
Jornal do Commercio •  Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016  •  Economia • A-3

Concorrência GESUP.F nº 1.005/15
Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, 
a Comissão de Licitação torna público que a empresa WALM ENGENHARIA 
E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. foi considerada vencedora no julgamento 

contratação de serviço de consultoria especializada para execução de estudo e 

CAROLINE PINTO DE FREITAS
COORDENADORA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO

Ministério da 

Ciência, Tecnologia
e Inovação

1. CO.GCM.A.00019.2015. 2. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que 
realizará licitação na modalidade Concorrência para contratação de serviços de 
reformas e melhorias para a DSUM.A – Divisão de Suprimento Minas Gerais, 
localizada à Rua Lavras, 288, bairro: Furnas, cidade de São José da Barra, Minas 
Gerais/MG.  3.  Obtenção do Edital: O Edital está disponível a partir desta data no site 
de FURNAS (www.furnas.com.br - opção Fornecedores / Editais), gratuitamente. 4. A 
Documentação de Habilitação e as Propostas deverão ser entregues às 10 horas do 
dia 07/03/2016,  na Rua Real Grandeza, nº 219, Bloco C, sala 706, Botafogo, Rio de 

Luiz Fernando da Costa e Cunha
Gerência de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de 

Minas e Energia

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da COMPANHIA ESTADUAL 
DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, na Sede Social da Companhia, situada na 
Avenida Presidente Vargas, 2.655, Cidade Nova, Rio de Janeiro, às 

seguinte Ordem do Dia: 

Em Assembleia Geral Extraordinária: 

Auditoria da CEDAE. 

matéria, objeto da Ordem do Dia. 

Os acionistas deverão exibir documento de identidade para comprovar 
a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral 
Extraordinária. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei 
nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, 

também o instrumento de mandato. 

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2016. 

Leonardo da Cunha e Silva Espíndola Dias 

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE 

CNPJ 33.352.394/0001-04 
JUCERJA/NIRE 33.3.000.8797-4 

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 002/2016-ASL-1.1 
Objeto: “SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO À MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DAS GERÊNCIAS REGIONAIS NA ÁREA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO DIVIDIDOS EM 06 (SEIS) 
LOTES”. 
Dia: 14/03/2016 Horas: 11h 
Local: Av. Presidente Vargas, 2.655 - Térreo - Sala de Licitações 
Valor total Estimado é de R$ 146.836.399,79, sendo: 
LOTE I - R$ 13.581.574,50 
LOTE II - R$ 26.382.137,42 
LOTE III - R$ 17.001.756,58 
LOTE IV - R$ 43.824.399,44 
LOTE V - R$ 18.784.179,52 
LOTE VI - R$ 27.262.352,33 
O Edital completo encontra-se à disposição, para consulta e/ou 
aquisição, mediante a permuta de 2 (duas) resmas de papel tamanho 
A4 - 75g/m², no endereço supramencionado, no térreo, onde os 
interessados também poderão obter todas as informações sobre a 
licitação, no horário das 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

1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna pública a alteração da data limite para 
acolhimento, abertura das propostas e início da Sessão de Disputa de Preços 
relativa ao pregão eletrônico PE.GCM.A.00070.2015 (nº da licitação no sítio 
Comprasnet: 702015), para o dia 22/02/2016.  2. Ficam mantidas as demais 
condições do Aviso de Licitação publicado no D.O.U. do dia 08/01/2016.

Luiz Fernando da Costa e Cunha
Gerência de Compras

AVISO DE ALTERAÇÃO

Ministério de 

Minas e Energia

Pregão Eletrônico nº 03/2015
Sistema de Registro de Preços - SRP

A Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 03/2015 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP), 
exclusivamente para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, que tem por objeto o registro de preços, para eventual confecção 

seus anexos, com abertura das propostas prevista para o dia 22/02/2016, às 
11h (hora Brasília), no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, na forma do 
Decreto Nº 5.450/2005, que regulamenta a modalidade do Pregão Eletrônico.  
O Edital e seus respectivos anexos estarão à disposição dos interessados no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 04/02/2016. Quaisquer 

Manaus, 02 de fevereiro de 2016
FABIANO FRANCO FRANÇA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
CNPJ: 04.201.672/0001-16 - NIRE: 33.3.0026734-4

