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-Lucas Neves
Paris Uma corte da Holan-
da decidiu que uma ação co-
letiva de acionistas e deten-
tores de títulos da Petrobras
contra a estatal por causa de
perdas causadas pelo esque-
madecorrupçãomontadona
empresapodeseguiradiante.
A decisão de quarta-feira

(19) do tribunal distrital de
Roterdã favorece a Funda-
ção de Compensação da Pe-
trobras Stichting.
A entidade representa in-

vestidores de todas as naci-
onalidades, com exceção da
americana (ou daqueles que
fizeram, nomercado dos Es-

tados Unidos, transações fi-
nanceiras envolvendo a em-
presa estatal brasileira).
Essesúltimosjáforamcon-

templadosporumacordode
quase US$ 3 bilhões (R$ 12,3
bilhões) em compensações
anunciado pela Justiça ame-
ricana em janeiro deste ano.
A Stichting busca o reco-

nhecimento judicial de que
aPetrobras agiudemodo ilí-
citoaoencobriro intrincado
esquema de corrupção que
desfalcava seu caixa e emitir
títulosseminformaroscom-
pradores sobreasituaçãore-
al da empresa.
A ideia é que, a partir de

uma eventual primeira sen-

tençafavorávelaosinvestido-
res,aestatalsejaconstrangida
afirmarumacordonosmol-
desdoamericano—ou,alter-
nativamente,enfrentecente-
nas de processos individuais
visando ressarcimento.
Por enquanto, porém, tra-

ta-sedeapreciaroméritodo
pleito da Stichting, que in-
gressoucomaaçãoemjanei-
ro de 2017.
“Não entendo como a Pe-

trobras faz acordo com in-
vestidores americanos, mas
nãocomosdeoutrospaíses”,
disse por telefone o advoga-
do FlipWijers, chefe da ban-
cadeAmsterdãquerepresen-
ta a Stichting.

“A empresa diz ser vítima
[doesquema investigadope-
la Lava Jato], mas aceita pa-
garUS$ 3bilhões. [Aexplica-
ção] é simples: eles têmmais
medo da Justiça americana
doquedeoutras.”
OprocessocorrenaHolan-

daporqueéláqueficaaPetro-
brasGlobalFinance, subsidi-
áriaque,até2015,emitiutítu-
losnovalor totalde€47,9bi-
lhões (R$ 230,6bilhões).
O que o tribunal de Roter-

dã fez naquarta foi reconhe-
cer sua jurisdição sobreoca-
so, contestada pela estatal
brasileira.
Agora,aPetrobrasterácer-

ca de ummês para apresen-

tarumaprimeirarespostaes-
critaàcorte,queseráseguida
porumaréplicadaStichting.
Umaaudiênciapreliminarfoi
marcadapara18dedezembro.
Emnotadivulgadanaquar-

ta,aestatalressaltouque“não
houveanálisedemérito,uma
vezqueotribunalsemanifes-
tou apenas sobre questões
processuais” e negou “todas
asalegaçõesapresentadaspe-
la fundação”.
A Petrobras destacou que

autoridades brasileiras, até
mesmo o STF (Supremo Tri-
bunal Federal), reconhecem
que a empresa foi vítima de
umesquemade corrupção.
Com reuters

Processode investidores estrangeiros
contraPetrobras avançanaHolanda
Fundação diz que estatal agiu demodo ilícito para ocultar esquema de corrupção; empresa nega

Eletrobras adia
leilão de empresa
no Amazonas
são Paulo O leilão de pri-
vatizaçãodadistribuidora
deenergiadaEletrobrasno
Amazonas foi adiado pa-
ra o dia 25 de outubro pe-
loBNDES(BancoNacional
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social).
O leilão estava marcado

paraodia 26de setembro,
mastevedeseradiadopor-
quenãohaveriatempohá-
bilparaaprovaçãonoSena-
dodeumprojetodeleique
reduzincertezasemtorno
dadistribuidora.
A Eletrobras disse que,

se houver vencedor, a as-
sinaturadocontratodeve-
ráocorreraté 14dejaneiro
de 2019.
Aestatalacrescentouque

o leilão da Ceal (Compa-
nhia Energética de Alago-
as) ainda se encontra sus-
penso em virtude de deci-
são judicial.
reuters

LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631 - Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DE
DEBÊNTURES DA LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.A Liq Participações S.A. (“Companhia”) convoca os
titulares das debêntures da 3ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, com garantia fidejussória, da Companhia (“Debenturistas”, “Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia geral de debenturistas, nos termos
da Cláusula 6.27.4 do “Instrumento Particular de Escritura Emissão Pública de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, da Terceira
Emissão da Liq Participações S.A.”, conforme alterado (“Escritura”), a ser realizada, em segunda
convocação, no dia 28 de setembro de 2018, às 10h40, na sede da Companhia, na Av. Paulista,
407, 8º andar, São Paulo/SP (“AGD”) a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: dispensa de
manutenção, pela Companhia, dos índices financeiros (“covenants”) previstos no item X da Cláusula
6.27.2 da Escritura em relação ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018 e/ou outro período que
venha a ser determinado em assembleia pelos debenturistas presentes, nos termos da Proposta da
Administração divulgada pela Companhia em 3 de setembro de 2018. No âmbito da deliberação da
referida ordem do dia, a Companhia se reserva o direito de negociar termos e/ou condições com
os Debenturistas para que a matéria seja aprovada pelo quórum necessário. Instruções gerais: (1)
a documentação relativa à ordem do dia está disponível para consulta na internet nas páginas da
Companhia (http://ri.liq.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na sede
social da Companhia; (2) para maior celeridade no cadastramento, solicitamos ao Debenturista que
desejar ser representado por procurador que deposite, até 48 horas antes da AGD, o respectivo
mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos
necessários à comprovação da representação do Debenturista, quando pessoa jurídica, bem como
lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) que representam e suas respectivas quantidades, na sede da
Companhia, aos cuidados de sua Diretoria Jurídica, e na sede da Simplific Pavarini Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., agente fiduciário da Emissão. São Paulo, 19 de setembro de 2018.
André Tavares Paradizi - Diretor de Finanças e de Relações com Investidores.

AVISOS DE LICITAÇÕES

PG SABESP 04017/18 - Fornecimento de desktops e notebooks, Edital completo
disponível para “download”, a partir de 24/09/18, no Site.www.sabesp.com.br/
fornecedores, mediante obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”
Informações: tel. (11) 5682-2805, Envio das propostas a partir da 00h00 de 03/10/18,
até às 09:30 h de 04/10/18, no site acima, Abertura das Propostas 04/10/18, às
09:31hs, 21/09/18, UN Sul.

PG SABESP 04018/18 - Fornecimento de mini pc e workstation, Edital completo
disponível para “download”, a partir de 24/09/18, no Site.www.sabesp.com.br/
fornecedores, mediante obtenção de senha no acesso “cadastre sua empresa”
Informações: tel. (11) 5682-2805, Envio das propostas a partir da 00h00 de 04/10/18,
até às 09:30 h de 05/10/18, no site acima, Abertura das Propostas 05/10/18, às
09:31hs, 21/09/18, UN Sul.

PG SABESP CSS 03666/18 - Locação e manutenção de equipamentos e softwares
de controle de acesso para os complexos Costa Carvalho e Ponte Pequena, São
Paulo/SP. Edital disponível para “download” a partir de 21/09/18 - www.sabesp.com.
br/licitacoes - mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a
participação) no acesso “cadastre sua empresa”. Problemas c/ obtenção de senha,
contatar fone (11) 3388-6724/6812 ou informações: Av. Estado, 561, Ponte Pequena/
SP. Envio das Propostas a partir da 00h00 de 03/10/18 até às 10h00 de 04/10/18 -
www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 10h00 será dado início a Sessão Pública. SP
21/09/18 - (CP). A Diretoria.

PG SABESP RS 02314/18 - Aquisição de soft starters e inversores de frequência -
UN Baixada Santista - RS. Edital completo disponível para download a partir de
21/09/18 - www.sabesp.com.br/fornecedores, mediante obtenção de senha no acesso
- cadastre sua empresa - Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984 ou
informações Fax (13) 3201-2505. Envio das propostas a partir da 00:00h de 07/11/18
até às 09:00h de 08/11/18 no site acima. Às 09:00h será dado início a sessão pública.
UN Baixada Santista.

PG SABESP RS 02725/18 - Aquisição de guarnições de tubetes, porcas de tubetes,
tubetes, dispositivos de supressão e lacres para hidrômetros - UN Baixada Santista-
RS. Edital completo disponível para download a partir de 21/09/18 - www.sabesp.com.
br/fornecedores, mediante obtenção de senha no acesso - cadastre sua empresa -
Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984 ou informações Fax (13) 3201-2505.
Envio das propostas a partir da 00:00h de 09/11/18 até às 09:00h de 12/11/18 no site
acima. Às 09:00h será dado início a sessão pública. UN Baixada Santista.

