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Rio de Janeiro

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

CREDENCIAMENTO Nº 001/2017

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO”.

A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição dos 
interessados na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo- Cidade Nova, RJ 
ou no site www.cedae.com.br/licitacao, a Errata 01, com as alterações 
efetuadas no Credenciamento em epígrafe.

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”.

2ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ/RJ 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ. 2ª Vara Federal. 
EDITAL DE CIENCIA Nº EDI.0702.000022-0/2017. Com prazo 
de 30 (trinta) dias, passado na forma abaixo: O(A) Dr(a). ERIK 
NAVARRO WOLKART, Juiz(a) Federal Titular da 2ª Vara Fe-
deral, Subseção Judiciária de Itaboraí, Seção Judiciária do Es-
tado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e na forma 
da lei, FAZ SABER que por este Juízo e secretaria se proces-
sam os autos da ação AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 
0127811-62.2014.4.02.5107 (2014.51.07.127811-1), em que 
são partes AUTOPISTA FLUMINENSE S/A E OUTRO e 
COMBÉ CONSTRUTORA IMBÉ S/A. É o presente edital ex-
pedido para dar ciência/publicidade a terceiros acerca da pre-
sente lide que objetiva a desapropriação do imóvel situado à 
BR 101 (fl. 97): 1) Área de 158,61M² - parte de área do imóvel 
localizado na BR 101, KM 218+070m ao km 218+090m – SIL-
VA JARDIM/RJ, objeto da matrícula Nº 280, do cartório de re-
gistro da comarca de Casimiro De Abreu/RJ; 2) área de 
126,08M² - parte de área do imóvel localizado na BR 101, KM 
218+270m ao km 218+290m – Silva Jardim/RJ, objeto da ma-
trícula Nº 280, do cartório de registro da comarca de Casimiro 
De Abreu/RJ; e 3) Área de 778,34M² - parte de área do imóvel 
localizado na BR 101, KM 218+345m ao km 218+410m – Silva 
Jardim/RJ, objeto da matrícula Nº 280, do cartório de registro 
da comarca de Casimiro De Abreu/RJ. Assim, a fim de que 
chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente nos 
autos do processo supracitado, que será afixado no local de 
costume na sede deste Juízo e publicado na forma da lei, fi-
cando ciente de que este Juízo funciona provisoriamente na 
Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº604, 15º andar, 
Centro, Niterói/RJ. DADO E PASSADO nesta cidade de Itabo-
raí, em 19 de setembro de 2017. Eu, BRUNA BERNARDES 
LOPES DA COSTA, ESTAGIÁRIO(A), o digitei. E eu, JAQUE-
LINE DA SILVA MENEZES, Diretor(a) de Secretaria em exer-
cício, o conferi e assinei, por ordem do MM. Juiz Federal. 

LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75

NIRE Nº 33.300.263.16-1 - Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A Light S.A. (“Light”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 
358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado 
em geral que a Renova Energia S.A., empresa na qual a Light Energia 
S.A., subsidiária integral da Light, participa do bloco de controle, divulgou, 
em 2 de outubro de 2017, o seguinte Fato Relevante: “A Renova Energia 
S.A. (RNEW11) (“Companhia” ou “Renova”), em atendimento à Instrução 
CVM nº 358/2002, conforme alterada, em referência à notícia veiculada 
no dia 29 de setembro de 2017, informa que, até o presente momento, não 
tomou conhecimento ou recebeu nova proposta por parte da Brookfield 
Energia Renovável S.A. (“Brookfield”) e que não foi notificada por seus 
acionistas controladores sobre eventuais alterações no bloco de controle. A 
Companhia reafirma o compromisso de manter os acionistas e o mercado 
em geral informados nos termos da legislação aplicável.” Rio de Janeiro, 2 
de outubro de 2017. Fábio Amorim da Rocha - Diretor de Desenvolvimento 
de Negócios e Relações com Investidores.

TOPAZ AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF Nº 44.005.478/0001-80

Edi tal de Con vo ca ção: Con vo ca mos os Srs. Só ci os-Qu o tis tas para a REUNIÃO
DE SÓCIOS-QUOTISTAS, a re a li zar-se aos 11/10/2017, às 17hs, no es cri tó rio si -
tu a do na Av das Amé ri cas nº. 700, blo co 1, sala 213, Bar ra da Ti ju ca, RJ, que tem
por ob je ti vo e or dem do dia, de li be rar so bre: I) Alte ra ção do Con tra to So ci al; II) Ele i -
ção de Admi nis tra do res; III) Assun tos de in te res ses ge ra is. Rio de Ja ne i ro, RJ,
29/09/17. Juan Car los Ce les ti no Co derch Mit jans - So cío Admi nis tra dor.

