco de Almeida 
Braga – Presidente; (ass.) Gustavo Franco Pacheco - secretário; (ass.) Luis 
Antonio Nabuco de Almeida Braga; (ass.) Luciano Soares e (ass.) Marcos 
Pessoa Queiroz Falcão. Declaro para os devidos fins que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 23 de março de 
2017. Gustavo Franco Pacheco - Secretário. Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro. Nome: Icatu Capitalização S.A. Certifico que o presente foi 
arquivado sob o nº 3118648 e data de 22/11/2017. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral.

BARCAS S.A. – TRANSPORTES MARÍTIMOS 
CNPJ 33.644.865.0001-40 - NIRE 3330013882-0 - COMPANHIA FECHADA

CARTA DE RENÚNCIA
Rio de Janeiro/RJ, 01 de setembro de 2017. À BARCAS S.A. – 
TRANSPORTES MARÍTIMOS - (“Companhia”). Aos cuidados do Senhor 
Presidente do Conselho de Administração. Praça XV de Novembro, 21 – 
sobrado, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20010-010. Ref.: Renúncia ao cargo de membro suplente do Conselho 
de Administração. Prezados Senhores: Pela presente e para todos os  ns 
e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, RICARDO ANTÔNIO MELLO 
CASTANHEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de 
Identidade n.º MG-1.190.558, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/
MF sob o n.º 130.218.186-68, residente e domiciliado na cidade e Estado 
de São Paulo, com endereço pro ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP, apresento minha RENÚNCIA, em caráter 
irrevogável e irretratável, a partir da presente data, ao cargo de membro 
suplente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito 
na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 02 de julho 
de 2016, às 08h00. Concedo, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e 
irretratável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em 
juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a 
todo o período em que ocupei o cargo no Conselho de Administração da 
Companhia, comprometendo-se a manter em sigilo todas as informações 
que tenham sido adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, Sr. 
Ricardo Antônio Mello Castanheira. De acordo: Sr. José Braz Ciof  - 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia. JUCERJA nº 
00003115462 em 13/11/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Abrint solicita à Anatel participação 
em processo do TAC da Telefônica
Requerimento ocorre uma semana após divulgação de uma nota, na qual cobra-se transparência

A Associação Brasi-
leira dos Provedo-
res de Internet e 
Telecomunicações 

(Abrint) solicitou à Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) participação, 
como terceira interessada, 
nos autos do processo refe-
rente ao Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) 
que está em discussão com 
a Telefônica Brasil.

O requerimento ocorre 
uma semana depois da divul-
gação de uma nota pela 
Abrint na qual a entidade 
cobra transparência do regu-
lador em relação ao cum-
primento de determinações 
apresentadas pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
em relação ao TAC.

“Após mais de 45 dias 
do ato do TCU, não houve 
ainda qualquer posiciona-
mento por parte da Ana-
tel diante da necessidade 
de ajustes no processo que 
envolve a Telefônica. É fun-
damental que possamos apu-
rar e debater os critérios 
de escolha das localidades 
beneficiadas e das tecnolo-
gias empregadas”, comen-
tou o presidente da Abrint, 
Basílio Perez, em nota dis-
tribuída à imprensa.

No fim de setembro, o Tri-
bunal de Contas da União 
decidiu que a Anatel pode 
trocar as multas aplicadas 
contra as operadoras de 
telefonia por investimen-
tos das empresas no setor. 
Isso viabilizará, por exem-

plo, a oferta de serviços de 
internet rápida nas cidades 
carentes desse serviço, pois 
têm pouca ou nenhuma atra-
tividade comercial para as 
empresas.

A decisão do TCU foi 
tomada a partir do TAC que 
havia sido firmado entre a 
Anatel e a Telefônica, nego-
ciação que envolve investi-
mentos que podem chegar a 
R$ 4,8 bilhões, em vez das 
multas que chegavam a R$ 
2,2 bilhões.

Por sua vez, a Abrint, 
que defende os interesses de 
pequenos e médios provedo-
res no interior do país, tem 
mostrado ressalvas ao tema. 
A entidade teme que a Tele-
fônica e outras corporações 
migrem para cidades médias, 

onde os pequenos provedo-
res já oferecem banda larga, 
ainda que o serviço não seja 
tão veloz e/ou não atenda a 
todos os bairros.

A entidade argumenta 
que a conversão da dívida 
em investimentos deve 
ter o objetivo de garantir 
a implantação de internet 
banda larga exclusivamente 
nas cidades que ainda não 
têm esse serviço. Esse é caso 
dos municípios com popu-
lações pequenas ou isola-
mento geográfico, sem atra-
tividade comercial para as 
empresas. 

