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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: Concorrência Nacional - CN Nº 202/2017

Objeto: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL), 
VISANDO ACRESCENTAR MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA CEDAE A SER EXECUTADO NA FORMA INDIRETA 
POR PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO”,

Data de realização: 28/06/2017; Horário: 11 horas

Local de realização: Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo- Cidade Nova, 
RJ – Sala de licitações.

Valor Estimado: R$ 7.060.171,44

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 2332-3829/2332-3831.
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Confiança da construção diminui e 
volta ao patamar de oito meses atrás
A percepção em relação à situação atual vem oscilando em níveis baixos, reduzindo as expectativas

Depois de “discretos 
ganhos” nos dois úl-
timos meses, o Índi-
ce de Confiança da 

Construção (ICST) recuou 2,5 
pontos em maio, para 74 pon-
tos, no resultado ajustado sazo-
nalmente. O resultado de maio 
da Sondagem da Construção foi 
divulgado na sexta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre/FGV).

Com o recuou de abril para 
maio, Índice de Confiança da 
Construção além de devolver 
os discretos ganhos dos últi-
mos meses, retornou ao nível 
de oito meses atrás, quando o 
indicador fechou setembro do 
ano passado em 74,2 pontos.

Ao comentar os números 
divulgados, a coordenadora de 
Projetos da Construção da FGV, 
Ana Maria Castelo, disse que 
a queda do ICST de abril para 
maio “reflete a situação de fra-
gilidade do cenário para o setor 
da construção”. Segundo ela, a 

avaliação dominante entre as 
empresas é que o quadro está 
melhor do que no ano pas-
sado, mas ainda não mostra 
dinamismo para uma possível 
recuperação.

A FGV avaliou que “a forte 
queda do ICST”, em maio, 
foi devido a baixa avaliação 
das empresas em relação ao 
momento atual e das expec-
tativas quanto ao futuro refle-
tindo no Índice de Expectativas 
(IE-CST) que teve queda de 3 
pontos, para 84,6 pontos, com 
retração nos dois quesitos que 
o compõem.

O destaque negativo do 
mês ficou com o indicador que 
mede o otimismo com a situa-
ção dos negócios nos seis meses 
seguintes, que variou -3,8 pon-
tos, para 85,6 pontos, o menor 
nível desde os 85,3 pontos de 
janeiro de 2017.

O  Índice de Situação Atual 
(ISA-CST), ao recuar 2 pon-
tos, para 63,7 pontos, devolveu 
a alta de 2,9 pontos de abril. 

Ambos os indicadores que com-
põem o subíndice recuaram, 
com destaque para o que mede 
situação dos negócios corrente, 
que caiu 2,2 pontos, para 64,6 
pontos.

Segundo Ana Maria Cas-
telo, “a percepção em rela-
ção à situação atual vem osci-
lando em patamares muito 
baixos, levando a uma análise 
para baixo das expectativas”. 
Segundo ela, a pesquisa não 
captou o aumento de incerteza 
no ambiente político, que pode 
adiar ainda mais a retomada dos 
investimentos.

A FGV ressaltou,  que o 
Nível de Utilização da Capaci-
dade (NUCI) do setor recuou 
0,7 ponto percentual em maio, 
alcançando 62,1% - o menor da 
série -. Com a atividade man-
tendo-se em nível muito baixo 
e as expectativas de melhora 
se revertendo, as empresas do 
setor continuam com tendên-
cia a desmobilizar mão de obra.

Considerando que o setor da 

construção havia sido o único 
a registrar saldo negativo no 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) 
em abril, os dados do NUCI 
de Mão de Obra do setor em 
maio - e o Emprego Formal do 
Caged - sugere que o mercado 
de trabalho na construção ainda 
deverá se manter em queda por 
algum tempo.

Depois de fechar abril com 
deflação de 0,08%, o Índice 
Nacional de Custo da Cons-
trução – M (INCC-M) regis-
trou, em maio, taxa de variação 
de 0,13%. Segundo a FGV, o 
grupo relativo a Materiais, Equi-
pamentos e Serviços registrou 
variação em maio de -0,04%, 
deflação menor do que os 0,18% 
do mês anterior. Já o índice refe-
rente à Mão de Obra registrou 
alta de 0,27%, depois de ter 
ficado estável em abril (0,00%).

