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EDITAL PARA NOTIFICAÇÃO
DE JAMES MARTIN HARVEY E MARINA TEIXEIRA DE CARVALHO HARVEY
O 10º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, atendendo ao requerimento,
com fulcro no art. 213, II, da Lei 6.015/73, NOTIFICA JAMES MARTIN HARVEY
e MARINA TEIXEIRA DE CARVALHO HARVEY, na qualidade de proprietários
do imóvel objeto da transcrição nº 20.198 do 04º Oficial de Registro de Imóveis de
SãoPaulo, que se encontraprenotado sobnº 487.959 o requerimento apresentado por
NOBEEMPREENDIMENTOSE PARTICIPAÇÕES LTDA, para fins deRETIFICAÇÃO
DE REGISTRO, onde se pede a retificação do terreno objeto da matrícula nº 25.324
do 10º Oficial de Registro de Imóveis, localizado à Avenida Rebouças, nº 2.386,
passando a ter as seguintes medidas, área e confrontações: Inicia-se no ponto 1,
situado no alinhamento predial da Avenida Rebouças, distante 39,13m do alinhamento
predial da Rua Capitão Prudente com a Avenida Rebouças e segue 12,99m pelo
alinhamento da Avenida Rebouças até encontrar o ponto 2; deste ponto deflete à
direita, formando um ângulo interno de 86º57’16”, e segue 6,52m até encontrar o ponto
3; deste ponto, deflete à direita, formando um ângulo interno de 89º19’35”, e segue
0,25m até encontrar o ponto 4; deste ponto deflete à esquerda formando um ângulo
interno de 269º59’41”, e segue 7,88m até encontrar o ponto 5; deste ponto deflete à
direita, formando um ângulo interno de 180º37’09”, e segue 22,00m confrontando nos
pontos 2-3-4-5-6 com o imóvel nº 2.838 da Avenida Rebouças (matrícula nº 1.389
do 10º RI - contribuinte nº 015.047.0004-1); do ponto 6 deflete à direita , formando
um ângulo interno de 86º11’42” e segue 13,19m até o ponto 7, confrontando com
o Condomínio Edifício Ernestina lançado pelo nº 161/165 da Rua Capitão Prudente
(transcrição nº 19.434 do 13º RI); do ponto 7 deflete à direita, formando um ângulo
interno de 92º43’54”, e segue 9,97m confrontando com o Condomínio Edifício Capitão
Prudente, lançado pelo nº 151 da Rua Capitão Prudente (transcrição nº 20.927 do
13º RI) até encontrar o ponto 8; deste ponto deflete à direita, formando um ângulo
interno de 180º28’11” e segue 18,28m até encontrar o ponto 9; deste ponto deflete
à direita, formando um ângulo interno de 179º24’59” e segue 6,56m até o ponto 1;
onde forma ângulo interno de 94º17’33”, confrontando nos pontos 8-9-1 com o
imóvel nº 2.816 da Avenida Rebouças (inscrição nº 11.073 do 13º RI - contribuinte
nº 015.047.0006-6) encerrando a área de 461,70m². Caso a notificada não concorde
com a retificação, poderá, no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data da
publicação deste edital, apresentar impugnação fundamentada e por escrito, para
fins do §5º, 2ª parte, do art. 213 da referida lei 6.015/73, dirigida ao 10º Oficial de
Registro de Imóveis, na Rua Inácio Pereira da Rocha nº 142, 1º andar, nesta Capital,
com horário de atendimento das 9:00 às 16 horas, presumindo-se a concordância
no caso de não apresentação de impugnação no prazo assinalado. E para que
chegue ao seu conhecimento e não venham os notificados de futuro alegar ignorância,
expede-se o presente edital que será publicado por 2 (dois) dias em um dos jornais
de maior circulação da Comarca de São Paulo. Dado e passado em São Paulo, aos
31 de agosto de 2018,(ass.) FLAVIANO GALHARDO,Oficial

