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    LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.
  CNPJ: 31.673.254/0001-02

 NIRE Nº 3330010687-1
CONVOCAÇÃO: São con vi da dos os srs aci o nis tas, a se re u ni rem em AGO, a ser re -
a li za da em sua sede so ci al, à Av. Dr. Eu gê nio Bor ges, 1092, Arse nal, São Gon ça lo,
RJ, no dia 31/03/17, às 9 hs, a fim de to ma rem co nhe ci men to e de li be ra rem so bre a
se guin te or dem do dia: a) Le i tu ra, dis cus são e vo ta ção do Re la tó rio da Di re to ria, e
Apro va ção das De mons tra ções Fi nan ce i ras, re fe ren te ao exer cí cio fin do em
31/12/16; b) Apro va ção dos ho no rá ri os da Di re to ria para o exer cí cio de 2017; c) Apro -
va ção do Pla no de Inves ti men to para o exer cí cio de 2017; d)  Re e le i ção dos Mem -
bros da Di re to ria; e) Apro va ção da Con so li da ção do Esta tu to So ci al; f) Assun tos de
in te res ses ge ra is. São Gon ça lo, 08/03/17. La bo ra tó ri os B.Bra un S/A; Ne i de Mi ya ko
Sa ka mo to Ka wa ba ta - Pre si den te; Afon so Au gus to Mo re i ra de Sou sa - Se cre tá rio.

SINDICATO DAS CASAS DE DIVERSÕES DO ESTADO DO RJ. EDITAL: 
Convocam-se os associados quites com as mensalidades sociais a compa-
recer à AGE a realizar-se em 21/03/17 na R. México 41/504 às 10h com o 
nº legal de presentes ou em 2ª convocação às 10:30h quando deliberarão 
validamente com qualquer nº de presentes o seguinte: a) apreciar, deliberar 
e aprovar a concessão de poderes à Diretoria para negociar e assinar todas 
as Convenções Coletivas com os Sindicatos e Federações que solicitarem, 
e que sejam de interesse das categorias representadas pelo Sindiversões; 
b) estipular os valores da Contrib. Assistencial e Confederativa/2017 (Const. 
Federal art.8º inc. IV). RJ, 08/03/17. Angela Barberio – Presidente.

SPE 1 EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 
NOVO RECREIO VARGEM GRANDE LTDA.

CNPJ 14.804.001/0001-01 - NIRE 33.2.0915174-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Fi cam con vo ca dos to dos os só ci os a se re u ni rem,
no dia 22/03/17, às 13 hs, na Rua Sil vio Elia, 351, par te, Var gem Pe que na, RJ, para 
de li be ra rem as se guin tes or dem do dia: 1) Exclu são da Só cia Mi no ri tá ria Mul ti serv
Lo ca ção de Equi pa men tos Ltda., na for ma pre vis ta na cla u su la "13ª" e suas alí ne as 
do con tra to so ci al, fi can do des de já a mes ma ci en te por este edi tal, para o seu com -
pa re ci men to e para a apre sen ta ção de de fe sa, caso que i ra, po den do a mes ma ser
re pre sen ta da por ad vo ga do de vi da men te cons ti tu í do. 2) Assun tos ge ra is. RJ,
06/03/17.  Li bra Asses so ria e Empre en di men tos Ltda; Ven to Sul Empre en di men tos 
Imo bi liá ri os Ltda.

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ nº 33.352.394/0001-04

NIRE nº 33.3.0008797-4

FATO RELEVANTE

A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE 
(“Companhia”), atendendo às disposições da  Instrução nº 358, de 3 de 
janeiro de 2002, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), vem a público dar conhecimento de Fato Relevante desta data, 
aos acionistas e ao público em geral, conforme abaixo.

Por meio da Lei nº 7.529 de 07 de março de 2017, o Poder Legislativo 
do Estado do Rio de Janeiro, autoriza o Poder Executivo a alienar ações 
representativas do capital social da Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos – CEDAE, cuja publicação com seu detalhamento consta no 
Diário Oficial desta data.

Os procedimentos decorrentes da referida Lei, no entanto, dependem 
ainda de aprovações pelo  Congresso Nacional, de mudanças na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Por fim, informamos que eventuais fatos adicionais sobre o tema, julgados 
relevantes, serão tempestivamente comunicados pela Companhia.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2017.

