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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
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”.

Dia: 06/02/2017 Horas: 11:00 h.

Local: Av. Presidente Vargas, 2655 - Térreo - Sala de Licitações.

Valor Estimado: R$ 21.351.382,32.

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 2332-3836/2332-3828.

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”. SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTÚARIO DO 

RIO DE JANEIRO E GRANDE RIO – MODA RIO
CNPJ: 33.638.156/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O MODA RIO SINDIROUPAS convoca seus 
associados para AGO que fará realizar no dia 21.12.2016, ás 14:00h , em 
1ª convocação e, na falta de “quorum”, às 14:30h em 2ª convocação,  na 
Av. Treze de Maio, 13 - sala 1707 - Centro - RJ, para exame e votação da 
seguinte pauta: a) Elaboração da Previsão Orçamentária para o exercício 
de 2017. Rio de Janeiro, 16.12.2016. Victor Antônio Misquey - Presidente.

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
1ª REGIÃO - CORECON-RJ

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/16

PROCESSO Nº 473/16
O Conselho Regional de Economia da 1a Região - Co.R.Econ-RJ, está 
promovendo licitação cujo objeto é a contratação de serviços de Assistência 
Médica - Hospitalar, consoante a Lei Nº 9.656/98 e suas alterações, para 
um total estimado de 46 beneficiários, entre titulares e dependentes, 
conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, que poderão 
ser obtidos no website: www.corecon-rj.org.br. Os envelopes deverão ser 
entregues à Comissão de Licitação às 17:00h do dia 05/01/2017, quando 
dar-se-á a abertura do certame.

CARLOS HENRIQUE TIBIRIÇÁ MIRANDA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2016.

Edi tal de Con vo ca ção para Assem ble ia Ge ral, Ele i ção de Di re to ria, Con se lho
Con sul ti vo, Con se lho Fis cal e Ben fe i to res - Triê nio 2017- 2019: O Pre si den te da
Asso ci a ção dos Mo ra do res dos Con jun tos Re si den ci a is dos Ex Com ba ten tes, Ti ra -
den tes e Vila União, Sr. José Cor rêa da Sil va, no exer cí cio dos po de res que lhe são
con fe ri dos pelo Esta tu to So ci al, Faz Sa ber a to dos os seus as so ci a dos que re a li -
zar-se-á em 28/12/16, às 19 hs,  na  sede da Asso ci a ção, na Av. Dom Hel der Câ ma -
ra, 1496 - Ben fi ca, na Ci da de e Esta do do RJ, a AGO pre vis ta no art. 13º § 3º do
Esta tu to, bem como Ele i ção da Di re to ria  e Con se lhos para o Triê nio 2017-2019. A
Di re to ria ele i ta to ma rá pos se no dia 06/02/17. A Assem ble ia Ge ral será re gi da pela
se guin te pa u ta: 1. Apre sen ta ção do Re la tó rio e Con tas da Di re to ria; 2. Ele i ção da Co -
mis são Ele i to ral, con for me "art. 13º. A Assem ble ia Ge ral é ór gão má xi mo de Asso ci -
a ção, po den do dis cu tir, de li be rar e vo tar so bre qual quer as sun to do in te res se à Asso -
ci a ção. A Assem ble ia ge ral é cons ti tu í da por to dos os as so ci a dos re gu lar men te re -
gis tra dos na Asso ci a ção, em gozo dos seus di re i tos de as so ci a dos". RJ, 19/12/16.
Jose Cor rêa da Sil va - Pre si den te.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E 
DECORAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 33.005.216/0001-07
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLA-
NO DE ATIVIDADES. Nos termos do Estatuto deste Sindicato e na forma da 
Legislação vigente, convoco os senhores diretores e associados que se encon-
tram quites e no gozo de seus direitos estatutários, para a Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se na sede social, Av. Rio Branco, 135, 10º andar, sala 
1015/16 - Centro - Rio de Janeiro, RJ, no dia 22 de dezembro de 2016, às 
14:00h, em primeira convocação ou 14:30h, segunda e última convocação, 
com qualquer números de Diretores, associados, ou presentes, para discutir, 
votar e aprovar, a seguinte “ordem do dia”: SESSÃO ORDINÁRIA: A) Proposta 
Orçamentária e Plano de Atividades para o ano de 2017; B) Assuntos Gerais. 
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016. NATAN SCHIPER - Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2016 - ASL-DP.