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS.PROCESSO Nº 0003211-
37.2012.8.26.0030. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Apiaí,
Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Abraham de Camargo Jubram, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o)ALCIDES RAFAEL DA MOTA, RUA LAURIANO DE MIRANDA,
152,CENTRO, Barra do Chapéu - SP, MARIA ELVIRA RODRIGUES DA MOTA,
Brasileira, Casada, RG 10740158, CPF177.929.508-16, Rua Laurindo Alves de
Miranda, 168, Centro, CEP 18325-000, Barra do Chapéu- SP, que lhe foi proposta
uma ação de Imissão Na Posse por parte de Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - Sabesp, alegando em síntese: estar autorizada a desapropriar
uma área total de 180 metros quadrados situada no distrito de Barra do Chapéu-SP,
inicia-se no ponto designado “A”, situado no alinhamento da Rua Pompílio Neves
Assunção, distante 32,18metros da divisa com a propriedade do sr. Natalício de Góis,
deste segue pelo alinhamento da Rua Pompílio Neves de Assunção por 12,0 metros
até o ponto aqui designado “B” daí, vira a direita com ângulo interno 90º07’48” por 15
metros até o ponto designado “C”, deste vira a direita com ângulo interno 90º00”00”
por 12 metros até o ponto aqui designado “D”, deste vira a direita com ângulo interno
90º00”00” por 15 metros até o ponto designado “A”, do ponto “B” até aqui confronta
com o remanescente da propriedade, e encerra uma área de 180 metros quadrados.
Encontrando-se o réu 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, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, 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 Apiaí, aos 04 de abril de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS.PROCESSO Nº 0014700-
68.2006.8.26.0099. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Bragança
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). André Gonçalves Souza, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que nos autos da AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE
PASSAGEM, processo nº 0014700-68.2006.8.26.0099, que a COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP move a EUCLIDES
DE SOUZA PINTO E OUTROS ,em razão da implantação de S.A.A. Adutora de Água
Bruta Ø150mm, parte integrante do Sistema de Esgoto Sanitário do município de
Vargem/SP, numa área de 166,71m², localizada na Estrada da Limeira, s/nº, Bairro da
Limeira, Município de Vargem e Comarca de Bragança Paulista/SP, tendo a SABESP
depositada a importância de R$ 157,04 (cento e cinquenta e sete reais e quatro
centavos), foi deferido à expedição do presente edital, para que terceiros interessados
venham, no prazo de 10 dias, impugnar o pedido de levantamento da importância
depositada como oferta prévia e indenização, nos termos do artigo 34, do Decreto-lei
3.365/41,contado o prazo a partir da primeira publicação na Imprensa Oficial do
Estado, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista, aos 24 de julho de 2018.

SEGUROS SURA S.A.
CNPJ/MF nº 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.355.458

