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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 005/2016-ASL-1.1

Objeto: “ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA ETA NOVO 
GUANDU”.

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: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2017 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO”.

A Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação em 
epígrafe teve sua realização adiada sine die.

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”.

CASA DA CONVIVÊNCIA NOSSA SENHORA MÃE DO BELO AMOR
Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação. Nos termos 
estatutários da Casa da Convivência Nossa Senhora Mãe do Belo Amor - 
RJ - convoca, conforme os Artigos 18 letra A e 19 e parágrafos os seus sócios, 
membros da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal para Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará no dia 28 de março de 2017, na Rua 
Barão de Mesquita, nº 275 – Bairro Tijuca – RJ, às 18:00 horas, em primeira 
convocação, pelo quórum estatutário e às 18 horas e 30 minutos em segunda 
e última convocação, no mesmo dia, com qualquer número de presentes, para 
tomar conhecimento, eleger, apreciar, discutir e deliberar, respectivamente, 
sobre a seguinte ordem do dia, a saber: (A) aprovação da gestão financeira do 
ano de 2016, (B) eleger presidente do conselho fiscal.  Pe. Mauro de Almeida 
CSsR – Presidente. Rio de Janeiro, 16 de março de 2017.

COMUNICADO DE LIQUIDAÇÃO
A Almond Enterprise Ltd., empresa constituída sob as leis das Ilhas Virgens 
Britânicas, informa, a quem possa interessar, que iniciou o seu processo 
de liquidação, e que o responsável para qualquer assunto relacionado ao 
referido procedimento é o seu liquidante Sr. Décio Pelajo, que poderá ser 
contatado na Estrada Isais Vidal, 2500, Albuquerque, Teresópolis, Rio de 
Janeiro, Brasil ou pelo telefone (21) 2644-6325.
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Republicanos divididos sobre 
proposta de cortes no orçamento
Presidente Donald Trump pretende eliminar o que considera gastos desnecessários

Republicanos no Congres-
so dos Estados Unidos 
elogiaram a intenção 
do presidente Donald 

Trump para eliminar o que se-
riam gastos desnecessários no 
Orçamento, mas divisões come-
çaram a aparecer em relação ao 
mérito das propostas

“Eu não concordo com cada 
linha” do projeto, afirmou o depu-
tado Leonard Lance, de Nova 
Jersey, notando que o Congresso 
seria “econômico, mas insensato” 
se aprovar os cortes sugeridos à 
guarda Costeira, a alguns dos pro-
gramas do Departamento de Jus-
tiça e ao fundo de apoio para as 
artes, que o presidente quer eli-
minar completamente.

Já o senador Rob Portman, 
que representa o Estado de Ohio, 
se disse contrário à eliminação do 
programa de limpeza dos Gran-
des Lados, que é custeado pela 
Agência de Proteção Ambien-
tal (EPA).

As reações iniciais mostram o 
quão difícil é, para qualquer presi-
dente, eliminar programas federais, 
muitos dos quais foram apresenta-
dos pelos próprios congressistas.

Na proposta orçamentá-
ria apresentada ontem, a Casa 
Branca pede fortes reduções de 
gastos em relação à ajuda externa 
e à pesquisa média, do apoio às 
artes, à pesquisa de mudan-
ças climáticas e outros progra-
mas domésticos. Esses recursos 

seriam canalizados para custear 
gastos maiores com o Exército, 
com a construção do muro na 
fronteira com o México e com 
programas para veteranos.

“Não resta dúvida de que 
este é um orçamento focado 
para impulsionar o “hard power” 
dos EUA”, afirmou o diretor de 
orçamento da Casa Branca, Mick 
Mulvaney, em relação a medidas 
que melhoram o apelo ou “soft 
power” do país no exterior.

A proposta também não toca 
nos cerca de US$ 2,5 trilhões em 
gastos anuais com desembolsos 
ou outros tipos de gastos obriga-
tórios como o Medicare ou outros 
programas de assistência social. 
Muitos republicanos defendem 

há muito a reavaliação desses 
programas.

O presidente da Câmara, Paul 
Ryan, afirmou que a proposta de 
Trump marca apenas o início da 
discussão orçamentária. “Tere-
mos uma audiência ampla sobre 
como as prioridades serão ende-
reçadas”, afirmou Ryan. 