Objeto: “AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO SÓLIDO PARA AS 
ETAS DO INTERIOR”.

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”.
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Pesquisa Sondagem Industrial aponta 
ligeira melhora da produção em novembro
O índice no mês passado ficou em 47 pontos, acima dos 45,8 pontos registrados em outubro

A produção da indús-
tria apresentou ligei-
ra melhora no mês de 
novembro, de acor-

do com a pesquisa Sondagem 
Industrial divulgada na sexta-
-feira pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). O 
índice de produção ficou em 
47 pontos, ligeiramente aci-
ma dos 45,8 pontos registrados 
em outubro. A entidade infor-
ma que resultados abaixo dos 
50 pontos são usuais em no-
vembro, por ser este o mês do 
fim das encomendas de fim de 
ano. Porém, mesmo situado 
no campo negativo (abaixo de 
50 pontos) o dado é superior 
aos 40,9 pontos registrados em 
novembro de 2015 e do que os 
45,4 pontos marcados em no-
vembro de 2014 - o que indica 
que neste ano a queda na pro-
dução foi menos intensa.

Em novembro, o nível médio 
de utilização da capacidade ins-
talada foi de 66%, acima dos 
65% registrados em outubro. 
O nível é o mesmo verificado 
em novembro de 2015, mas sete 
pontos porcentuais abaixo do 
ocorrido em 2014.

O número de emprega-
dos ficou em 45,8 pontos em 
novembro. O dado abaixo de 
50 pontos indica que caiu o 
número de empregados. Porém, 
o resultado é 3,8 pontos melhor 
do que o de novembro de 2015, 
“o que indica queda no ritmo 
de perda de empregos nessa 
comparação.”

Os resultados de novembro 
apontam para queda nos esto-
ques, com um índice de 48,3 
pontos. A comparação do esto-
que efetivo com o planejado 
pela empresa marcou 49,2 pon-
tos, o que indica que eles estão 

dentro do programado. Valores 
acima dos 50 pontos indicam 
aumento dos estoques ou que 
estoques ficaram acima do pla-
nejado para o mês.

A pesquisa também afe-
riu a expectativa dos empre-
sários no mês de dezembro. 
Os números mostram que ele 
continua pessimista, o que é 
configurado pelos resultados 
abaixo de 50 pontos. A expec-
tativa para a demanda ficou 
em 49,1 pontos, queda de 0,8 
ponto na comparação men-
sal, mas 7,3 pontos superior 
ao registrado em dezembro de 
2015. A expectativa para com-
pra de matérias-primas ficou 
em 47,2 pontos, 6,7 pontos 
acima do registrado em dezem-
bro de 2015. 

A expectativa para o número 
de empregados ficou em 45,5 
pontos, o que aponta para 

redução de quadros. Porém, o 
número é 5,2 pontos maior do 
que o visto em dezembro do ano 
passado. O índice de expecta-
tiva de quantidade exportada, 
por sua vez, variou 0,3 ponto 
e se situa praticamente sobre 
a linha divisória de 50 pontos, 
registrando 49,9 pontos. 

O índice de intenção de 
investimento chegou a 44,6 
pontos, 2,2 pontos acima de 
dezembro de 2015. Esse índice 
cresce consecutivamente há 
oito meses, aponta a CNI. 

O setor da construção civil 
também segue em desacelera-
ção pelo quarto mês consecu-
tivo. O indicador do nível da 
atividade no setor caiu de 40 
pontos em outubro para 39,3 
pontos em novembro, assim 
como o de número de empre-
gados, que recuou de 37,7 pon-
tos em outubro para 36,8 pon-

tos neste mês. Os indicadores 
variam de zero a cem pontos. 
Quanto mais abaixo dos 50 
pontos, maior e mais dissemi-
nada é a queda da atividade e 
do emprego.