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2018

1. Data, Horário e Local: Aos 23 dias do mês de Maio de 2018, às 19:00 horas, reuniu-se o Conselho
de Administração da Seguros Sura S.A., na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas,
12.995, 4º andar, São Paulo, Capital. 2. Presença: Presente a totalidade dos Membros do Conselho de
Administração da Companhia, Gonzalo Alberto Pérez Rojas, Presidente da Suramericana, Juana
Francisca Llano Cadavid, Vice-presidente de Seguros, Juan Fernando Uribe Navarro Vice-presidente
Financeiro, Egberto Arouca Modesto Medeiros e David Legher Aguilar, Conselheiros Independentes.
3. Convidados: Participaram como convidados Thomas Kelly Batt, Presidente da Seguros Sura S.A.,
Gabriel Bugallo e Roberto Chateaubriand, Vice-Presidentes da Seguros Sura S.A., Cristiano Saab de
Rezende, Vice-Presidente de Canais e Relações com o Mercado, Eduardo Guedes, Vice-Presidente de
TI e Operações, e Deborah Uema Oliveira Escobar, Diretora Jurídico e Secretária Geral. 4. Convocação:
A reunião foi convocada na forma prevista no Estatuto Social. 5. Pauta: 5.1. Eleição do Sr. Cristiano
Saab de Rezende como Diretor Estatutário (Representante Legal). 6. Deliberações: As seguintes
deliberações foram tomadas pela unanimidade dos Membros do Conselho de Administração presentes à
Reunião. 6.1. Eleger para o cargo de Diretor sem designação específica, para um mandato inicial que se
estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se
encerrar em 31 de Março de 2019 de forma a coincidir com o mandato dos Diretores anteriormente
eleitos, o Sr. Cristiano Saab de Rezende, brasileiro, em união estável, administrador, portador da
Carteira de Identidade RG nº 18.928.900-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 271.130.858-81,
residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações
Unidas, 12.995, 4º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-911; 7.2. Indicar o Sr. Cristiano Saab de
Rezende (a) como responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98, na Circular SUSEP
nº 445/12 e nas demais regulamentações complementares; e (b) como responsável pelos controles
internos da Companhia, nos termos da Circular SUSEP nº 249/04 (alterada pela Circular SUSEP
nº 363/08); 7.3. Consignar que, em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica
assim composta: Diretor Presidente: Thomas Kelly Batt, brasileiro, casado, securitário, portador da
Carteira de Identidade RG nº 53.277.967-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 858.372.707-44; Diretor
sem designação específica: Roberto Chateaubriand Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador
da Carteira de Identidade RG nº 38.517.472-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 917.951.417-00;
Diretor sem designação específica: Edgardo Gabriel Bugallo, argentino, casado, securitário,
portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº V896417-N CGPI/DIREX/DPF, inscrito no
CPF/MF sob o nº 236.188.748-71; e Diretor sem designação específica: Cristiano Saab de Rezende,
acima qualificado, todos residentes e domiciliados em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Avenida das Nações Unidas, 12.995, 4º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-911, e com mandatos que
se estenderão até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a
se encerrar em 31 de Março de 2019; 7.4. Ratificar a indicação do Diretor Presidente, Sr. Thomas Kelly
Batt, nos termos da Circular SUSEP nº 344/07, como responsável pelos controles internos específicos
para a prevenção contra fraudes; 7.5. Ratificar a indicação do Diretor sem designação específica,
Sr. Roberto Chateaubriand Filho, (a) para a função de Diretor de Relações com a SUSEP; (b) para a
função de Diretor Administrativo Financeiro; (c) nos termos da Resolução CNSP nº 321/15 (que revogou
a Resolução CNSP nº 312/14), como responsável pelas atividades de acompanhamento, supervisão e
cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (d) nos termos da Resolução CNSP
nº 321/15 (que revogou a Resolução CNSP nº 312/14), como responsável pelo acompanhamento,
supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor; e (e) nos termos
da Resolução CNSP nº 297/2013, como responsável pela contratação e supervisão de representantes de
seguros e pelos serviços por ele prestados; 7.6. Ratificar a indicação do Diretor sem designação
específica, Sr. Edgardo Gabriel Bugallo, (a) para a função de Diretor Técnico; (b) nos termos da
Resolução CNSP nº 143/05, como responsável pelo cumprimento das obrigações ali previstas; e (c) nos
termos da Resolução CNSP nº 321/15 (que revogou a Resolução CNSP nº 312/14), como responsável pelo
acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em
vigor; 7.7. Registrar a declaração do Diretor ora eleito no sentido de que não está impedido por lei
especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como o previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76,
conforme declaração anexa ao presente documento. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a Reunião e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os
conselheiros presentes: Gonzalo Alberto Pérez Rojas, Presidente da Mesa; e Deborah Uema Oliveira
Escobar, Secretária da Mesa. Conselheiros: Gonzalo Alberto Pérez Rojas; Juana Francisca Llano Cadavid;
Juan Fernando Uribe Navarro; David Legher Aguilar; e Egberto Arouca Roberto Modesto de Medeiros.
Gonzalo Alberto Pérez Rojas - Presidente da Mesa; Juana Francisca Llano Cadavid; Juan Fernando
Uribe Navarro; David Legher Aguilar; Egberto Arouca Roberto Modesto de Medeiros;
Deborah Uema Oliveira Escobar - Secretária da Mesa. JUCESP nº 409.531/18-2 em 23/08/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará tendo como objeto expor
e debater as seguintes matérias:
• PL 351/2018 - Autor: Executivo - Bruno Covas