Ontem, a liderança bipartidá-
ria do Comitê de Inteligência do 
Senado afirmou também que não 
há evidência para sustentar a ale-
gação de Trump, de que a Trump 
Tower foi alvo de uma escuta feita 
pelo governo do então presidente 
Barack Obama durante a campa-
nha presidencial de 2016.

O presidente do Comitê de 
Inteligência do Senado, Richard 

Burr, um republicano da Carolina 
do Norte, e o vice-presidente, 
Mark Warner, democrata da Vir-
gínia, afirmaram em comunicado 
conjunto que “não há indicações” 
de que a Trump Tower, um pré-
dio em Manhattan onde Trump 
vivia e trabalhava antes de ven-
cer a disputa presidencial, tenha 
sido alvo de qualquer forma de 
monitoramento do governo.

“Baseando-se nas informações 
disponíveis para nós, não vemos 
indicações de que a Trump Tower 
foi alvo de monitoramento de qual-
quer elemento do governo dos 
Estados Unidos nem antes nem 
depois do Dia da Eleição de 2016”, 
afirmaram os dois senadores em 
breve comunicado conjunto. 

Juiz aplica 
segunda derrota 
a decreto nos 
Estados Unidos

A nova versão do decreto 
anti-imigração do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, sofreu sua segunda 
derrota ontem, quando um 
juiz federal do Estado de 
Maryland decidiu bloquear 
provisoriamente a proibição 
contra a entrada de cida-
dãos de seis nações predo-
minantemente muçulmanas 
no país.

A decisão acontece após 
um juiz do Havaí decidir 
rejeitar a mesma matéria 
na quarta-feira. Ambos os 
magistrados citaram os pró-
prios comentários de Trump 
como evidência de suas 
intenções com o novo plano.

O juiz Theodore Chuang 
acatou parcialmente o pedido 
feito pela União pelas Liber-
dades Civis Americanas e de 
outros grupos que represen-
tam imigrantes, refugiados e 
suas famílias. Eles argumen-
taram que o raciocínio por 
trás do decreto era o de dis-
criminar muçulmanos, o que 
é inconstitucional.

Chuang, que chegou ao 
cargo pelas mãos do ex-pre-
sidente Barack Obama, con-
siderou comentários feitos 
pelo próprio Trump sobre o 
tema “altamente relevantes”. 
Embora o texto tenha sofrido 
mudanças em relação ao pri-
meiro decreto, ele não mudou 
“o histórico das declarações 
públicas” do presidente repu-
blicano, que “fornecem um 
argumento convincente de 
que o propósito do segundo 
decreto continua a ser a rea-
lização de uma interdição há 
muito desejada dos muçul-
manos”, disse.

Na quarta-feira, o juiz 
Derrick Watson, de Hono-
lulu, criticou o que chamou 
de argumentos “ilógicos” do 
governo e citou “evidências 
significativas e irrepreensí-
veis de caráter religioso” por 
trás do projeto. Ele também 
notou que, embora as cor-
tes não devessem se ater 
aos “motivos secretos” dos 
formuladores de política do 
governo, “os fatos notáveis 
em questão aqui não exi-
gem tal investigação inad-
missível”.

A decisão de Chuang 
é provisória e em âmbito 
nacional e não se aplica a 
todo o decreto, uma vez que 
os reclamantes não desen-
volveram suficientemente 
seu argumento sobre o veto 
a refugiados para invalidar o 
restante do texto. Por outro 
lado, o juiz indicou que os 
detalhes da implementação 
indicam que a segurança 
nacional não é o propósito 
principal da interdição. 

IMIGRAÇÃO  ������
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Partido conservador 
derrota extrema 
direita e fará alianças

O partido conservador 
VVD, do primeiro-minis-
tro Mark Rutte, conseguiu 
33 assentos para o Parla-
mento nas eleições gerais 
na Holanda. O candidato 
de extrema direita Geert 
Wilders ficou em segundo 
lugar, com 20 deputados, 
segundo os resultados 
oficiais quase definitivos 
divulgados ontem.

Com 95% dos votos 
apurados, Partido Popular 
pela Liberdade e Democra-
cia (VVD) obteve 21% dos 
votos e Rutte terá como 
prioridade fazer alian-
ças para tentar formar o 
governo, já que seu par-
tido perdeu oito deputados 
em relação ao que tinha 
conquistado em 2012.