O INCC-M é calculado com 
base nos preços coletados entre 
os dias 21 do mês anterior e 
20 do mês de referência. Pelos 

números divulgados pela FGV 
no grupo Materiais, Equipa-
mentos e Serviços, o índice 
correspondente a Materiais e 
Equipamentos registrou varia-
ção negativa de 0,04%, contra 
deflação de 0,21% em abril. 
Dos quatro subgrupos com-
ponentes, apenas um apresen-
tou acréscimo em suas taxas de 
variação, materiais para estru-
tura, que passou de -0,67% 
para -0,1%.

A parcela relativa a Serviços 
passou de uma taxa de -0,07%, 
em abril, para -0,05%, em maio. 
Nesse grupo, destaca-se a ace-
leração de carreto para retirada 
de entulho, cuja taxa passou de 
0,66% para 1,84%.

Segundo a FGV, o índice 
referente à Mão de Obra regis-
trou variação de 0,27% em 
maio, depois de ter fechado 
estável em abril ( 0,00%). Esta 
variação ocorreu devido aos rea-
justes salariais em Salvador e 
Brasília.

Entre as sete capitais 

envolvidas na pesquisa, qua-
tro apresentaram aceleração 
em suas taxas de variação: 
Salvador, Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo. Em con-
trapartida, Belo Horizonte, 
Recife e Porto Alegre regis-
traram desaceleração.

A maior variação entre 
abril e maio foi verificada em 
Salvador, com alta de 1,05%, 
seguida de Brasília (0,38%), 
do Rio de Janeiro (0,09%) e de 
São Paulo (0,04%). Entre as 
capitais pesquisadas que fecha-
ram com taxas em queda estão 
Belo Horizonte (de -0,12% para 
-0,18%), Recife (de 0,03% para 
-0,02%) e Porto Alegre, que pas-
sou de um resultado estável em 
abril (0,0%) para uma inflação 
negativa de 1%.

A edição de maio de 2017 
coletou informações de 696 
empresas entre os dias 2 e 24 
deste mês. A próxima divulga-
ção da Sondagem da Constru-
ção ocorrerá em 27 de junho 
de 2017.

VVTDB ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A.
CNPJ/MF 13.014.416/0001-00 - NIRE 33.3.0030802-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da VVTDB Administradora de Franquias S.A. 
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 02 de junho de 2017, às 11:00 horas, na sede da Compa-
nhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Av. das Américas, 4.200, Bloco 04, sala 306, CEP 22640-102, Barra da 
Tijuca, a fim de deliberarem sobre a eleição de novos administradores.  
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2017. Diretoria da VVTDB Administradora de 
Franquias S.A.

COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR
CNPJ 30.742.555/0001-70

Edital de Convocação - AGO/E. Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia 
de Canetas Compactor (“Cia”) a se reunirem em AGO/E a serem realizadas no dia 
06/06/2017, às 10h e 11h, respectivamente, na sede da Cia, na Rod. Presidente Dutra 
- km 181 - Nova Iguaçu/RJ, para deliberarem acerca dos seguintes assuntos: (A) Em 
AGO: (i) exame e aprovação do relatório da Diretoria e das demonstrações financeiras 
referentes ao exercício encerrado em 31.12.2016; (ii) aprovação da destinação do 
resultado do exercício social de 31.12.2016; (iii) eleição dos membros da Diretoria 
para o próximo triênio; (B) Em AGE: (i) fixação da remuneração da diretoria da Cia. 
Nova Iguaçu, 26/05/2017. Susanna Buschle Romariz - Diretora Presidente.
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Carioca Engenharia fecha acordo com a 
Petrobras e volta a participar de licitações

A Petrobras fechou 
acordo que permite que a 
empreiteira Carioca Enge-
nharia volte a participar 
de licitações da estatal. A 
empresa estava impedida 
desde dezembro de 2014 de 
entrar em qualquer licita-
ção da petroleira, depois de 
ter sido incluída em lista da 
Operação Lava Jato, citada 
como participante de cartel.