IMOBILIÁRIA MONDESIR S/A
CNPJ Nº 42.267.534/0001-29 - NIRE Nº 33.3.0001649-0

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Cancelamento da AGOE de 05/10/2017 e Nova Convocação

Por motivos de força maior, está CANCELADA a Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária anteriormente convocada para o dia 05/10/2017. Ficam convocados 
os Senhores Acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, na sede social, na Rua do Passeio, Nº  70, 11º andar, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, no dia 17 de Outubro de 2017 às 16:00 horas, a fim de 
deliberarem  sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Em Assembleia Geral Ordinária: 
1 – Exame, discussão e votação das Contas dos Administradores, Relatórios da 
Administração e Demonstrações Financeiras, relativos aos exercícios sociais findos 
de 31/12/2013 a 31/12/2016; 2 – Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade; 
e B) Em Assembleia Geral Extraordinária: 1 – Fixação dos honorários mensais e 
globais dos Administradores para o próximo mandato. Rio de Janeiro, 02 de Outubro 
de 2017. Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares - Diretor.

Edital de Tomada de Preços nº 001/2017
Processo nº 2017TP000001-FE

Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, filial Fábrica da Estrela, torna público 
aos interessados a realização da Tomada de Preços nº 001/2017, tipo menor preço 
global. Objeto: Contratação de serviço de Recuperação da Unidade de Absorção (U-05) 
de gases nitrosos da planta de RDX, incluindo reforma da estrutura civil e estrutura 
metálica, substituição de tubulações, flanges, juntas, isolamento térmico. Fornecimento e 
instalação de bombas de recalque, painéis elétricos, instrumentação e recuperação das 
instalações elétricas, para Fábrica da Estrela - IMBEL. Edital Disponível: a partir de 02 de 
Outubro 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: Envelope nº 1 (Documentos para habilitação) e Envelope nº 2 (Proposta de 
Preços) até 08:00 horas de 30 de Outubro de 2017 Habilitação: 30 de Outubro 2017 às 
08:30 horas. Pres. CPL: Cap. Devanir Flexeiras Evaristo.

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Ministério da 
Defesa

VICTOR MOTHÉ PEREIRA NUNES é consultor em
Finanças, Mestre em Administração de Empresas e

Professor universitário.
e-mail: vmpnunes@hotmail.com

Colunas DC

Como diz o antigo ditado, extraído do livro 
“Dom Quixote”, do escritor e dramaturgo espa-
nhol Miguel de Cervantes Saavedra, e publicado 
em primeira edição em 1605, “yo no creo en bru-
jas, pero que las hay, las hay” (em livre tradu-
ção, “eu não acredito em bruxas, mas que elas 
existem, existem”), o que pode ser entendido 
como uma indicação de que, mesmo quando não 
temos a crença numa determinada mística, não 
devemos desconsiderar por completo a hipótese 
de que possa existir alguma realidade no conhe-
cimento em questão, seja ele de natureza cien-
tífica ou espiritual, tal como ocorre, por exem-
plo, no caso da astrologia.

Para análise, a astrologia adota a denominada roda do zodíaco, 
que tem 360 graus e é dividida em doze partes iguais de 30 graus, 
sendo cada parte correspondente a um signo zodiacal, e desta 
maneira, o mapa natal (mapa astral) tanto indica o signo solar 
(popularmente identificado como sendo o “signo”), ou seja, aquele 
signo no qual o sol estaria no momento do nascimento, quanto o 
signo ascendente, que é aquele situado no horizonte oriental (isto 
é, à esquerda do mapa astral), no mesmo momento do nascimento, 
dentre outros indicativos.

Além disso, o fato do indivíduo ter nascido no começo, no 
meio ou no fim do período solar do signo - os chamados decana-
tos – também apontariam diferenças de personalidade, o que seria 
explicado pela verificação de que existiria um planeta regente para 
cada um desses prazos, o que reforçaria ou amenizaria os traços 
originais do signo.

Neste contexto, uma possível análise do comportamento finan-
ceiro daqueles do signo (solar) de câncer (cujo elemento é a água, 
sendo regido pela Lua), ou seja, os nascidos entre os dias 21/06 
e 20/07, indicaria que eles são daqueles tipos que gastam com a 
família, com uma casa que acomode bem a todos, tendo como pri-
meiro item em seu orçamento as despesas com alimentação. Seu 
closet está sempre cheio, porque não se desfaz das roupas anti-
gas, mantendo uma relação sentimental com os seus pertences. 
No aspecto financeiro, tende a investir pouco e em aplicações sóli-
das e tradicionais.