“A Telefônica Brasil S.A., denominada Vivo comunica aos seus clientes e ao público
em geral que, a partir de 01/10/2018 iniciará a comercialização do serviço de TV por
assinatura, através da tecnologia IPTV, nos municípios de Franca (SP) e Jatai (GO).

Para o cumprimento da obrigação contida no artigo 52, inciso I da Res. 581/2012
(SEAC), esta Prestadora se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o
assunto, pelos telefones 11 3430-3961 no horário comercial.

Mais informações sobre o serviço e as ofertas vigentes podem ser obtidas em nosso
site, no endereço www.vivo.com.br ou Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual
a loja Vivo mais perto de você, acesse www.vivo.com.br”.

Comunicado

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1037423-22.2017.8.26.0053. Classe:Assunto: Ação Civil de Improbidade Administrativa - Violação
aos Princípios Administrativos.Requerente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.Requerido:Benedito Aparecido
da Silva e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1037423-22.2017.8.26.0053
OCA) MM. Juiz(a) de Direito da 14” Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de S.
Paulo, Dr(a). Alessandra Barrea Laranjeiras, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos Srs. ANTONIO CARLOS GOMES GARCIA, RG n° 15.831.328, CPF n° 091.482.658-10 e BENEDITO
APARECIDO DA SILVA, RG n° 9.627.797, CPF n° 204.518.142-15, que lhes foi proposta uma Ação Civil de Improbidade
Administrativa por parte da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, tendo em vista condutas irregulares no período
de 2012 e 2014, praticadas quando ocupavam o cargo de Cado da Policia Militar e estavam lotados no 47° BPMIM .
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem
resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 21 de junho de 2018.

A Telefônica Brasil S.A., denominada Vivo comunica aos seus clientes e ao público
em geral que, a partir de 24/09/2018 iniciará a comercialização de TV, através da
tecnologia IPTV, no município de Juiz de Fora (MG).

Para o cumprimento da obrigação contida no artigo 52, inciso I da Res. 581/2012
(SEAC), esta Prestadora se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o
assunto, pelos telefones 11 3430-3961 no horário comercial.

Mais informações sobre o serviço e as ofertas vigentes podem ser obtidas em nosso
site, no endereço www.vivo.com.br ou Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual
a loja Vivo mais perto de você, acesse www.vivo.com.br”.

Comunicado

Galgo Sistemas de Informações S.A.
CNPJ nº 25.197.090/0001-83

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Convocamos os acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 27/09/18, 15h, na Avenida Santo Amaro,
nº48,conjunto51,SP/SP,a fimdedeliberaremsobre:(i) substituiçãodemembrosdoConselhodeAdministraçãoesuplentes,requerida
nos termosdodispostonaCláusula7.3.2.doAcordodeAcionistas,conformedocumentosqueseencontramàdisposiçãodosacionistas,
na sede da Companhia. SP, 12/09/18.André Bernardino Cruz Filho - Presidente do Conselho deAdministração.

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS
AVISOS DE LICITAÇÃO - MODALIDADE:CONCORRÊNCIA n.º 212-2018: Abertura:30 de outubro
de 2018, às 9h. Objeto:Contratação de empresa, sob regime de empreitada por preços unitários,
para execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, na Estrada Municipal Waldemar José
Pante. MODALIDADE:CONCORRÊNCIA n.º 213-2018: Abertura:30 de outubro de 2018, às 14h.
Objeto:Contratação de empresa, sob regime de empreitada por preços unitários, para execução de
obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, na Estrada Municipal 386. Os recursos são oriundos
do Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF. Os editais estão disponíveis na Central
de Licitações - CENLIC ou no site www.caxias.rs.gov.br. Mais informações pelo fone (54) 3218-6000.
Caxias do Sul, 19 de setembro de 2018.
Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi, Secretária de Recursos Humanos e Logística