Hélio Cabral Moreira
Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores

 
Jorge Luiz Ferreira Briard

Presidente

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”.

PILOT BOAT TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA.
CNPJ 00.337.484/0001-69

ASSEMBLEIA DOS SÓCIOS - CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO 2017)

Pelo presente EDITAL, ficam os senhores sócios da PILOT BOAT 
TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA convocados para a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO 2017), que se fará realizar em 22 de março de 2017, 
em seu escritório situado na Avenida Rio Branco nº 01, sala 808, Centro,  
Rio de Janeiro - RJ, em 1.ª convocação às 14h00min, com o quórum 
legal, e em 2.ª convocação às 14h30min, com o mínimo de ¾ do capital 
social, para apreciar a seguinte Ordem do Dia: 1 - Aprovação de Contas do 
Balanço Patrimonial de 2016; 2 - Deliberar sobre acrescer a quantidade de 
Diretores Administrativos no Contrato Social passando de três para cinco 
Diretores Administrativos; 3 - Deliberar a eleição dos dois novos integrantes 
da Diretoria para o biênio 2017 e 2018 em caso de aprovação do item 2;  
4 - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, em 07 de março de 2017.  
Anderson Antonio Reis de Souza - Sócio Administrador.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017 – ASL-DP

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHOS 
EM ALTURA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA DAS 
FACHADAS”.

Data da etapa de lances: 22/03/2017   Horário: 10:30 

Endereço eletrônico: www.caixa.gov.br 

Valor Estimado: R$ 272.627,95

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 2655/Térreo, telefone: 2332-3828, no horário de 09h às 12h e de 
14h às 17h.

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 021/2017 - ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE TUBOS EM AÇO DE VÁRIOS DIÂMETROS”.

A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico 
www.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 23/03/2017, 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”.

Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 018/2017
Processo nº 2017PR000018-FE

Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, filial Fábrica da Estrela, 
torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico SRP 
nº 018/2017, tipo menor preço por grupo. Objeto: Eventual Aquisição de 
120.000 (cento e vinte mil) Corpo de Booster (corpo, tampa e batoque) de 150 g 
e 300 g, na cor laranja com matéria-prima de Polietileno de alta densidade 
e 800 (oitocentos) corpo plástico em polietileno na cor cinza com gravação 
em 2 cores para Petardo MD4 para uso da IMBEL – Fábrica da Estrela, 
conforme especificações contidas no Anexo “A” (Termo de Referência). Edital 
Disponível: a partir de 09 de Março de 2017, de 8h às 16h, Endereço: Praça 
Marechal Ângelo Mendes de Moraes s/nº – Vila Inhomirim – Magé/RJ e pelo 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 
09 de Março de 2017, às 08:00 e Abertura da propostas: 21 de Março de 2017 
às 09:00, site www.comprasgovernamentais.com.br. Chefe. Salc: Cap. Devanir 
Flexeiras Evaristo.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

COMANDO DO EXÉRCITO
INDÚSTRIA DE 
MATERIAL BÉLICO 
DO BRASIL - IMBEL 
CNPJ: 00444232/0001-39

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

BSEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ  Nº 26.775.124/0001-32

Alte ra ção Con tra tu al: Os só ci os, em al te ra ção con tra tu al re a li za da em 06/03/17,
con for me pro ces so em fase de aver ba ção no re gis tro pró prio, de li be ra ram e pro mo -
ve ram a re du ção do ca pi tal so ci al. Em ra zão das de li be ra ções, nos ter mos dos ins tru -
men tos pró pri os, o Ca pi tal da So ci e da de foi re du zi do em R$ 7.646.956,00, pas san -
do-o de R$ 7.647.956,00 para R$ 1.000,00, com o can ce la men to de 7.646.956 quo -
tas e sua res ti tu i ção aos so ci os na pro por ção das quo tas ha vi das, face ser ex ces si vo
em relação ao ob je to da so ci e da de. RJ, 09/03/17.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTACIONAMENTOS E 
GARAGENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 73.513.749/0001-06
Edital de Convocação da Assembleia Geral - Convocamos todos os 
trabalhadores de estacionamentos e garagens do Estado do Rio de Janeiro, 
para assembleia geral no dia 15 de março de 2017, na sede do sindicato 
Rua Acre, 77 - sala 405, Centro, Rio de Janeiro, às 16:00 e 16:30h, em 1ª e 
2ª convocação com qualquer número, para deliberarem sobre as seguintes 
ordens do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 2) Leitura, 
discussão e aprovação da convenção coletiva do ano de 2017 a 2018, bem 
como aprovação em delegar poderes à diretoria desta entidade para firmar 
Convenção Coletiva com a patronal; 3) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 09 
de março de 2017. Gilmar Barbosa - Diretor-Presidente.