“Aprova novos alinhamentos viários para implantação de novo eixo entre a Avenida Hélio Pellegrino e a Avenida dos
Bandeirantes; para os corredores conhecidos como Leste-Itaquera e Belmira Marin; e revoga alinhamentos das Leis
nº 16.020, de 2 de julho de 2014, e nº 7.104, de 3 de janeiro de 1968.”

• PL 397/2018 - Autor: Executivo - Bruno Covas
“Altera disposições da Lei nº 15.893, de 7 de novembro de 2013, que estabelece diretrizes gerais, específicas e
mecanismos para a implantação da Operação Urbana Consorciada Água Branca e define programa de intervenções
para a área da operação; bem como substitui o Quadro III - Fatores de Equivalência de CEPAC, anexo à citada lei,
dispondo sobre as regras de transição referentes à aplicação da nova tabela de fatores constante do Quadro III.”

Data: 05 de setembro de 2018 - Horário: 13h00
Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar - Câmara Municipal de São Paulo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

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 2ª SÉRIE DA 1ª
EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. A Liq Participações S.A. (“Compa-
nhia”) convoca aos titulares das debêntures da 2ª 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 assem-
bleia geral de debenturistas, nos termos da Cláusula 9.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Es-
critura 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 primeira convocação, no dia 19 de setembro de 2018, às 10h35, na
sede da Companhia, na Av. Paulista, 407, 8º andar, São Paulo/SP (“AGD”), a fim de examinar, discutir
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: dispensa de manutenção, pela Companhia, dos índices
financeiros (“covenants”) 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 pe-
los 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 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, devidamente acompanhado de cópia de
atos societários e/ou documentos necessários à comprovação da representação, quando pessoa jurídi-
ca, 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”), Agente Fiduciário da Emissão. São Paulo, 03
de setembro de 2018.André Tavares Paradizi - Diretor de Finanças e de Relações com Investidores.

Prorrogação
Código: Edital nº 002/2018 – Projeto “Memória Institucional da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN”
Contratação de consultor pessoa física para i) indicação de softwares adequados para
elaboraçãode linhado tempoaser disponibilizadanosítio daSecretaria doTesouroNacional
(STN) na Internet; ii) elaboração de política de gestão e preservação do acervo histórico da
STN; iii) pesquisa e registro dosmarcos institucionais da trajetória daSTN; iv) pesquisa sobre
a história do Brasil com viés em Economia, Finanças Públicas e assuntos fazendários; e v)
elaboração demanual operacional de registro de eventos históricos da STN.
O profissional a ser contratado deverá obrigatoriamente possuir curso superior completo,
em qualquer área de formação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação
e experiência mínima de 3 (três) anos completos em consultoria organizacional em área
afim (Implantação de Centros deMemória, Pesquisa Histórica Organizacional, Projetos de
Memória e Preservação Institucional) à especificada no objeto deste Termo de Referência
3. Os currículos deverão ser encaminhados até 13/09/2018 ao seguinte endereço
eletrônico: ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br.
4. Informações Adicionais no site: www.pnud.org.br/Oportunidades.
Em conformidade com o Decreto nº 5.151/04.
Favor indicar o códigodacontrataçãopretendidaquandodoencaminhamentodoCurrículo.

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL (BRA/06/024)
PREMEF – CONTRATA MODALIDADE PRODUTO Stratura Asfaltos S.A.