Em comunicado, a estatal 
informa que o acordo de leni-
ência assinado com o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
prevê um conjunto de obriga-
ções de integridade que per-
mitirá que a empresa volte 

a participar de licitações da 
companhia, sendo, portanto, 
retirada da lista.

“A Carioca Engenha-
ria tornou-se elegível para 
a assinatura do termo de 
compromisso por ter firmado 
acordo de leniência com o 
MPF e adotado um conjunto 
de medidas com o objetivo 
de corrigir e sanear irregula-
ridades praticadas por seus 
representantes. Entre as irre-
gularidades, estão a criação 
de uma estrutura interna 
de conformidade, adoção 
de canais independentes de 
denúncia e de códigos de 
ética e de conduta em ali-

nhamento com a legislação 
anticorrupção”, diz a nota.

A Petrobras informou 
ainda que o acordo com o 
MPF é pré-requisito para 
a retirada de empresas da 
lista de bloqueio cautelar. 
“A Petrobras valoriza sua 
parceria com o Ministé-
rio Público e considera que 
outras empresas sujeitas ao 
bloqueio cautelar que sigam 
os mesmos passos podem ser 
alvo de análise para voltar 
a ter negócios com a com-
panhia”, ressaltou, na nota, 
o diretor de Governança e 
Conformidade da compa-
nhia, João Elek.

O bloqueio cautelar de 
empresas pertencentes aos 
grupos econômicos citados 
como participantes de cartel 
pela Operação Lava Jato foi 
adotado pela Petrobras em 29 
de dezembro de 2014. A ado-
ção da medida teve por finali-
dade resguardar a companhia 
e suas parceiras de danos de 
difícil reparação financeira e 
prejuízos à sua imagem.

“Essas companhias estão, 
temporariamente, impedi-
das de ser contratadas e de 
participar de licitações da 
Petrobras. Atualmente, 22 
empresas estão nesta situ-
ação, incluindo a Carioca 

Engenharia”, diz o comuni-
cado da petroleira.

A Petrobras finaliza afir-
mando que continua acom-
panhando o andamento de 
eventuais acordos de leniên-
cia e a adoção de medidas de 
conformidade pelas demais 
empresas da lista do bloqueio 
cautelar. “Outras empresas 
que já firmaram acordo de 
leniência com o MPF estão 
passando pela análise de 
integridade da Petrobras e 
poderão também, se for o 
caso, firmar termos de com-
promisso para serem retira-
das da lista do bloqueio cau-
telar.”

Feirão da Casa 
Própria começou 
na sexta-feira
em 11 cidades

O Feirão da Casa Própria, 
da Caixa Econômica Federal, 
começou na sexta-feira e vai até 
domingo (28), com mais de 202 
mil imóveis novos e usados, que 
estarão em oferta em 11 cidades 
brasileiras - São Paulo, Rio de 
Janeiro, Campinas, Belém, Flo-
rianópolis, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Recife, Salvador, Goi-
ânia e Uberlândia. Além dessas 
cidades, a 13º edição do feirão 
ocorrerá em Brasília, Fortaleza 
e Curitiba, de 23 a 25 de junho.

Neste ano, o feirão contará 
com 548 construtoras, 261 cor-
respondentes imobiliários e 
185 imobiliárias que ocuparão 
os estandes do evento durante 
o fim de semana. O número de 
imóveis ofertados supera a marca 
de 228 mil. Para fazer um bom 
negócio e fugir de falsas ofertas, 
a orientação é de  que o compra-
dor pesquise os preços que as 
construtoras praticavam antes 
do feirão.

Os juros podem variar de 
acordo com os valores a serem 
pagos, a renda e o município do 
cliente, além dos compradores 
que têm relacionamento com o 
banco, de imóveis oriundos de 
empreendimentos financiados 
pela Caixa e de clientes do setor 
público.

Além da atenção com os 
juros, é importante que o com-
prador visite vários estandes para 
comparar as condições, o tipo de 
produto e analisar o custo-bene-
fício sem comprometer o orça-
mento. A prestação não pode 
comprometer mais de 30% da 
renda familiar.