“Toda a sociedade deve 
ter acesso aos detalhes da 
ação. Há diversas indaga-
ções no ar, por exemplo: será 
que a escolha dos municí-

pios não deveria priorizar 
aqueles que mais carecem 
de infraestrutura ao invés 
daqueles de maior popula-
ção? A tecnologia FTTH - 
fiber to the home -, possivel-
mente de custo mais caro ao 
usuário final, seria mesmo a 
mais indicada para expan-
dir a banda larga? E o que 
dizer sobre o ambiente com-
petitivo nas regiões, haverá 
beneficiamento da empresa 
que está contando com bene-
fícios públicos?”, acrescenta 
Basílio Perez.

Com o objetivo de zelar 
pelos interesses de seus asso-
ciados - provedores regio-
nais espalhados por todo o 
território nacional, respon-
sáveis pelo crescimento da 
banda larga fixa no país -, 

a associação deseja partici-
par ativamente do processo. 
Como terceira interessada, 
a entidade será notificada 
para se manifestar diante de 
qualquer decisão no caso. 

“Desde sua fundação, a 
Abrint sempre acompanhou 
de perto a evolução das nego-
ciações dos Termos de Ajus-
tamento de Conduta condu-
zidos pela Anatel, tendo, em 
inúmeras ocasiões, exposto 
preocupação sobre o dire-
cionamento dos recursos a 
serem investidos em infra-
estrutura. Como parte inte-
ressada do processo, tere-
mos melhores condições 
de atuar em prol de nossos 
associados e dos interesses 
do público em geral”, finali-
zou o presidente da Abrint. 
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Eletrobras tem até fevereiro para fazer a 
assembleia sobre venda de distribuidoras

O Conselho do Programa 
de Parcerias de Investimen-
tos da Presidência da Repú-
blica (CPPI) publicou no Diá-
rio Oficial da União (DOU) 
ontem, resolução com duas 
mudanças nas condições fixa-
das para a privatização das 
distribuidoras da Eletrobras 
que atuam no Norte e Nor-
deste. 

Uma delas dá à estatal mais 
tempo para realizar a assem-
bleia geral que irá deliberar 

sobre a venda das empresas 
e sobre as regras definidas. 
Agora, a Eletrobras tem até 
o dia 1º de fevereiro de 2018 
para reunir os acionistas, e 
não mais até 29 de dezem-
bro deste ano, como estabe-
lecido inicialmente, em reso-
lução editada no início deste 
mês. 

A segunda mudança trata 
dos créditos ou débitos refe-
rentes à Conta de Consumo 
de Combustíveis (CCC) e à 

Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE). O novo 
texto diz que a Eletrobras 
“poderá”, a critério da Assem-
bleia Geral de Acionistas, 
assumir os direitos e obriga-
ções de responsabilidade das 
distribuidoras referentes aos 
dois encargos, “reconhecidos 
nas Demonstrações Finan-
ceiras das Distribuidoras na 
data base dos estudos consi-
derando os ajustes até 30 de 
junho de 2017”, inclusive os 

direitos referentes à aquisição 
de combustível. Para isso, “a 
Eletrobras deve assumir, em 
contrapartida, de forma comu-
tativa, direitos e/ou obriga-
ções em valor equivalente”.

A redação anterior previa 
que “a Eletrobras deverá assu-
mir os direitos e obrigações de 
responsabilidade das distri-
buidoras, referentes à Conta 
de Consumo de Combustíveis 
(CCC) e à Conta de Desenvol-
vimento Energético (CDE), 

incluídos os créditos e débitos 
que venham a ser posterior-
mente reconhecidos por enti-
dade competente ou pelas dis-
tribuidoras e cujo fato gerador 
seja anterior à transferência 
do controle acionário de que 
trata esta resolução”. 

Pelas regras, as seis dis-
tribuidoras que serão vendi-
das terão o valor simbólico 
de R$ 50 mil cada uma. O 
preço baixo se deve ao alto 
endividamento das empresas, 

ao todo R$ 20,8 bilhões, dos 
quais cerca de R$ 11 bilhões 
terão de ser incorporados pela 
Eletrobras para viabilizar a 
venda.

Serão leiloadas as dis-
tribuidoras dos Estados do 
Acre (Eletroacre), Amazonas 
(Amazonas Distribuidora), 
Rondônia (Ceron), Piauí 
(Cepisa), Roraima (Boa Vista) 
e Alagoas (Ceal) e a previsão é 
que o leilão ocorra entre o fim 
de março e o começo de abril. 