A pesquisa mostra ainda 
que a utilização da capaci-
dade de operação das empre-
sas ficou em 56% no mês pas-
sado, o mesmo nível de outu-
bro. “Apesar de não mostrar 
nova queda, o indicador encon-
tra-se 8,0 pontos abaixo da 
média histórica para o mês, o 
que reforça o fraco desempe-
nho da indústria da constru-
ção”, destaca a CNI.

Com a ociosidade no setor, 
os empresários estão pouco dis-
postos a investir. Segundo a 
CNI, o índice de intenção de 
investimento caiu para 25,9 
pontos neste mês e está abaixo 
do registrado em dezembro do 

ano passado e 9,5 pontos infe-
rior à média histórica, que é de 
35,4 pontos.

O estudo revela também 
que os empresários continuam 
pessimistas. Todos os indica-
dores de expectativas para os 
próximos seis meses tiveram 
queda em dezembro em rela-
ção a novembro e continuam 
abaixo dos 50 pontos, que 
separam o otimismo do pessi-
mismo. Com isso, os entrevis-
tados esperam novas quedas 
na atividade, no emprego, na 
compra de matérias-primas e 
na contratação de novos empre-
endimentos e serviços. 

Esta edição da Sondagem 
Indústria da Construção foi 
feita entre os dias 1º e 12 de 
dezembro com 572 empresas 
em todo o país. Dessas, 177 
são pequenas, 257 são médias 
e 138 são de grande porte. 

BANCO DO BRASIL  �������������������������������

Instituição renegocia mais 
de R$ 3,65 bi com clientes 
pelo portal e mobile

O Banco do Brasil conseguiu 
renegociar quase R$ 3,47 bilhões 
de dívidas desde 2014 por meio 
do site. Foram firmados mais de 
326 mil acordos com os clientes. 
O ticket médio é de aproximada-
mente R$ 7 mil para pessoa física 
e R$ 68 mil para empresas.

Em setembro deste ano, o BB 
estendeu a solução de renegocia-
ção para o aplicativo do banco, 
após um período de testes com 
grupo reduzido de clientes. Desde 
o início do piloto, foram regis-
trados mais de 26 mil acordos, 
totalizando R$ 185 milhões em 
renegociações. O ticket médio 
no mobile também é aproxima-
damente R$ 7 mil.

Lançado em 2014 pelo Banco 
do Brasil para negociação de dívi-
das pela internet, a ferramenta no 
portal permite renegociar os débi-
tos sem a necessidade de se des-
locar até uma agência. A solução 
oferece aos clientes com dívidas 
com o banco ambiente exclusivo 
no autoatendimento pela inter-
net, onde é possível consultar 
o saldo devedor e o número de 
parcelas em atraso dessas ope-
rações - além do valor de tarifas 
pendentes. Tudo em tempo real, 
tanto para pessoas físicas quanto 
para empresas.

Ao final da consulta, o cliente 
do BB pode selecionar, entre uma 

série de opções de parcelamento, 
a melhor forma para quitar sua 
dívida, que pode ser paga por 
boletos gerados no próprio por-
tal. A ferramenta também avalia 
a possibilidade de concessão de 
abatimentos no valor das dívi-
das. Os pedidos são avaliados 
por um algoritmo que pondera, 
entre outros aspectos, a probabi-
lidade de recuperação do crédito.

Até o próximo dia 20, em Bra-
sília, clientes pessoa física do BB 
podem comparecer à sede do Ins-
tituto de Defesa do Consumidor 
do Distrito Federal (Procon-DF) 
para renegociar suas dívidas.

O atendimento é realizado 
por equipe especializada do BB, 
com capacidade de realizar 200 
atendimentos por dia, permitindo 
a renegociação de dívidas ven-
cidas de clientes pessoa física 
do Banco, como Crédito Direto 
ao Consumidor (CDC), cheque 
especial, cartão de crédito e finan-
ciamentos imobiliários, inclusive 
Minha Casa Minha Vida, em con-
dições especiais. Servidores do 
Procon acompanham todas as 
renegociações a fim de pacificar 
o entendimento entre as partes.