Quanto às seis primeiras combinações do signo solar de cân-
cer com o signo ascendente, é possível caracterizar o que segue: 
(i) câncer com ascendente em áries: o ascendente num signo de 
fogo anima o canceriano, dando-lhe mais energia e ambição, qua-
lidades que podem levá-lo ao sucesso profissional e financeiro; (ii) 
câncer com ascendente em touro: este ascendente deixa o sonhador 
e lunático canceriano mais estável e concreto. A tendência básica 
é a preguiça e o hedonismo, o que faz com que o canceriano viva 
apenas o momento presente, contentando-se com prazeres ime-
diatos, sem qualquer preocupação com a poupança para o futuro; 
(iii) câncer com ascendente em gêmeos: pode produzir canceria-
nos excepcionais, mas contraditórios. No profissional e financeiro, 
prevalecem a ambição e o ecletismo do geminiano; (iv) câncer com 
ascendente em câncer: o ascendente no próprio signo acentua os 
defeitos e as qualidades: hipersensibilidade, introversão, fanta-
sia, infantilidade. As qualidades de Câncer, como a imaginação e 
o senso crítico, favorecem a formação de grandes investidores; (v) 
câncer com ascendente em leão: já que os astros regentes dos dois 
signos, Lua e Sol, se opõem para formar o dia e a noite, o cance-
riano pode ter muitos conflitos internos. No entanto, a segurança 
e a ambição leoninas ajudam a revelar as capacidades financeiras 
do canceriano; e (vi) câncer com ascendente em virgem: produz 
personalidades excepcionais, principalmente em termos profissio-
nais e financeiros, pois esta combinação de signos dá ao canceriano 
um senso prático que ajuda muito a sua sensibilidade e a intuição.

Quanto às seis últimas combinações do signo solar de câncer 
com o signo ascendente, é possível caracterizar o que segue: (vii) 
câncer com ascendente em libra: diminui ainda mais, no instável 
canceriano, a força de vontade, o senso prático e o poder de deci-
são. Nos tipos evoluídos, a realização financeira se faz, em muitos 
casos, por meio dos filhos. O tipo não evoluído pode ser uma pes-
soa que se perde na análise do risco; (viii) câncer com ascendente 
em escorpião: tende a ser uma pessoa fechada e arredia. Felizmente, 
porém, costuma ser de uma inteligência superior. No aspecto finan-
ceiro, pode ter problemas, porque apresenta alguma dificuldade em 
planejar e no entendimento das relações de risco e retorno; (ix) 
câncer com ascendente em sagitário: dois signos tão diferentes, 
unidos na mesma pessoa, inevitavelmente criam conflitos: coexis-
tem os desejos de independência e de estabilidade, de acumulação 
de riqueza e de simplesmente deixar “correr o mundo”; (x) câncer 
com ascendente em capricórnio: embora estes dois signos sejam 
opostos no zodíaco, nem sempre o canceriano está sujeito a confli-
tos. Por mais estranho que pareça, este ascendente ajuda o cance-
riano, dando-lhe maior senso prático e capacidade de decisão, em 
benefício de uma vida financeira saudável; (xi) câncer com ascen-
dente em aquário: outra combinação complicada, mas que pode 
ser positiva se o canceriano conseguir superar os inevitáveis con-
flitos entre o desejo de liberdade e a atração pelo conservadorismo. 
No plano financeiro, torna o tradicionalista canceriano mais ino-
vador, com alguma propensão para a realização de investimentos 
de perfil moderado ou arrojado; e (xii) câncer com ascendente em 
peixes: dependendo do grau de evolução, este canceriano pode ser 
um gênio ou o indivíduo mais caótico e desorientado do mundo. 
Em qualquer um dos casos, ele não se caracteriza pelo senso prá-
tico, energia ou força de vontade. No aspecto financeiro, pode ter 
muito sucesso em qualquer situação de mercado.

Quanto aos decanatos de câncer, é possível caracterizar o que 
segue: 1º decanato, de 21/06 a 30/06: recebem a influência da Lua 
e, por isso, são muito atraentes, mantendo grande preocupação com 
as aparências e, também, adoram estar sempre bem arrumados, o 
que pode impactar as finanças pessoais, planeta: Lua; 2º decanato, 
de 01/07 a 11/07: têm imaginação fértil e estão sempre prontos para 
iniciar novos projetos. Um pouco desconfiados, encontram certa 
dificuldade para arriscar no mercado financeiro, planeta: Plutão; e 
3º decanato, de 12/07 a 21/07: graças às energias de Netuno, têm 
intuição aguçada e adoram o inesperado. Estão sempre à procura 
de aventuras, são sensíveis e devem se cuidar para não absorverem 
energias negativas. No aspecto financeiro, tendem a correr riscos 
desnecessários, planeta: Netuno.

