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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 001/2016-ASL-1.1
Objeto: “SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO, REPARO,
COMPLEMENTOS E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS, LIGAÇÕES
PREDIAIS, REDES E ELEVATÓRIAS NOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO,
INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA ÁREA DE ATUAÇÃO
DA DIRETORIA DO INTERIOR – LOTES I E II”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 15/03/2016 fica adiada “sine die”.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 079/2016

REGISTRO DE PREÇOS N.º 072/2016

Objeto: Aquisição de kit p/ impressão de relatórios.

Abertura: 29/03/2016 às 09:00 horas

Processo n.º 25410.002233/2015

Os editais podem ser retirados nos sítios:

www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br/editais

NELSON DOS SANTOS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
SERVIÇO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da 

Saúde

Pregão Eletrônico nº 030/2015 
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U. em 26/02/2016.  
Objeto: “Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização de 
áreas administrativas; limpeza, asseio e capina de áreas operacionais; recepção; 
copeiragem; entrega de documentos e carregamento de bens, incluindo o fornecimento 
de mão de obra, equipamentos e materiais, pelo período de 12 meses”. A abertura das 
propostas será no dia 24/03/2016, às 10:00 horas.O Edital será disponibilizado no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 14/03/2016.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2016
RODRIGO PANAZIO ZEITUNE

Pregoeiro - CDRJ

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de 

Portos

CO.GCM.A.00018.2015

1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que realizará licitação na 
modalidade Concorrência para a Implantação (Projeto Executivo, Fornecimento 
de Equipamentos, Materiais e Sistemas, Construção e Comissionamento) 
de 2 (dois) Bancos de Capacitores 345 kV 100 Mvar, na Subestação de 
Campinas 13R/SP. 
2. Obtenção do Edital: O Edital está disponível a partir desta data no sítio de 
FURNAS (www.furnas.com.br - opção Fornecedores / Editais), gratuitamente. 
3. A Documentação de Habilitação e as Propostas deverão ser entregues às 10 
horas do dia 28/04/2016, no endereço sito na Rua Real Grandeza nº 219, bloco 
“C”, sala 706, Botafogo - Rio de Janeiro - RJ.  

Luiz Fernando da Costa e Cunha
Gerência de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de 

Minas e Energia

Acham-se à disposição dos Acionistas na Sede Social da Companhia, na 
Rua Acre nº 21 - 4º andar, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, os documentos 
a que se refere o Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 
10.303/2001, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016
ALEXANDRE PORTO GADELHA

Diretor-Presidente

AVISO

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
CNPJ  42.266.890/0001-28

Secretaria de 

Portos

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., torna público que entregou ao Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, em 04.03.2016, Relatório de Auditoria Ambiental 
do ano de 2015 referente às atividades de armazenamento e distribuição de 
gasolina, óleo diesel, álcool etílico, querosene, aguarrás, óleo combustível, 
xileno, tolueno, armazenamento e distribuição de biodiesel, armazenamento de 
amostras de produtos químicos de petróleo e seus derivados provenientes das 
instalações do CENPES/PETROBRÁS e informa que este estará à disposição 
para consulta na Rodovia Washington Luiz s/n, km 112,2 – Campos Elisios 
no Município de Duque de Caxias (portaria da base de Duque de Caxias), no 
período de 15.03.2016 a 15.04.2016, no horário das 08:00 às 15:00 horas. 
Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta 
na biblioteca do INEA, na Rua Sacadura Cabral, 103 – 2º andar – Saúde, no 
horário das 09:00 às 12:00 e das 13:20 às 17:30.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
BASE DE DUQUE DE CAXIAS - BADUC

CNPJ: 34.274.233/0095-84

AUDITORIA AMBIENTAL

Ministério de 

Minas e Energia

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

MARIA PAULA DE SOUZA MARTINS, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 667.297.777-53.

DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução 
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de 
administração na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem 
ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço 
abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em 

documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na 
forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Avenida Presidente Vargas, 730, 19º andar, Centro
CEP: 20071-900 – Rio de Janeiro/RJ

 Pregão Eletrônico SRP nº. 05/2016
A Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde torna 
público aos interessados a abertura da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP nº 05/2016, cujo objeto é aquisição de veículos tipo Pick-up, cabine dupla, 
tração 4x4, para atender as demandas do Ministério da Saúde. ABERTURA DA 
SESSÃO: 24/03/2016, às 10h:00min (horário de Brasília) no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, onde também poderá ser retirado o edital.

Ivonete Rosa Pedroso

DIPLI/CGMAP/SAA/SE/MS

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da 

Saúde

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andre Pinto - Juiz em Exercício do Cartório da
34ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente
edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Presidente Vargas,
2555 3º Pav. 328 CEP:20210-030 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ, Tel.:
3133-2971 e-mail: cap34vciv@tjrj.jus.br,  tramitam os autos da Classe/
Assunto Procedimento Sumário - Cobrança, de nº 0093561-
86.1994.8.19.0001 (1994.001.098920-3), movida por CONDOMINIO
RESIDENCIAL PORTAL DA BARRA em face de NEUSA PEREIRA DE SOUSA,
objetivando INTIMAÇÃO. Assim,pelo presente edital INTIMA a ré NEUSA
PEREIRA DE SOUSA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido,
dando-lhe ciência de que foi realizada a PENHORA sobre o IMÓVEL
localizado na Avenida das Américas, 411, Bloco II, Apartamento 1603, e
que a executada foi instituída como depositária do referido bem, ficando
ciente de que, em querendo, dispõe do prazo de quinze dias para o
oferecimento de embargos e de que não poderá dispor do(s) bem(ns)
sem a prévia autorização deste Juízo, sob as penas da Lei. Dado e passado
nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e três dias do mês de julho do ano
de dois mil e quinze . Eu, ______________ , Ingrid de Melo Silva - Tecnico de
Atividade Judiciária - Matr. 01/32663, digitei.E eu, Rita Pereira - Responsável
pelo Expediente - Matr. 01/22057, o subscrevo.

ENERGIA

» LUCIANO COSTA
DA AGÊNCIA REUTERS

A demanda por energia elé-
trica do Brasil deverá retomar
o crescimento apenas em
2017, e ainda de maneira tími-
da, afirmou o presidente da
Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE), Mauricio Tolmas-
quim. O leve aumento na de-
manda no ano que vem ocor-
reria após o País registrar em
2015 a primeira queda de con-
sumo em seis anos, com esti-
mativa de nova retração este
ano, diante de uma recessão
econômica. "Provavelmente
no ano que vem, muito pouco
ainda, mas começa a subir",
disse Tolmasquim.

Com a demanda em baixa,
a EPE acredita que os leilões
de contratação de energia A-3
e A-5, que visam atender a ne-
cessidade futura das distribui-
doras, deverão ser "peque-
nos". Para manter a expansão
do sistema mesmo em meio a
esse cenário, a EPE pretende
realizar até três leilões de ener-
gia de reserva em 2016. Esses
leilões, que têm como objetivo
aumentar a segurança do sis-
tema, não dependem da de-
manda das distribuidoras.

"Estamos pensando em fa-
zer dois leilões de reserva, mas
estudando a possibilidade de
um terceiro. Aí sim, certamen-
te teremos uma demanda pa-
ra contratar essas usinas. A
ideia é manter uma demanda
para a cadeia produtiva", afir-
mou Tolmasquim.

O primeiro leilão de reser-
va, estimado para julho, con-
trataria pequenas centrais hi-
drelétricas e usinas solares; o
segundo, previsto para outu-
bro, seria voltado a solares e
parques eólicos. Já o terceiro,
ainda em fase de estudos e
sem data prevista, seria um
leilão duplo, envolvendo gera-
ção e linhas de transmissão, e
específico para usinas eólicas.
"Faria o leilão de geração e lo-
go em seguida o de transmis-
são, mas os editais sairiam
juntos. Poderíamos fazer os
dois leilões concatenados",
disse Tolmasquim.