OPresidentedoSindicatodosDespachantesDocumentalistasnoEstadodeSãoPaulo, usodasatribuiçõesque lhesãoconferidas
pelo Estatuto, convoca todos os integrantes da categoria econômica por ela representada, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada nodia 20/10/2018 as11h00min, em sua sede Largo do Paissandu, 51 - 14º, cj. 1404 SP/SP, nesta cidade,
a fimde deliberar sobre a seguinte ordem-do-dia: 1) Autorização e Outorga de Poderes para Negociação Coletiva com as entidades
representativasdacategoriadosempregadosemdespachantesdocumentalistasemtodabaseporesteSindicatona respectivadata-
base;2) AutorizaçãoeOutorgadePoderesparaNegociaçãoColetiva comasentidades representativasda categoria dos empregados
diferenciadosnasrespectivasdata-base;3)AutorizaçãoeOutorgadePoderesparaNegociaçãoColetivacomaentidaderepresentativa
dosempregadosementidadessindicaisdocomercio;4)Discussãoeaprovaçãodecontribuiçõesdacategoriaeconômica;5)Assuntos
diversos;Nãohavendonahoraacimaindicado,númerolegaldeparticipantesparaa instalaçãodostrabalhosemprimeiraconvocação,
aAssembleiaGeralserárealizadaas11h30minemsegundaconvocação,comoquórumlegal.FranciscoCastroPereira/Presidente

Edital de Convocação - Nos Termos do Artigo 73º, co-
minado com Artigo 69º, atendendo também o Artigo 19º,
do Estatuto do SINDIFRETUR - Sindicato dos Empregados
em Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento
e Turismo da Grande São Paulo, são convocados os associa-
dos quites com suas obrigações estatutárias a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, na sua sede na Aveni-
da Ipiranga, 324 - Bloco C, 9º Andar, Conjunto 901 - Centro
- São Paulo/SP - CEP 01046-922, no dia 28 de setembro de
2018, às 10hs, para deliberar, nos Termos do Artigo 10º do
§4º e 5º, do Estauto, acerca do preenchimento do Cargo de
Presidente, em razão de sua Vacância, pelo Falecimento do
Presidente Joel Andrade dos Santos. São Paulo, 21 de se-
tembro de 2018. Gilberto Bráz da Silva - 1º Secretário.

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários
de Cargas Secas e Molhadas, Empresas de Logística no Ramo
de Transporte de Cargas de São Paulo e Itapecerica da Serra

Edital de Convocação - Prestação de Contas do Período 2017/2018 e
Previsão Orçamentária do período 2018/2019

Pelo presente Edital, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos Estatutos Sociais, convocamos todos
os trabalhadores, associados ou não associados do setor operacional, a comparecerem à Assembleia Geral
Ordinária, que será realizada em nosso Clube de Campo, na Rua Tibúrcio Jose Pereira, 545 - Paruru -
Ibiúna, no dia 13 de Outubro de 2018, às 10:00 horas em primeira convocação e às 11:00 horas em
segunda e última, com qualquer número de presentes, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: Prestação de Contas: A) Leitura, discussão e votação da ata de Assembleia anterior; B) Leitura,
discussão e aprovação ou não da Prestação de Contas referente ao período 2017/2018, com respectivo
Parecer do Conselho Fiscal; C) Leitura, discussão e aprovação ou não da Previsão Orçamentária, referente ao
período 2018/2019, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Contamos com a presença de todos.

São Paulo, 20 de Setembro de 2018
Natalício Ferreira Alves - Presidente

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Extrato de Contrato
Convênio S.E.S. 662/14-Projeto: 1090-Processo 1449/18 P.P. 08/18. Objeto: Carros de Emer-
gência sem Desfibrilador. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor: Health Indústria e Co-
mércio de Móveis Ltda-EPP. CNPJ: 04.044.280/0001-90. Valor Total estimado R$ 48.000,00.
Data de assinatura do Contrato: 13/09/2018-Vigência: até 31 de Dezembro de 2018 a con-
tar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. São Paulo, 20 de Setembro de 2018.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO PAULO, MOGI DAS CRUZES-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes-SP convoca, na forma estatutária,
todos os integrantes do quadro associativo da entidade, trabalhadores nas indústrias metalúrgicas,
mecânicas e de material elétrico nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Poá, Biritiba Mirim
e Guararema (arts. 14 e seus parágrafos do Estatuto Social), para comparecerem em Assembleia
Geral Extraordinária que será realizada no próximo dia 26 DE SETEMBRO DE 2018 (QUARTA-FEIRA),
às 18:00 horas em primeira convocação e não havendo número legal, às 19:00 horas em segunda
convocação, na Rua Galvão Bueno, 782 - Liberdade, para deliberarem sobre a matéria constante da
seguinte ordem do dia: a- Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior; b- Apreciação,
discussão e deliberação sobre a venda dos imóveis localizados na Rua Galvão Bueno, 738 a 744 -
Liberdade; Rua Barão do Rio Branco, 864 - Santo Amaro e Av. Guapira, 920 - Tucuruvi; c- Autorização
para a diretoria outorgar escritura de venda dos imóveis. São Paulo, 21 de setembro de 2018.