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de janeiro de 2016. 
1. Data, Horário e Local: Aos 04/01/2016, às 10h, na sede social da Leader S/A 
Administradora de Cartões de Crédito, localizada na cidade de Niterói/RJ, à 
Av. Visconde do Rio Branco, nº 511, 5º andar – parte, Centro (“LEADER CARD” 
ou “COMPANHIA”). 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada 
nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), haja vista a presença 
dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. 
Mesa: Presidente: Sr. Pedro Jereissati; Secretário: Sr. Álvaro Augusto Mendes 
Lopes. 4. Ordem do dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Por 
proposta do Presidente, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, 
a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária em 
forma de sumário, bem como suas publicações com omissão das assinaturas 
dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. O 
Sr. Presidente colocou em discussão e deliberação, sendo aprovado, por 
unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas, o que segue: 4.1. Acolher 
a renúncia, na presente data, do membro titular do Conselho de Administração 
da Companhia, o Sr. Frederico Damian Tostes, brasileiro, casado, do comércio, 
portador da C.I. nº 120120175, IFP/RJ, CPF/MF nº 079.243.457-95, residente e 
domiciliado à Rua Alvares de Azevedo, 121, apt.1003, Icaraí, CEP: 24000-000, 
cidade de Niterói/RJ (Termo de Renúncia em Anexo). 5. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, 
com a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada 

sede da Companhia. Assinaturas: Mesa: Pedro Jereissati (Presidente) e Álvaro 
Augusto Mendes Lopes (Secretário); Acionistas: União de Lojas Leader S.A. 

em livro próprio. Niterói (RJ), 04/01/2016. Mesa: Pedro Jereissati – Presidente; 
Álvaro Augusto Mendes Lopes – Secretário. Presença dos Acionistas: União de 
Lojas Leader S.A.; Branco Bradesco S.A.. Arquivada na Jucerja sob nº 2866002 

em 01/02/2016. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

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 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 
INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 
DIRETORIA DO INTERIOR - LOTES I E II”. 
Dia: 15/03/2016 Horas: 11h 
Local: Av. Presidente Vargas, 2.655 - Térreo - Sala de Licitações 
Valor total Estimado é de R$ 60.457.051,48, sendo: 
LOTE I - R$ 29.450.898,40 
LOTE II - R$ 31.006.153,08 
O Edital completo encontra-se à disposição, para consulta e/ou 
aquisição, mediante a permuta de 2 (duas) resmas de papel tamanho 
A4 - 75g/m², no endereço supramencionado, no térreo, onde os 
interessados também poderão obter todas as informações sobre 
a licitação, no horário das 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

 Companhia Aberta
CNPJ Nº 33.592.510/0001-54 - NIRE Nº 33.300.019.766

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 
EXECUTIVA. No dia 05 de outubro de 2015, às 09h30, reuniram-se, na 
sede social da Vale S.A. (“Vale”), na Avenida Graça Aranha nº 26, 18º 
andar, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, os Srs. Murilo Pinto de Oliveira 
Ferreira, Diretor-Presidente; Vania Lucia Chaves Somavilla, Diretora-
Executiva de Recursos Humanos, Saúde e Segurança, Sustentabilidade 
e Energia; Galib Abrahão Chaim, Diretor-Executivo de Implantação de 
Projetos de Capital; Luciano Siani Pires, Diretor-Executivo de Finanças 
e de Relações com Investidores; Humberto Ramos de Freitas, Diretor-
Executivo de Logística e Pesquisa Mineral; Gerd Peter Poppinga, 
Diretor-Executivo de Ferrosos e Roger Allan Downey, Diretor-Executivo 
de Fertilizantes, Carvão e Estratégia. Secretariou os trabalhos Arthur 
Xavier Ferreira, Secretário-Geral da Vale. A Diretoria Executiva 
deliberou, por unanimidade dos presentes, sobre o seguinte assunto: 
“ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL E DE FILIAL DA 
VALE NO RIO DE JANEIRO – A Diretora Executiva Vania Somavilla 
relatou o assunto. Examinada a matéria, a Diretoria Executiva aprovou 
a (i) alteração do endereço da Sede da Vale, inscrita no CNPJ sob o  
nº 33.592.510/0001-54 e no NIRE sob o nº 33.300.019.766, de Logradouro: 
Avenida Graça Aranha nº 26, Edifício Barão de Mauá, Centro, na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.030-900; para Logradouro: Avenida 
das Américas nº 700, Bloco 8, Loja 318, Barra da Tijuca, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22640-100; (ii) alteração do nome fantasia, 