 Suas Contas
Horóscopo Financeiro - 

Câncer
Defensoria alega que procedimento constrangia visitantes dos detentos

Acordo acaba com a revista 
íntima em presídios do Rio

Os agentes penitenciários 
da Secretaria de Admi-
nistração Penitenciá-
ria (Seap) do estado do 

Rio de Janeiro foram proibidos 
de forma definitiva a realizar re-
vista íntima vexatória nos visi-
tantes das unidades prisionais 
estaduais, por meio de um acor-
do judicial assinado pela Defen-
soria Pública do Estado do Rio 
de Janeiro (DPRJ) e pelo gover-
no do Estado do Rio.

A medida proíbe que os agen-
tes que atuam nos presídios rea-
lizem inspeção corporal, seja ela 
visual, manual ou com o auxílio 
de instrumentos, na qual a pes-
soa revistada precise se despir 
total ou parcialmente e, ainda, 
agachar, saltar, se sujeitar a exa-
mes clínicos invasivos ou se sub-
meter a qualquer outra forma de 
tratamento degradante.

O acordo ainda estabelece 

pena de multa diária de R$ 10 
mil para o caso de descumpri-
mento, que ainda pode levar à res-
ponsabilização pessoal daquele 
que, por sua ação ou omissão, 
viole o que foi acordado entre 
as partes.

De acordo com o coordenador 
do Núcleo de Defesa dos Direi-
tos Humanos (Nudedh), Fabio 
Amado, a ressocialização das pes-
soas em situação de privação de 
liberdade pressupõe o convívio 
com familiares e amigos. Os visi-
tantes das unidades carcerárias 
não podem ser punidos com a 
violação de sua intimidade e de 
sua integridade moral, psicoló-
gica e física.

“Para evitar a constrangedora 
prática da revista íntima de cunho 
vexatório, a Defensoria Pública 
ajuizou ação coletiva e resolveu 
firmar acordo com a Procurado-
ria-Geral do Estado. Com o aval 

do Ministério Público e com a 
manifestação da Seap no sen-
tido de não vislumbrar óbices 
à referida celebração, estabele-
ceu-se a vedação de exames clí-
nicos invasivos, desnudamento 
ou qualquer outra forma de tra-
tamento degradante nas revis-
tas dos visitantes das unidades 
prisionais”, analisou o defensor 
público Fabio Amado.

A decisão acontece em para-
lelo à discussão em curso no 
Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Rio sobre a constitucio-
nalidade de lei estadual que trata 
sobre a revista íntima vexatória 
nos visitantes. O acordo homo-
logado na 7ª Vara da Fazenda 
Pública “estabiliza e sedimenta 
a proibição do procedimento 
nos visitantes, estipulada pela 
13ª Câmara Cível, ao julgar um 
recurso interposto pela Defenso-
ria Pública”, avalia Amado.

Em nota, a Secretaria de 
Estado de Administração Peni-
tenciária (Seap) informa que as 
revistas íntimas não acontecem 
nas unidades prisionais. A Seap 
ainda comunicou que, para ten-
tar coibir a entrada de materiais 
ilícitos, todas as unidades contam 
com procedimentos de revista 
com o auxílio de equipamentos 
de segurança. O sistema tem à 
disposição banquinhos, detecto-
res de metais, portais detectores 
de metais, detectores de metais 
manuais (raquetes), raios-x de 
bagagem e scanner corporal.

A secretaria informa, ainda, 
que as condutas inadequadas ou 
ilícitas dentro do sistema peniten-
ciário podem ser comunicadas 
pelo público interno, externo e 
detentos à Superintendência de 
Inteligência, Corregedoria, Ouvi-
doria e Coordenações de Segu-
rança e de áreas.
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 328/2017 – ASL-DP.

Objeto: “AQUISIÇÃO DE DOIS COFRES PARA GUARDA E PROTEÇÃO DE 
MÍDIAS MAGNÉTICAS TIPO LTO”.

Data da Etapa de Lances: 19/10/2017 Horário: 11:00 horas.

Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br

Valor Total Estimado: R$ 117.990,00.

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 2.655 - Térreo/Cidade Nova - RJ, telefones: 21 2332-3829 e  
2332-3831, no horário de 09h às 12h e de 14h às 17h.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2017 – ASL-DP.

Objeto: “AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA”..

Data da Etapa de Lances: 18/10/2017 Horário: 11:00 horas.

Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br

Valor Total Estimado: R$ 193.228,00.

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 2.655 - Térreo/Cidade Nova - RJ, telefones: 21 2332-3829 e  

2332-3831, no horário de 09h às 12h e de 14h às 17h.