ABRIGO TEREZA DE JESUS
CNPJ: 33.892.738/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016
ATIVO 2015 2016
CIRCULANTE 1.514.199,84 1.700.731,31
DISPONÍVEL 1.128.770,98 1.238.205,20
CRÉDITOS 385.428,86 462.526,11
NÃO CIRCULANTE 1.170.856,40 1.184.753,79
OUTROS CRÉDITOS 150.000,00 150.000,00
Investimentos 7,37 7,37
Bens Imóveis 395.590,39 395.590,39
Imóveis para renda 31.558,04 31.558,04
Bens Móveis 593.700,60 607.597,99
TOTAL DO ATIVO 2.685.056,24 2.885.485,10
PASSIVO   
CIRCULANTE 559.811,58 490.316,36
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   
PATRIMÔNIO LÌQUIDO 2.125.244,66 2.395.168,74
TOTAL DO PASSIVO 2.685.056,24 2.885.485,10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016
RECEITAS 2015 2016
Aluguéis 2.737.331,74 2.895.157,87
Receitas Financeiras 61.790,33 141.344,15
Associados/Campanhas/Convênios 921.437,75 973.998,05
Donativos 73.247,45 84.972,25
Eventos/Outras Receitas 351.133,68 667.522,10
Benefícios Obtidos-Gratuidade-INSS 400.248,82 440.271,93
TOTAL DAS RECEITAS 4.545.189,77 5.203.266,36
DESPESAS   
Pessoal 2.522.185,37 3.399.039,05
Administrativas 1.012.454,57 1.079.238,30
Manutenção e Assistências 840.992,51 390.863,57
Financeiras 38.362,99 64.201,36
TOTAL DAS DESPESAS 4.413.995,44 4.933.342,28
Resultado do Exercício 131.194,33 269.924,08

Frederico Guilherme da Costa Kremer 
Presidente - CPF 532.379.007-53

João Bosco Lopes - Contador
CRC 48.400/0-5 - RJ
CPF: 046.036.054-04
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Parceria pretende inserir 500 empresas 
brasileiras no mercado de exportação
Prazo de inscrição será aberto para indústrias de todos os portes, setores e unidades da federação

O Ministério da In-
dústria, Comércio 
Exterior e Serviços 
(MDIC) e a Confe-

deração Nacional da Indústria 
(CNI) anunciaram ontem uma 
parceria para apoiar a inserção 
de 500 empresas brasileiras no 
mercado internacional. O pra-
zo de inscrição será aberto em 
julho para indústrias de todos 
os portes, setores e unidades 
da federação.

Elas farão parte do programa 
Rota Global, que oferece con-
sultoria completa para empre-

sas não exportadoras investirem 
no mercado internacional, com 
diagnóstico, desenho de estraté-
gia e acompanhamento.

A meta é traçar o diagnós-
tico de 500 empresas, desen-
volver planos de negócios para 
200 delas e, ao final do pro-
jeto, em 2018, ter ao menos 
100 novas empresas com ope-
rações concretas de exporta-
ção. O programa é desenvol-
vido pela CNI, em parceria com 
a União Industrial Argentina e 
o Parque Tecnológico de Extre-
madura, na Espanha.

O investimento de R$ 1,2 
milhão da iniciativa vem do 
AL-Invest, um programa da 
Comissão Europeia para fomen-
tar a produtividade e competi-
tividade de micro, pequenas e 
médias empresas na América 
Latina, como forma de com-
bater a pobreza e a desigual-
dade social.