Janeiro, inscrita no CNPJ sob o, nº 33.592.510/0429-06 e no NIRE sob 
o nº 33.900.449.443, de Nome Fantasia: CVRD-Estabelecimento de 
Comércio Exterior-RJ; Logradouro: Avenida Graça Aranha nº 26, 12º 
andar – parte, Edifício Barão de Mauá, Centro, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, CEP: 20.030-900; Atividade Secundária: Comércio 
atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis  
(CNAE 46.89-3-01); para Nome Fantasia: Escritório Vale RJ; 
Logradouro: Rua Almirante Guilhem nº 378, Leblon, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, CEP: 22440-000; Atividade Secundária: Serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3-00); e 
(iii) realização de todos os atos e a assinatura de todos os documentos 
conexos e correlatos que venham a ser necessários para efetivação do 
item acima.” Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada 
no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria Executiva da sociedade. Rio 
de Janeiro, 08 de outubro de 2015. Arthur Xavier Ferreira - Secretário. 
CERTIDÃO - Jucerja nº 00002828008 em 21/10/2015. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário-Geral.

Concorrência nº 006/2013
A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, torna público que a reunião 
para recebimento e abertura das propostas a serem apresentadas na Concorrência 
nº 006/2013, marcada para o dia dois de fevereiro de 2016, 

 adiada “sine die”.

Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada 
para a prestação de “SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
VIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ

Edital, em razão de questionamento apresentado por potencial licitante.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2016
ALEXANDRE PORTO GADELHA

Diretor-Presidente
CDRJ

AVISO DE ADIAMENTO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de 

Portos

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. (“Companhia”), 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 Companhia, participa do bloco de controle, 
divulgou ontem, 02 de fevereiro de 2016, o seguinte Fato Relevante:
“A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia”), em atendimento à Instrução CVM nº 358/2002, 
conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovado em 
Reunião do Conselho de Administração na data de hoje, aumento de capital no valor de até 
R$731.247.640,38 (setecentos e trinta e um milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos 
e quarenta reais e trinta e oito centavos) mediante a emissão de até 81.587.997 de novas ações 
ordinárias e de até 28.208.946 de novas ações preferencias, todas nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão por ação ordinária ou preferencial de R$6,66 e de R$19,98 
por Unit (“Aumento de Capital”).
O aumento de capital será realizado dentro do limite do capital autorizado e todas as novas ações 
emitidas serão idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes. O Aumento de Capital 
será realizado por meio de subscrição particular e será dada preferência aos atuais acionistas da 
Companhia de participarem do Aumento de Capital na proporção de suas participações sociais. 
Cada ação, quer seja ordinária ou preferencial e cada Unit, conferirá ao seu titular o direito de 
preferência para subscrever 0,344436239 nova ação ou Unit. 
Todas as informações sobre o aumento de capital e o direito de preferência constarão do Aviso aos 
Acionistas que será divulgado pela Companhia.
O Aumento de Capital é uma das ações para dar sequência ao plano de negócios da Renova após 
o cancelamento da Fase II da transação com a TerraForm Global. O objetivo do novo plano de 
negócios da Companhia é redimensionar os investimentos futuros e adequá-los às condições atuais 
do mercado em função da piora de liquidez e da disponibilidade de crédito.
A Renova vem trabalhando em diversas frentes para executar esse plano, já tendo anunciado uma 
importante mudança na diretoria, renegociações de dívidas, antecipação de recursos de contratos 
de energia e reestruturação do quadro de colaboradores, buscando uma estrutura mais leve, 
eficiente e flexível.
O Aumento de Capital servirá para reforçar o caixa da Companhia e fazer frente à implantação dos 
projetos já em construção e em fase de desenvolvimento, bem como para honrar com as despesas 
e dívidas da holding.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito do Aumento de Capital e 
das demais informações relevantes sobre a Renova.”

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2016.
Ana Marta Horta Veloso

Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores

LICENÇA DE OPERAÇÃO
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG torna 
público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO LO nº IN033192, com validade até 27 de janeiro de 2021, para um 
ramal de distribuição de gás natural com extensão de 350 metros, diâmetro de 3” e 
pressão máxima de operação de 16 bar, na RUA EVARISTO DE MORAIS, R LUCIA 
HELENA FACCINE, R CEL SISSON, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 
POSTO ESTRELA DA SERRA - VILA ARACI, município de DUQUE DE CAXIAS.  
(Processo n° E-07/002.8381/2015).

CNPJ/MF Nº 33.938.119/0002-40

DA AGÊNCIA ESTADO

D
epois de registrar saí-
das l íquidas de US$
2,146 bilhões em de-
zembro, o fluxo cam-

bial brasileiro voltou ao terre-
no positivo no primeiro mês
de 2016. Segundo dados do
Banco Central, o resultado fi-
cou no azul em US$ 1,475 bi-
lhão. Em janeiro de 2015, o
volume de entradas tinha su-
perado o de saídas em US$
3,903 bilhões.