CNPJ/MF 59.128.553/0001-77 - NIRE 35300035038
Aviso de Edital de Licitação - Alienação de Bens Imóveis nº LL - 002/2018

A Stratura Asfaltos S.A., através da Gerência de Comunicação e Serviços Compartilhados, torna público
que realizará no dia 04/10/2018, a partir das 15:00 horas (horário de Brasília), na Avenida das Nações
Unidas, nº 12.399 - 8º andar, Cj. 88-A, Brooklin - São Paulo/SP, Licitação - Alienação de Bens Imóveis -
Modo Disputa Aberta (presencial e online), através do Leiloeiro João de Souza Simão, devidamente
autorizado: Lote 01 Campo Largo/PR - Prédio industrial situado na Rua Victor Rodrigues Resende, nº 333
(antiga Rua 11), Distrito Industrial, Área de terreno: 8.400,00m², Área construída: 225,97m² (área estimada
no local 455,25m²), avaliado em R$ 1.001.614,00 (um milhão e um mil e seiscentos e quatorze reais).
Lote 02 Manaus/AM - Prédio industrial situado na Rua Constelação de Gêmeos, nº 533-A (antiga Rua São
José), Conjunto Petros, Bairro Aleixo, Área de terreno: 16.500,00m² (consta lançada no IPTU 13.660,79m²),
Área construída estimada: 532,85m², avaliado em R$ 2.962.765,94 (dois milhões novecentos e sessenta e
dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Lote 03 Uberlândia/MG - Prédio
industrial situado na Rua Victor Rodrigues Resende, nº 333 (antiga Rua 11), Distrito Industrial, Área de
terreno: 8.400,00m², Área construída: 225,97m² (área estimada no local 455,25m²), avaliado em
R$ 2.109.002,82 (dois milhões cento e nove mil e dois reais e oitenta e dois centavos). As condições do
processo licitatório estão estabelecidas no Edital, que poderá ser obtido a partir do dia 04/09/2018,
na Avenida das Nações Unidas, nº 12.399 - 8º andar, Cj. 88-A, Brooklin - São Paulo/SP, com o Sr. João
de Souza Simão (tel. 11-3513-9050) ou consultado na internet, através do site www.arremax.com.br.
Lucia Setsuko Hiroshi - Gerência de Comunicação e Serviços Compartilhados.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 011/2018,

a ser realizado para Contratação de empresa para prestação de serviços
de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas dos Prontos
Socorros do Hospital Geral de Pedreira. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Investpar Participações Ltda.
CNPJ 38.956.223/0001-08 - NIRE 35.231.090.209

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios realizada em 15.08.2018
Data, Hora e Local: 15/08/2018, às 16 horas, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Dionysios Emmanuil Inglesis - Presidente. Edson Marinelli - Secretário.
Deliberação Aprovada por Unanimidade: Reduzir o capital social no valor de R$2.900.000,00, passando de
R$3.677.298,00 para R$777.298,00, com o cancelamento de 2.900.000 quotas, de valor nominal de R$1,00 cada uma,
de propriedade e titularidade da sócia Tehama Participações S.A., por considerá-lo excessivo em relação ao objeto
social, mediante restituição do mencionado valor em moeda corrente nacional à sócia Tehama Participações S.A., com
a concordância da sócia Irati Imóveis e Representações Ltda.. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Sócios:
Tehama Participações S.A. e Irati Imóveis e Representações Ltda., ambas por seus Diretores, Dionysios Emmanuil
Inglesis e Edson Marinelli. Dionysios Emmanuil Inglesis - Presidente, Edson Marinelli - Secretário.

A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na
modalidade Local, que falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns
de seus usuários da localidade de Ribeirão Pires - SP, no dia 31/08/2018, a partir das 15h40. A
CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do
serviço, normalizando-o integralmente às 16h00.