Os interessados devem com-
parecer portando documento de 
identificação oficial com foto 
(RG, CNH ou passaporte) e com-
provante de renda atualizado. 
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Medidas estruturais que serão anunciadas 
não se limitarão à área de cartões de crédito

As medidas estruturais a 
serem anunciadas pelo presi-
dente do Banco Central, Ilan 
Goldfajn, na próxima terça-feira 
não se limitarão à área de car-
tões de crédito. A instituição tra-
tará do crédito de forma geral e 
também dos depósitos compul-
sórios, entre outros pontos liga-
dos a seus quatro pilares de atu-
ação: redução do custo de cré-
dito, melhora da eficiência do sis-
tema financeiro, arcabouço legal 
do BC e cidadania financeira. 

No caso dos cartões de cré-
dito, parte das novidades já foi 
antecipada na quinta-feira pelo 
Ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, durante divulgação do 
pacote de medidas econômicas. 
A intenção é permitir que lojis-
tas possam oferecer descontos se 
o cliente decidir pagar à vista em 
dinheiro, por exemplo, em vez 
de utilizar o cartão de crédito. 
Atualmente, isso não é possível. 

Outra medida diz respeito à 
redução do prazo para que lojis-
tas recebam, das credenciado-
ras de cartão, os valores refe-
rentes às vendas. Atualmente, 
ele é de 30 dias, mais longo que 
em outros países. Além disso, 
podem ser anunciadas medidas 
no sentido de reduzir os juros 
do cartão de crédito. 

Os anúncios do BC, no 
entanto, não se limitarão à 
área de cartões. A instituição 
vai divulgar ações para redução 
do custo de crédito em geral - 
algo que diz respeito a um de 
seus pilares de atuação. O BC 
lembra que as medidas de terça- 
feira são estruturais e, por isso, 
não possuem necessariamente 
o foco no curto prazo, mas sim 
na melhora do sistema como 
um todo.

Também será tratada na 
terça-feira a questão dos com-
pulsórios - a parcela de depó-
sitos à vista, a prazo e de pou-
pança dos clientes que os ban-

cos precisam depositar no BC. 
Não haverá liberação de com-

pulsórios para impulsionar a eco-
nomia ou para ajudar setores 
específicos, como chegou a ser 
ventilado dentro do governo. O 
próprio presidente do BC, Ilan 
Goldfajn, descartou publica-
mente, em entrevistas, esta pos-
sibilidade. Mas a instituição pre-
tende aperfeiçoar a dinâmica de 
funcionamento dos compulsó-
rios, com foco no operacional. 

O pilar que diz respeito ao 
marco legal do BC também será 
objeto de anúncio na próxima 
terça-feira. O principal ponto 
deste pilar é a autonomia do 

Banco Central - visto por Gol-
dfajn como importante para a 
instituição. Porém, assim como 
outras medidas a serem anuncia-
das, a mudança do marco legal 
é vista como algo estrutural, e 
não para o curto prazo. 

No caso da cidadania finan-
ceira, boa parte das ações já foi 
anunciada pelo próprio Gol-
dfajn recentemente, durante o 
“II Fórum de Cidadania Finan-
ceira”, promovido pela institui-
ção, em Brasília. Entre elas, a 
Política de Relacionamento com 
o Cidadão e Partes Interessa-
das e a criação do Comitê do 
Cidadão.

Essas medidas estruturais do 
BC, que estavam em estudo há 
algum tempo, seriam anuncia-
das nesta semana, como havia 
informado Goldfajn na semana 
passada, durante café da manhã 
com jornalistas. Mas o fato de 
o pacote de medidas econômi-
cas do Ministério da Fazenda 
ter saído apenas quinta-feira 
acabou por adiar o anúncio 
do BC para a próxima terça- 
feira. Goldfajn esteve na sexta 
em São Paulo e deve perma-
necer na cidade até a próxima 
segunda-feira. Na terça-feira, 
estará em Brasília para o anún-
cio das medidas. 