O Partido da Liberdade 
(PVV), de Wilders, teve 
13% dos votos e ficou com 
20 assentos, cinco a mais 
do que na eleição ante-
rior. Com isso, deverá ser 
o partido mais importante 
da oposição se, conforme 
está previsto, não entrar 
no Executivo. 

Poderiam formar a coa-
lizão os democratas cris-
tãos do CDA ou os liberais 
progressistas do D66, par-

tidos que ficaram empa-
tados no terceiro lugar, 
com 19 deputados cada. 
Eles cresceram seis e sete 
assentos respectivamente.

Empatados, ficam com 
14 deputados o Partido 
Socialista (SP, a esquerda 
laboral) - com um a menos 
que na eleição anterior -, 
e os Verdes de Esquerda, 
partido que mais cresceu,  
já que tinha quatro depu-
tados, segundo a Agên-
cia EFE.

Os social-democra-
tas do Partido do Traba-
lho (PvdA), que nos últi-
mos quatro anos gover-
naram em coalizção com 
o VVD, tiveram uma der-
rota histórica e passaram 
de 38 para nove deputa-
dos.  É a menor represen-
tação da história do par-
tido no Parlamento, já que 
seu mínimo havia sido 23 
deputados em 2002.

O Partido dos Ani-
mais terá cinco deputa-
dos, empatando com os 
Cristãos Unidos. Os cal-
vinistas do SGP e o Denk 
(que nasceu duma ruptura 
turco-holandesa do PvdA) 
obtiveram três cadeiras 
cada.
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Turquia ameaça encerrar acordo 
para receber refugiados ilegais

O presidente da Turquia, 
Recep Tayyip Erdogan, amea-
çou ontem desfazer o acordo 
com a União Europeia para 
readmitir refugiados que che-
garam ilegalmente ao conti-
nente europeu.

As declarações aconte-
ceram em meio a uma crise 
diplomática entre o governo 
em Ancara e governos da Ale-
manha e Holanda, que nega-
ram permissão para que minis-
tros turcos participassem de 
comícios em seus países.

Em um discurso no nor-

deste da Turquia, Erdogan afir-
mou que a UE poderia “esque-
cer” o acordo de 2013, em que 
seu país concordou em read-
mitir refugiados que chegaram 
ilegalmente à Grécia através 
da Turquia. Em troca, Bruxe-
las concedeu o direito aos tur-
cos de viajarem a muitos países 
europeus sem a necessidade de 
visto. Erdogan também acusou 
a UE de não entregar a pro-
messa de conceder a isenção 
de visto aos cidadãos do país. 

“Você impede meus minis-
tros de entrar na Holanda... 

e então espera que nós rece-
bamos (os imigrantes)? Não 
pode haver isso”.

Erdogan também criticou 
fortemente a decisão da mais 
alta corte da Europa de permi-
tir que empresas impeçam seus 
funcionários de utilizar véus 
islâmicos ou outros símbolos 
religiosos, renovou suas acu-
sações “neo-nazistas” contra 
a Holanda e notou que o pri-
meiro-ministro, Mark Rutte, 
perdeu a amizade da Turquia 
apesar de ter vencido as elei-
ções. 
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Parlamentar pede impeachment 
do presidente Rodrigo Duterte 

Um parlamentar das Filipi-
nas entrou com um pedido de 
impeachment contra o presi-
dente Rodrigo Duterte ontem, 
acusando-o de corrupção, de 
violação contra a Constituição 
e traição da confiança pública, 
entre outros crimes.

“Temos a convicção de que 
Duterte não é apto para o cargo 
mais alto do país e que o impe-
achment é a solução legal para 
a situação”, disse Gary Alexan-

dro, da Câmara dos Deputa-
dos filipina.

Embora o pedido não deva 
receber apoio suficiente para 
passar, ele eleva as tensões entre 
parlamentares governistas e a 
oposição, que tenta destruir a 
credibilidade do presidente.

Para o presidente da 
Câmara dos Deputados, Pan-
taleon Alvarez, um aliado 
de Duterte, as alegações do 
pedido de impeachment são 

fabricadas “estúpidas”.
O forte apoio às políticas de 

Duterte começou a ceder nos 
últimos meses, após sua cam-
panha contra as drogas deixar 
um rastro de mais 8 mil mortos 
- a maioria por policiais e para-
militares. Ele também foi alvo 
de acusações de que teria rece-
bido cerca de US$ 50 milhões 
quando foi prefeito na cidade de 
Davao, no sul do país. Duterte 
negou as acusações. 