O envio de dólares pelo ca-
nal financeiro no mês passado
foi de US$ 1,879 bilhão, resul-
tado de entradas no valor de
US$ 27,985 bilhões e de saídas
no total de US$ 29,864 bilhões.
Este segmento reúne os inves-
timentos estrangeiros diretos
e em carteira, remessas de lu-
cro e pagamento de juros, en-
tre outras operações.

Já no comércio exterior, o
saldo ficou positivo em US$
3,354 bilhões em janeiro, com
importações de US$ 9,646 bi-
lhões e exportações de US$ 13
bilhões. Nas exportações, es-
tão incluídos US$ 2,014 bilhões
em Adiantamento de Contrato
de Câmbio (ACC), US$ 4,174

bilhões em Pagamento Anteci-
pado (PA) e US$ 6,813 bilhões
em outras entradas.

De 25 a 29 de janeiro, o fluxo
cambial ficou negativo em US$
334 milhões. A retirada de dóla-
res pelo canal financeiro foi de
US$ 469 milhões no período, re-
sultado de entradas no valor de
US$ 7,234 bilhões e de envios
no total de US$ 7,703 bilhões.

No comércio exterior, o sal-
do ficou positivo em US$ 135
milhões na semana, com im-
portações de US$ 2,993 bilhões
e exportações de US$ 3,128 bi-
lhões, nas quais estão incluídos
US$ 315 milhões em ACC, US$
1,332 bilhão em PA e US$ 1,481
bilhão em outras entradas.

Swap 

Depois da perda recorde
em 2015 de R$ 89,657 bilhões
com operações de swap cam-
bial, o Banco Central regis-
trou prejuízo de R$ 16,769 bi-
lhões com esses leilões no pri-
meiro mês de 2016 pelo resul-
tado de caixa e de R$ 2,282 bi-
lhões pelo critério de compe-
tência. O resultado pelo crité-
rio de competência inclui
ganhos e perdas ocorridos no

mês, independentemente da
data de liquidação financeira.
A liquidação financeira desse
resultado (caixa) ocorre no
dia seguinte, em D+1. As ope-
rações de swap cambial são
uma espécie de venda de dó-
lares no mercado futuro.

Em contrapartida ao prejuí-
zo, o BC obteve ganho de ren-
tabilidade com a administra-
ção das reservas internacio-
nais de R$ 54,278 bilhões em
janeiro. Entram nesse cálculo
ganhos e prejuízos com a cor-
reção cambial, a marcação a
mercado e os juros. O resulta-
do líquido das reservas, que é a
rentabilidade menos o custo
de captação, ficou positivo em
R$ 38,941 bilhões no mês pas-
sado. Com isso, para o BC, o re-
sultado das operações cam-
biais ficou no azul em R$ 2,168
bilhões em janeiro.

O BC sempre destaca que,
tanto em relação às operações
de swap cambial quanto à ad-
ministração das reservas inter-
nacionais, a autarquia não visa
ao lucro, mas fornecer hedge
(proteção) ao mercado em
tempos de volatilidade e man-
ter um colchão de liquidez pa-
ra momentos de crise.

Entrada de dólar supera
saída em US$ 1,475 bi

Fluxo pelo canal financeiro foi negativo em US$ 1,879 bi em janeiro,
resultado de US$ 27,985 bi de ingressos e US$ 29,864 bi de envios

CÂMBIORATING

DA AGÊNCIA ESTADO

A agência de classifica-
ção de risco Standard &
Poor’s (S&P) afirmou em BB
o rating de crédito corpora-
tivo em escala global da Pe-
trobras, mas cortou o perfil
de crédito individual da
companhia de b+ para b-. O
rating em escala nacional
também foi rebaixado, de
brAA para brA+. A perspec-
tiva permanece negativa.

Em nota, a agência afir-
ma que a perspectiva ne-
gativa reflete a dificuldade
da Petrobras em melhorar
sua estrutura de capital e
manter a liquidez. “Embo-
ra a diretoria da Petrobras
tenha tomado medidas pa-
ra melhorar a governança
da companhia, priorizan-
do a rentabilidade e liqui-
dez sobre o crescimento da
produção, variáveis exóge-
nas pioraram, especial-
mente o ambiente político
no Brasil ,  os preços das
commodities e o câmbio.”

Por isso, diz a S&P, o aces-
so da companhia ao mer-
cado tem sido mais “desa-
fiador”, o que fez subir sig-
nificativamente o seu nível
de dívida, e o ritmo de de-
salavancagem provavel-
mente será menor.

S&P corta
perfil de
crédito da
Petrobras