Também foi anunciada 
a parceria entre o MDIC e 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para 
ações de convergência entre 
o Plano Nacional da Cultura 

Exportadora (PNCE) e a Con-
nectAmericas.com, uma pla-
taforma virtual de negócios 
internacionais de empresas da 
América Latina e Caribe. Em 
dois anos de operação, mais 
de US$ 152 milhões em negó-
cios foram fechados por meio 
da ferramenta.

A parceria MDIC-BID vai 
disponibilizar conteúdo didá-
tico sobre ingresso das empre-
sas na atividade exportadora e 
estimular as empresas da Con-
nectAmericas.com a partici-
parem do PNCE e vice-versa.

Os anúncios foram feitos 
ontem pelo ministro do MDIC, 
Marcos Pereira, durante reu-
nião da Coordenação Nacional 
do PNCE. “As micro e peque-
nas empresas têm uma parti-
cipação importante na gera-
ção de empregos e fomento da 
economia nacional. Mas não 
têm, pelo seu tamanho, uma 
condição de competitividade. 
Vamos poder fazer consulto-
rias, apresentar essas empresas 
de forma mais abrangente no 
cenário internacional, treiná-
-las e com isso conseguir ven-

der seus produtos que muitas 
vezes ficam focados no mer-
cado doméstico”, disse Pereira.

O PNCE reúne iniciativas 
de instituições parceiras nacio-
nais e estaduais, com o obje-
tivo de aumentar a base expor-
tadora, estimulando a inserção 
de empresas de pequeno porte 
no mercado externo. Em 2016, 
o plano contribuiu para que 
quase 5 mil empresas exportas-
sem pela primeira vez. E para 
2017, estão previstas mais de 
200 ações de apoio às expor-
tações no âmbito do PNCE.
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Agências da Caixa funcionarão no sábado 
para consultas sobre contas inativas do FGTS

Funcionários de mais de 
1.800 agências da Caixa esta-
rão de plantão neste sábado 
(11) para tirar dúvidas dos 
interessados em sacar os valo-
res existentes em contas inati-
vas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
A consulta às agências que 
funcionarão pode ser feita na 
página da Caixa .

O anúncio da possibili-

dade do trabalhador movi-
mentar as contas inativas foi 
feito em dezembro do ano 
passado. Pelas novas regras, 
pode efetuar o saque quem 
teve contratos de trabalho 
finalizados até 31 de dezem-
bro de 2015 e tenha saldo 
na conta. O pagamento das 
49,6 milhões de contas ina-
tivas seguirá um calendário 
específico que leva em conta 

o mês de aniversário do tra-
balhador. A expectativa do 
governo é que, ao resgatar o 
dinheiro parado, os trabalha-
dores injetem mais de R$ 30 
bilhões na economia.

Os saques do FGTS ina-
tivo começam na sexta-feira 
(10), para trabalhadores nas-
cidos em janeiro e fevereiro. 
Os nascidos em março, abril 
ou maio receberão a partir de 

10 de abril. Em 12 de maio 
começa a liberação dos recur-
sos de quem nasceu em junho, 
julho e agosto. Os aniversa-
riantes de setembro, outubro 
e novembro poderão sacar os 
valores a que têm direito a 
partir de 16 de junho. Por fim, 
o dinheiro dos que nasceram 
em dezembro será liberado a 
partir de julho.

Diante da procura por 

informações, a Caixa deci-
diu abrir algumas agências 
aos sábados, uma vez por mês, 
até pelo menos julho, exclu-
sivamente para tirar dúvidas. 
No primeiro sábado de fun-
cionamento, foram atendidas 
356 mil pessoas. Os próxi-
mos plantões estão agenda-
dos para 13 de maio, 17 de 
junho e 15 de julho.

Além do atendimento pre-

sencial, é possível obter escla-
recimentos na página criada 
pela Caixa na internet ou por 
meio dos telefones 0800 726 
2017 e 0800 726 0207. Entre 4 
e 28 de fevereiro, 3,1 milhões 
de pessoas foram atendidas 
nas agências de todo o país. 
Além disso, 176,2 milhões 
de páginas foram acessadas 
e 6,4 milhões de atendimen-
tos foram feitos pelo telefone.