COMUNICADO PÚBLICO

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA BRANCA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 001/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOPATOLOGIA,
IMUNO-HISTOQUÍMICA E CONGELAÇÃO. Para informações e condições
de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA BRANCA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE

nº 002/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação
de SERVIÇOS DE ANÁLISES EM EXAMES CLÍNICOS. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

LIQPARTICIPAÇÕESS.A.
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631 - CompanhiaAberta

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”)
convocaaos titulares dasdebêntures da1ª série da1ª emissãopública dedebêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em duas séries, da Companhia (“Debenturistas”,
“Emissão”e“Debêntures”, respectivamente), a reunirem-seemassembleiageral dedebenturistas, nos termos
daCláusula 9.1 e seguintes do “InstrumentoParticular deEscritura dePrimeira EmissãoPúblicadeDebêntures
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 primeira convocação, no dia 19
de setembro de 2018, às 10h30 horas, na sede da Companhia, na Av. Paulista, 407, 8º andar, São Paulo/
SP (“AGD”), a fim de examinar, discutir e 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 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 da Companhia; (2) para maior celeridade no cadastramento, solicitamos ao Debenturista que
desejar ser representado por procurador que deposite, até 48 horas antes daAGD, o respectivo mandato, com
poderesespeciais, acompanhadodecópiadeatos societáriose/oudocumentosnecessáriosàcomprovaçãoda
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 DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), Agente Fiduciário da Emissão. São Paulo, 03 de
setembro de 2018.AndréTavares Paradizi -Diretor de Finanças e deRelações com Investidores.

Stratura Asfaltos S.A.
CNPJ/MF 59.128.553/0001-77 - NIRE 35300035038

Certidão da Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 17 deMaio de 2018
Certifico o registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 384.816/18-6 em 14/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocadas as empresas representadas pela Federação das Indústrias do Estado de
SãoPaulo – FIESP, inorganizadas emSindicato, conforme previsto nos arts. 611 e 857 daCLT,
para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 18 de setembro de
2018, às 10h, em primeira convocação, no Edifício-Sede da FIESP, na Av. Paulista, 1313,
5º andar, sala 525, nesta Capital, ou em segunda convocação, no mesmo dia e local,
às 10h30, destinada a atender aos fins especificados nos arts. 612 e 859 da CLT sobre: I -
autorizar o recebimento da(s) pauta(s) de reivindicações das categorias profissionais para
futuras discussões e deliberações; e II - outorgar poderes para a celebração de Convenção
Coletiva de Trabalho e/ou Acordo Judicial com as categorias profissionais, inclusive para
instaurar dissídio coletivo ou propor as medidas judiciais cabíveis, abrangendo, também, as
hipóteses das normas legais que regulam os movimentos de greve, bem como discussão e
deliberação das reivindicações dos trabalhadores e início das negociações das datas-bases
outubro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018 das categorias profissionais nas indústrias
do Mobiliário de Guarulhos e de Itapevi; do Cal e Gesso de Itapevi e de São Paulo; Extrativas
de Vegetais do Estado de São Paulo; Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
ligados à Força Sindical, de Itatiba e Região, de Jaguariúna e Região e de Birigui;
Desenhistas do Estado de São Paulo, do ABC e de Campinas; Condutores em Transportes
Rodoviários de Cargas Próprias de São Paulo e Contabilistas de São Paulo.

São Paulo, 04 de setembro de 2018.
José Ricardo Roriz Coelho
Presidente em exercício

Edital de Convocação: Assembleia Geral Extraordinária - Por este
Edital, ficam convocados os 33 cooperados da Plural Cooperativa de
Consultoria, Pesquisa e Serviços, aptos a votarem, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada à Rua Cubatão, 97, nesta
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 14 de setembro de 2018,
com primeira convocação às 8 horas, com quorum de 2/3 (dois terços) do
número de cooperados; segunda convocação às 9 horas, com quorum
de metade mais um dos cooperados; e terceira convocação às 10 horas,
com quorum de, no mínimo, dez cooperados em atenção ao disposto no
artigo 26 do Estatuto Social vigente. A presente Assembleia tem a seguinte
Ordem do dia: 1) autorização para apresentação de proposta do Edital
de Chamada Pública ANATER Nº 008/2018; 2) demissão, eliminação e
exclusão de cooperados e admissão de novos cooperados; e 3) quaisquer
assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no art. 46 da Lei
5.764/71. Ana Maria de Andrade. Diretora Presidente.