De acordo com a advogada 
especialista em direito imobili-
ário, Roberta Costa, é sempre 
bom verificar os custos envol-
vidos após a compra, como o 
valor estimado do condomínio, 
mesmo que o prédio ainda esteja 
em obra. Ela também sugere que 
o comprador junte toda a docu-
mentação referente à negocia-
ção do imóvel, que deverá com-
por um dossiê sobre o processo 
de compra e venda.

“Tudo isso deve ser muito 
bem analisado para se fazer uma 
boa compra pois, na ausência 
dessas informações, o consumi-
dor pode acabar adquirindo um 
problema”, alertou a especialista.

Os documentos para pedir o 
crédito da casa própria, no fei-
rão, incluem a carteira de identi-
dade, o CPF e os comprovantes 
de renda e residência atualizados. 
Para mais informações, o interes-
sado deve entrar em contato com 
a Caixa Econômica Federal pelo 
telefone 0800 726 0101, o Ser-
viço de Atendimento ao Cliente 
ou pelo sitewww.caixa.gov.br.
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JBS fecha acordo e pagará 
R$ 10 mi em indenizações

A JBS firmou um 
acordo com a Justiça do 
Trabalho no qual se com-
promete a pagar R$ 10 
milhões em indenizações 
a mais de mil funcioná-
rios demitidos pela com-
panhia, em setembro de 
2011, na unidade de Pre-
sidente Epitácio (SP). 
Pelo acordo firmado com 
o Ministério Público do 
Trabalho (MPT), e con-
duzido pela Vara do Tra-
balho de Presidente Ven-
ceslau (SP), a companhia 
pagará o valor em seis par-
celas bimestrais.

O processo versa ape-
nas sobre os trabalhado-
res demitidos pela JBS 
em 2011. Outra demanda 
judicial do MPT pede tam-
bém a indenização aos 
cerca de 800 funcionários 
que deixaram a companhia 
no ano passado, quando a 
JBS fechou essa unidade 
de Presidente Epitácio. A 
companhia, por meio de 
uma nota curta, se limi-
tou a confirmar o acordo 
com o MPT.

A ação de 2011 ocor-
reu após a JBS encerrar 
as atividades temporaria-
mente na unidade paulista 
e, segundo o MPT, demi-
tir os empregados sem 
que houvesse negociação 
coletiva para um acordo 
indenizatório que com-
pensasse a dispensa em 
massa. 

Em março de 2013, 
a companhia foi conde-
nada a pagar uma com-
pensação financeira para 
cada trabalhador corres-
pondente a três dias de 
salário para cada ano de 
serviço, a fornecer cestas 
básicas durante o período 
de recebimento do seguro 
desemprego e a promover 
cursos de qualificação pro-
fissional aos demitidos. À 
época, a JBS foi conde-
nada ao pagamento de 
dano coletivo no valor de 
R$ 240 mil.

O MPT considerou 
insuficiente a condena-
ção e recorreu ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 
15ª Região (TRT-15), em 

Campinas. O TRT-15 refor-
mou a sentença e deter-
minou o pagamento para 
cada demitido de uma com-
pensação financeira cor-
respondente a um salário 
para cada ano de serviço. 

Os demais itens da con-
denação em primeira ins-
tância foram mantidos. A 
decisão foi mantida pelo 
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) e, em 2015, o 
processo retornou à Vara 
de Trabalho de Presidente 
Venceslau para a execução.

Após a fase dos cál-
culos dos valores, a JBS 
alegou ter uma dívida de 
R$ 7,5 milhões, enquanto 
o MPT pleiteava o valor 
de R$ 9,8 milhões. Sem o 
consenso, o processo se 
arrastou por quase dois 
anos até a quinta-feira, 
quando o juiz do Traba-
lho José Roberto Dantas 
Oliva realizou audiên-
cia de conciliação e, após 
o acerto entre a JBS e o 
MPT, o acordo foi firmado 
na Procuradoria do Traba-
lho local. 
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