Ele explicou que um dos

objetivos é possibilitar que os
investidores eólicos entrem no
setor de transmissão para ga-
rantir que suas usinas serão
conectadas à rede, caso as li-
nhas não atraiam outros inte-
ressados. "Você contrata a ge-
ração e fica condicionada à
transmissão. Se o lote de trans-
missão der vazio, o contrato
de geração não é assinado".

Renováveis

Segundo Tolmasquim, as
fontes renováveis, como hi-
drelétricas, eólicas, solares e
biomassa, serão a prioridade
na expansão do sistema. Nes-
se sentido, existe um compro-
misso do governo de contratar
ao menos 1 gigawatt em usi-
nas solares por ano, para via-
bilizar a entrada de investido-
res e fabricantes do segmento
do País. "Vamos sempre ga-
rantir uma contratação míni-
ma todo ano para garantir uma
demanda para o setor".

O governo também buscará
viabilizar termelétricas a gás
natural, por serem usinas mais
flexíveis, que podem ser acio-
nadas a qualquer momento. O
presidente da EPE ainda co-
mentou que vê grande interes-
se dos investidores pelo setor
elétrico do Brasil mesmo em
meio à recessão e à retração na
demanda. "O interesse é enor-
me, é muito grande, em todas
as fontes. Os estrangeiros têm
um interesse muito grande. Ti-
rando a questão conjuntural,
o Brasil é um dos países que
tem potencial de crecimento
de demanda grande".

Entre os possíveis interes-
sados, Tolmasquim citou elé-
tricas chinesas e europeias,
além de fundos de investi-
mento dos Estados Unidos e
Canadá. A retração do con-
sumo de energia no Brasil
em 2015, de 2,1%, foi a pri-
meira desde 2009, quando
foi registrada queda de 1,1%.
O ano passado ainda regis-
trou o primeiro recuo no con-
sumo de energia das residên-
cias desde 2002, ano em que
o País foi afetado por um ra-
cionamento de eletricidade
iniciado em 2001.

Demanda deve voltar a
subir só em 2017, diz EPE

» ANDRÉ ÍTALO ROCHA
DA AGÊNCIA ESTADO

C
om o mercado brasilei-
ro de veículos apon-
tando para mais uma
queda nas vendas em

2016, as montadoras instala-
das no País devem fechar mais
20 mil postos de trabalho ao
longo do ano, estima a con-
sultoria MA8, especializada
em indústria automobilística.
Seria a terceira queda seguida
do nível de emprego do setor,
que eliminou 14,7 mil vagas
em 2015 e 12,4 mil em 2014.

Com 20 mil a menos, as
montadoras (de veículos e
máquinas agrícolas) reduzi-
riam o número total de traba-
lhadores para 110 mil no fim
de 2016 e voltariam a nível
próximo de 2006, quando ha-
via 107 mil pessoas emprega-
das no setor. "Nós só não vol-
tamos ao nível de 2003 (quan-
do havia 90 mil empregados)
porque, nesse período, novas
montadoras vieram para o
Brasil", explicou o presidente
da MA8, Orlando Merluzzi,
em referência a empresas co-
mo Hyundai e Nissan.

Segundo ele, com as atuais
empresas instaladas no País,
o setor tem um piso de 105
mil trabalhadores. O empre-
go, portanto, poderá cair para
um nível abaixo desse se as
montadoras fecharem fábri-
cas ou deixarem o Brasil. Mer-
luzzi afirmou também que os
instrumentos utilizados pelas
montadoras para evitar de-
missões, como o lay-off (sus-
pensão temporária de contra-
tos) e o PPE (Programa de Pro-
teção ao Emprego), não de-
vem se sustentar. Isto porque
as medidas são de curto prazo
e o setor deve demorar anos
para se recuperar. A aposta da
MA8 é que o auge de produ-

ção alcançado em 2012, de 3,8
milhões de unidades, só seja
retomado em 2022.