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 4ª SÉRIE
DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. A Liq Participações S.A.
(“Companhia”), convoca aos titulares das debêntures da 4ª série da 5ª emissão de debêntures da
espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em até 4 séries, sendo a primeira e a
segunda séries compostas por debêntures simples, não conversíveis em ações, e a terceira e a quarta
séries compostas por debêntures conversíveis em ações, da Companhia (“Debenturistas”, “Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia geral de debenturistas, nos termos da
Cláusula 8.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Escritura de 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Até 4 (Quatro) Séries, sendo
a Primeira e a Segunda Séries Compostas por Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, e a
Terceira e Quarta Séries Compostas por Debêntures Conversíveis emAções, para Distribuição Pública
com Esforços Restritos de Distribuição da Liq Participações S.A.”, conforme alterado (“Escritura”), a
ser realizada, em primeira convocação, no dia 19 de setembro de 2018, às 10h50min, na sede da
Companhia, na Av. Paulista, 407, 8º andar, São Paulo/SP (“AGD”), a fim de examinar, discutir e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: dispensa de manutenção, pela Companhia, dos índices financeiros
(“covenants”) previstos no item “g” da Cláusula 5.1.2 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 comosDebenturistas para que amatéria seja aprovada pelo quórum necessário.
Instruções gerais: (1) a documentação relativa da ordem do dia está disponível para consulta na internet
nas páginas da Companhia (http://ri.liq.com.br) e da Comissão deValores Mobiliários (www.cvm.gov.br)
e na sede da Companhia; e (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 desta Emissão. São Paulo, 3 de setembro de 2018.André
Tavares Paradizi - Diretor de Finanças e de Relações com Investidores.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃODEASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃODE DE-
BÊNTURES DA LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.A Liq Participações S.A. (“Companhia”) convoca aos titula-
res 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”, respecti-
vamente), a reunirem-se em assembleia geral de debenturistas, nos termos da Cláusula 9.1 e seguintes
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 primeira convocação, no dia 19 de setembro
de 2018, às 10h40min, na sede da Companhia, localizada na Av. Paulista, 407, 8º andar, São Paulo/SP
(“AGD”), a fim de examinar, discutir e 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 dis-
ponível para consulta na internet nas páginas da Companhia (http://ri.liq.com.br) e da Comissão deValores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na sede social da Companhia; (2) para maior celeridade ao processo de
cadastramento, solicitamos ao Debenturista que desejar ser representado por procurador que deposite,
até 48 horas antes daAGD, o respectivo mandato, com poderes especiais, devidamente 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 respec-
tivas 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, 03
de setembro de 2018.André Tavares Paradizi - Diretor de Finanças e de Relações com Investidores.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Av. Prof.° Joaquim Barreto, 1000 Bairro Atalaia – Cotia/SP, que será
realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 14.634/2018.PP nº 074/2018 às 14:30hs do dia 20/09/2018.
Objeto: Aquisição de unidade móvel de saúde – Ambulância tipo A -
Simples remoção tipo furgão. O edital está disponível para retirada dos
interessados, através do endereço eletrônico licitacoes@cotia.sp.gov.br
a) Magno Sauter - Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 03 de Setembro de 2018
Acordo de Empréstimo n.º: 8185-0 BR
Edital NCB N.º 005/2018
1. O Governo do Estado do Tocantins assinou um acordo de empréstimo com o Banco Internacional para a Reconstrução
e o Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”), em diversas moedas, no montante de US$300milhões para o