MIGUEL EDUARDO TORRES - PRESIDENTE

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Proc.ADM.: 031/18; Cont.: Positivo Tecnologia S/A; Obj.: Cont.de emp.p/ prest. de serv.de locação de
equip.de informática (estações de trabalho e notebooks), com fornec.de software, peças de reposição
e instalação, incluindo os servs. de teleatendimento téc. e manut. “on site”; CI Sujur nº 045/18 de
06/04/18; Ass.: 30/07/18; Vig.: 17/09/18 a 16/09/22; Conta Orçamentária: 2020301 - Locação de
Equipamentos;Valor Total: R$ 1.348.934,40.

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE 35.300.004.345

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A de
acordo com o constante no: Processo Administrativo nº 282/2018, torna público que
fará realizar Pregão Eletrônico nº 026/2018 - Registro de Preços para aquisição de
big bag ensacado. Envio das Propostas até as 09h00 no dia 05/10/2018 - Disputa às
10:00h. Site: www.licitacoes-e.com.br.

Guarulhos, 21 de setembro de 2018
Juliana Coelho Saraiva

Presidente da Comissão de Licitações

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Gabinete do Secretário e Assessorias
AVISO DE LICITAÇÃO – Processo SAA nº 10.037/2018

TOMADA DE PREÇOS DO TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 02/2018
Encontra-se aberta no Gabinete do Secretário e Assessorias, licitação na modalidade
TOMADADE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PREÇO, MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
a execução de SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PEE NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO, ENERGIA E MINERAÇÃO E INSTITUTO BIOLÓGICO. A data da
sessão pública será no dia 22/10/2018 às 09:30 horas. O Edital na íntegra encontra-se à
disposição dos interessados nos sítios: www.e-negociospublicos.com.br

Centro dos Despachantes do Estado de São Paulo.
Convoca-se toda a categoria para AGO de 20/10/2018,
às 09h00min em 1ª convocação e 09h30min em 2ª
convocação, no Largo do Paissandu, 51 14º and cj. 1401
São Paulo/SP, conforme Estatuto Art. 09 inciso I, Art.
10 inciso I e IV, art. 11 inciso I, art. 13 inciso III e XVI e art.
25 inciso I. Ordem-do-dia: a) Proposta Orçamentária
para exercício de 2019. b); Parecer do Conselho Fiscal
conformeEstatutoart.09incisoIII,art.18incisoIV.

FranciscoCastroPereira/Presidente/Presidente

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE
MOGI DAS CRUZES, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 012/2018 (ID 831), realizado para a Contratação de
Empresa para Prestação de Serviços Médicos para Realização, Leitura, Análise
e Emissão de Laudos de Exames de Ecocardiograma. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, que uma
ruptura de cabo óptico impediu a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários da localidade de Sertãozinho - SP
no dia 19/09/2018, a partir das 19h17. A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a
regularização do serviço, normalizando-o integralmente às 21h47.

Sindicato dos Despachantes Documentalistas no Estado
de São Paulo. Convoca-se toda a categoria para AGO de
20/10/2018, às 10h00min em 1ª convocação e 10h30min
em 2ª convocação, no Largo do Paissandu, 51 14º and cj.
1401 São Paulo/SP, conforme Estatuto Art. 38, art. 40 § 1º, art.
41 inciso I, art. 43 § 1º, art. 44, 45, 46, 47, 48, 53 inciso XVI, art
64 inciso III. Ordem-do-dia: a) Proposta Orçamentária para o
exercício de 2019. b); Parecer do Conselho Fiscal conforme
Art. 54 inciso II, Art. 65, art. 66 inciso I linha a e art. 67;