Produção em queda

O número de veículos pro-
duzidos enfrentou forte que-
da em 2015. Caiu 22,8% na
comparação com 2014, para
2,429 milhões. Em 2012, o se-
tor apostava que o mercado
chegaria a 2016 com um vo-
lume de 5 milhões de unida-

des. No entanto, a restrição
ao crédito, o aumento do de-
semprego e a queda da renda
reduziram o consumo e frea-
ram o avanço do setor no Bra-
sil, criando um ambiente de
baixa confiança do empresá-
rio e pouco amigável aos in-
vestimentos.

O auge do emprego nas
montadoras foi atingido em
2013, quando havia 156 mil
trabalhadores no setor. Desde
então, a queda foi de 17,3%.

Se outras 20 mil vagas forem
fechadas, o recuo acumulado
será de 29,9%. Além disso, há
os empregos que deixam de
ser criados. A inauguração da
segunda fábrica da Honda,
prevista inicialmente para es-
te ano, deve ficar para 2017.
Cerca de 2 mil trabalhadores
seriam contratados.

As consultorias já apostam
em mais uma queda de dois
dígitos na produção do setor
em 2016. A GO Associados,
por exemplo, espera recuo de
10%, a mesma previsão da
Tendências. A Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea),
no entanto, vai na contramão
e aposta em um leve cresci-
mento neste ano, de 0,5%,
impulsionado por um au-
mento de 8% nas exporta-
ções. Em vendas, a MA8 pro-
jeta baixa de 12% em 2016 an-
te 2015,  quando 2,569 mi-
lhões de unidades foram ven-
didas no Brasil.

Montadoras devem fechar
mais 20 mil vagas este ano
Consultoria prevê a terceira queda consecutiva do nível de emprego do setor
automobilístico, que eliminou 14,7 mil postos no ano passado e 12,4 mil em 2014

VEÍCULOS

Primeiro bimestre

DA AGÊNCIA ESTADO

O Brasil é o mercado onde a montadora ale-
mã Volkswagen teve o pior resultado em vendas
no primeiro bimestre deste ano. Dados divulga-
dos na sexta-feira pela empresa mostram que fo-
ram entregues 45,2 mil unidades no acumulado
de janeiro e fevereiro no Brasil. O número é
37,4% menor que o registrado em igual período
de 2015. Em todo o mundo, a montadora teve
aumento de 1,4%, para 1,54 milhão de veículos.

"A situação econômica geral no Brasil conti-
nua desafiadora", disse em comunicado à im-
prensa o chefe de vendas do grupo alemão, Fred
Kappler. Segundo a montadora, o mau momen-

to do Brasil tem afetado negativamente as de-
mais economias da região. Ao todo, a América do
Sul teve 70,6 mil veículos entregues, número
29,3% menor que o visto há um ano.

Entre todos os mercados listados pela Volks no
relatório de vendas, o Brasil teve o pior desem-
penho. O segundo pior mercado foi a Rússia, on-
de as vendas caíram 23% no bimestre. Na Euro-
pa, os emplacamentos aumentaram 3,8%, sendo
que a alta alcançou 4,2% na Alemanha.

Entre os demais grandes mercados, houve au-
mento de 7,6% nas vendas na China e queda de
7,1% nos Estados Unidos, onde a empresa sofre
com escândalo ambiental sobre emissão de
poluentes.

VW: vendas no Brasil caem 37% 

Nós só não voltamos ao nível de 2003
(quando havia 90 mil empregados) porque,
nesse período, novas montadoras vieram
para o Brasil.”

Orlando Merluzzi

Presidente da consultoria MA8