financiamento do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS, e pretende aplicar parte dos
recursos em pagamentos decorrentes do contrato para Execução de serviços e obras remanescentes de melhoramento
nas rodovias vicinais em dois grupos de obras nos municípios de Silvanópolis, Monte do Carmo, Porto Nacional,Aparecida
do Rio Negro e Palmas para o Grupo IX (Extensão 283,44 km), e, Xambioá, Araguanã, Piraquê, Araguaína, Carmolândia e
Aragominas para o Grupo X (Extensão 221,26 km), totalizando uma extensão de 504,70 km.A licitação está aberta a todos
os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco, dividida em 2 grupos.As empresas poderão apresentar propostas
para um grupo ou dois, à opção da empresa. As empresas que desejarem participar nos dois grupos de obras deverão
apresentar proposta individual para cada grupo. 2. A Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO, doravante
denominada Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a Execução de serviços
e obras remanescentes de melhoramento nas rodovias vicinais da Região Sudoeste Grupo IX - municípios de Silvanópolis,
Monte do Carmo, Porto Nacional,Aparecida do Rio Negro e Palmas e Região Noroeste Grupo X - municípios de Xambioá,
Araguanã, Piraquê, Araguaína, Carmolândia e Aragominas. As obras a serem executadas envolvem basicamente
a construção de obras de arte, divididas em bueiros tubulares, bueiros celulares e pontes de vigas pré-moldadas até
30 metros (infra e meso estrutura), com aterros associados e respectivos revestimentos. Complementarmente, serão
executados o patrolamento e a drenagem superficial do trecho, sinalização e o manejo ambiental exigido. 3. O Edital e
cópias adicionais poderão ser adquiridos na Comissão de Licitação da Superintendência de Licitação de Obras e Serviços
Públicos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Serviços Públicos, situado na Rodovia TO-010, km 01, lote 11, Setor
Leste de Palmas, CEP: 77.001-970, e-mail: cpl@seinf.to.gov.br . Telefone 0XX (63) 3218-7194, fax 0XX (63) 3218-1635,
Palmas-TO, por meio de solicitação por escrito, ou através do site: www.seinf.to.gov.br (Licitações – Painel de Avisos).
Os interessados poderão obter maiores informações no mesmo endereço. 4. As propostas deverão ser entregues na
Comissão de Licitação da Superintendência de Licitação de Obras e Serviços Públicos da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Serviços Públicos, situado na Rodovia TO-010, km 01, lote 11, setor Leste de Palmas, CEP: 77.001-970,
até 09H00MIN do dia 10 de Outubro de 2018, data do encerramento da apresentação de propostas acompanhadas de
Garantias de Proposta no valor de R$ 150.000,00 para cada grupo de obras e serão abertas às 09H00MIN, do mesmo
dia, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura. 5. O Concorrente poderá apresentar
proposta individualmente ou como participante de um Consórcio.

MAURÍCIO MATTOS MENDONÇA - Superintendente de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2018
CONTRATO CM Nº 09/2018
TERMO ADITIVO Nº 09-01/2018
LOTE 01 – SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA: RDM SISTEMA DE GESTÃO EIRELI - EPP.
OBJETO: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO A GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO
TREINAMENTO DE PESSOAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE TODOS OS DADOS
PRÉ-EXISTENTES; PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO); MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL; DOTADO
DE INTERFACE GRÁFICA OU WEB, BANCO DE DADOS RELACIONAL E GERENCIAMENTO DE ACESSOS E
AUDITORIA - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (LOTE 01), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
VIGÊNCIA: Conforme previsto na Cláusula 6.1 do contrato CM nº 09/2018, face a conclusão da fase de LICENÇA
DE USO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO devidamente atestada pelo Gestor do Contrato,
a vigência começa a vigorar de 29 de agosto de 2018 até o dia 28 de agosto de 2020.
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 29 de agosto de 2018.

São Caetano do Sul, 29 de agosto de 2018.
ECLERSON PIO MIELO

Presidente