Francisco Castro Pereira/ Presidente

AAlgarTelecom informa que haverá indisponibilidade técnica nos serviços de: Banda Larga, dos assinantes da
localidade de Franca (PARATI, SAO LUIS, BRASIL), no dia 28 de Setembro de 2018, no período entre 00h00 ás
07h00; dos assinantes da localidade de Uberaba (PC DA RESSURREICAO, VALIM DE MELO, PARQUE UTAH,
JOAQUIM O, PRATA), no dia 28 de Setembro de 2018, no período entre 00h00 ás 06h00; dos assinantes da
localidade deNova Serrana (LARANJEIRAS), no dia 28 de Setembro de 2018, no período entre 03h00 ás 07h00;
dos assinantes da localidade de Gamas (CENTRO), no dia 28 de Setembro de 2018, no período entre 05h00 ás
07h00; Banda Larga e Telefonia Fixa, dos assinantes da localidade de Uberlândia (MORADA DA COLINA), no
dia 28 de Setembro de 2018, no período entre 01h00 ás 06h00; dos assinantes da localidade de Frutal (BOA
ESPERANÇA), nodia30deSetembrode2018,noperíodoentre06h00ás 18h00.Aempresa
pededesculpasporqualquer transtornoquepossasercausadoe reitera seucompromisso
ematenderde formapróxima, transparenteeeficiente.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2018

OTribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 63/2018,
cujo objeto é o Registro de Preços visando a eventual Aquisição de GênerosAlimentícios. ALicita-
ção será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, no sitewww.comprasgovernamen-
tais.gov.br. Abertura das propostas: às 09h30min (horário de Brasília-DF) do dia 04/10/2018. O
Edital, contendo todas as informações, encontra-se disponível, para reprodução gráfica, no endereço
acima, bem como no site www.tre-ba.jus.br. Outras informações pelo telefone: (71) 3373-7081.

Salvador, 21 de setembro de 2018.
Arthur Ribeiro Rocha

Pregoeiro

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de substituição
de 16.000 luminárias viárias com lâmpadas de 100W por luminárias LED em
todas as Regionais do Município de Curitiba- SMOP.
ENVIO DE PROPOSTAS: 05/10/2018 das 09h00min às 09h20min.
ENVIO DE LANCES: 05/10/2018 das 9h25min às 09h45min.
EDITAL: está à disposição dos interessados noportal de compras daPrefeitura
Municipal de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br, em caso de dúvidas
os interessados deverão entrar em contato pelo fone (0xx41) 3350-9824.
Curitiba, 21 de setembro de 2018

IVANILDAS. RODRIGUES
PREGOEIRA

PREFEITURAMUNICIPALDE CURITIBA
SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 318/2018

LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631 - Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª SÉRIE
DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. A Liq Participações S.A.
(“Companhia”) convoca os titulares das debêntures da 1ª série da 1ª emissão pública de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em duas
séries, da Companhia (“Debenturistas”, “Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), a reunirem-se
em assembleia geral de debenturistas, nos termos da Cláusula 6.25.2 do “Instrumento Particular
de Escritura de Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Duas Séries, da Liq Participações S.A.”,
conforme alterado (“Escritura”), a ser realizada, em 2ª convocação, no dia 28 de setembro de
2018, às 10h30, na sede da Companhia, na Av. Paulista, 407, 8º andar, São Paulo/SP (“AGD”), a
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: dispensa de manutenção, pela Companhia, dos
índices financeiros previstos no item XVII da Cláusula 6.25 da Escritura em relação ao trimestre
findo em 30 de setembro de 2018 e/ou outro período que venha a ser determinado em assembleia
pelos debenturistas presentes, nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Companhia
em 3 de setembro de 2018. No âmbito da deliberação da referida ordem do dia, a Companhia
se reserva o direito de negociar termos e/ou condições com os Debenturistas para que a matéria
seja aprovada pelo quórum necessário. Instruções gerais: (1) a documentação relativa à ordem do
dia está disponível na internet nas páginas da Companhia (http://ri.liq.com.br) e da Comissão de
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na sede social da Companhia; (2) para maior celeridade
no cadastramento, solicitamos ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que
deposite, até 48 horas antes da AGD, o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado
de cópia de atos societários e/ou documentos necessários à comprovação da representação
do Debenturista, quando pessoa jurídica, bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) que
representam e suas respectivas quantidades, na sede da Companhia, aos cuidados de sua Diretoria
Jurídica, e na sede da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., agente
fiduciário da Emissão. São Paulo, 19 de setembro de 2018. André Tavares Paradizi - Diretor de
Finanças e de Relações com Investidores.


