
a eee Quinta-Feira, 17 De Janeiro De 2019 A23

SECRETARIA DA FAZENDA

E PLANEJAMENTO

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula nona do contrato de prestação de serviços; Parecer Sujur nº 085/18 de 07/11/18; Contrato
Geinf.2 nº 022/18; Proc. ADM-011/18; Cont: Easycredito Mobile APP Eireli - ME; Obj: Cont. de emp.
p/ prest. de serv. de tecnologia na área de serviços financeiros - Fintech; Dt. de Ass: 03/01/19; Dt. da
rescisão contratual: 03/01/19.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº C2 -0001/2019

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2019.
Rogério de Souza

Presidente da Comissão Especial de Licitação

O SENAI CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL torna pública para
conhecimento de todos os interessados a licitação namodalidadeCONCORRÊNCIANº C2-
001/2018, tipo “Menor Preço”, que trata da Contratação de uma empresa especializada
para elaboração de projetos complementares e executivos para reforma e adequação do
prédio já edificado localizado naAvenida Luiz Carlos Prestes, 230 – Barra daTijuca – Rio de
Janeiro – RJ, visando contemplar instalações educacionais, administrativas e laboratoriais.
DATA DA SESSÃO DEABERTURA: 04/02/2019 - HORÁRIO: 14 horas
O edital com todas as informações estará à disposição, gratuitamente no site:
http://compras.cetiqt.senai.br.

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DE JORNAIS E REVISTAS

SAF Sul – Quadra 2 – Lote 4 – Bloco D – Ed. Via Esplanada – Sala 101 – Brasília – DF
CNPJ 11.352.375/0001-37

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2019 – AVISO
A FENAJORE – Federação Nacional das Empresas de Jornais e Revistas, representante da categoria econômica
das “empresas de jornais e revistas” a nível nacional, com Registro Sindical junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego nº. 000.606.837.00000-6, informa às empresas integrantes de sua representação que o vencimento da
Contribuição Sindical Patronal relativa ao Exercício 2019, de acordo com a Tabela Progressiva por faixa de capital
social, conforme os artigos 578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, será no dia 31 de janeiro de 2019.
Informações sobre enquadramento, valores da Tabela e emissão da Guia de recolhimento poderão ser obtidas
através do site: www.fenajore.org.br; do e-mail secretaria@fenajore.org.br; pelo telefone (11) 3898.1944.

São Paulo, 14 de janeiro de 2019.
REGINALDO CARLOS DE ARAÚJO

Presidente

Cosan S.A.
Companhia Aberta - CNPJ nº 50.746.577/0001-15 - NIRE 35.300.177.045 | Código CVM 19836

Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária a serRealizadaem1ºdeFevereirode2019
O conselho de administração da Cosan S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº4.100, 16ºandar, Sala01, ItaimBibi, CEP04538-132, comseusatos constitutivosarquivadosna JuntaComercial doEstadodeSãoPaulo (“JUCESP”) soboNIRE
35.300.177.045, inscritanoCadastroNacionaldasPessoas JurídicasdoMinistériodaFazenda (“CNPJ/MF”) sobonº50.746.577/0001-15, registradanaComissão
deValoresMobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria“A”sob o código 19836 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e dos artigos 3º e 5º da Instrução CVMnº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme
alterada (“ICVM 481/09”), convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”), a ser realizada no
dia 1° de fevereiro de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordemdodia: (i)Análise e ratificação da
contratação daValorUp Auditores Independentes, CNPJ/MF nº 13.976.330/0001-69, empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido
da Usina Santa Luiza S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia Francisco Malzoni, Km 13, Fazenda Santa Cecília, município de Motuca, Estado
de São Paulo, CEP 14835-000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 52.312.774/0001-51 (“Santa Luiza”), bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação
(“Empresa Especializada”); (ii) Análise e aprovação do protocolo e justificação de cisão total da Santa Luiza e incorporação das parcelas cindidas pela São
Martinho S.A. e pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), celebrado em30de novembro de 2018 entre as administrações da Companhia, da SãoMartinho
S.A. (“SMSA”), inscrita no CNPJ/MF sob n° 51.466.860/0001-56, e da Santa Luiza; (iii)Análise e aprovação do laudo de avaliação dopatrimônio líquido da Santa
Luiza a ser totalmente cindido e incorporado pela Companhia (“Parcela Cindida”) e pela SMSA, conforme preparado pela Empresa Especializada (“Laudo de
Avaliação”); (iv)Análise e aprovação da incorporação da Parcela Cindida da Santa Luiza, sem aumento do capital social da Companhia; e (v) Autorização aos
membrosdaDiretoriapara apráticade todosequaisquer atosnecessários, úteis e/ou convenientes à implementaçãoda incorporaçãodaParcelaCindidapela
Companhia. Informações Gerais:Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., e do artigo 11, do Estatuto Social da Companhia, para participar da Assembleia
Geral, os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar àCompanhia, alémdodocumentode identidade (Carteira de IdentidadeRegistroGeral
“RG”, a Carteira Nacional de Habilitação“CNH”, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas
pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos societários pertinentes que comprovem a representação legal,
conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia comaté 2 (dois) dias
de antecedência da data da realização da Assembleia Geral; (b) instrumento de outorga de poderes de representação; e (c) relativamente aos acionistas
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente
(Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que
(b.i) comparecer à assembleiageral como representantedapessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuraçãoparaque terceiro represente a acionistapessoa jurídica.
Notocanteaos fundosde investimento,a representaçãodoscotistasnaAssembleiaGeral caberáà instituiçãoadministradoraougestora,observadoodisposto
no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o
representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora,
deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio de
procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada hámenos de 1 (um) ano, nos termos do
artigo126,§1º,daLeidasS.A.Adicionalmente, emcumprimentoaodispostonoartigo654,§1ºe§2ºdaLeinº10.406,de10de janeirode2002 (“CódigoCivil”),
a procuraçãodeverá conter a indicaçãodo lugar onde foi passada, a qualificação completa dooutorgante edooutorgado, a data e oobjetivodaoutorga com
adesignaçãoeaextensãodospoderes conferidos, contendoo reconhecimentoda firmadooutorgante.Valedestacarque (a) aspessoasnaturais acionistasda
Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou
instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, §1º, da Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão ser
representadas por procurador constituído emconformidade comseu contrato ou estatuto social e segundo as normas doCódigoCivil, semanecessidadede
tal pessoa ser administrador daCompanhia, acionista ou advogado (conformeProcesso CVMRJ2014/3578, julgado em04.11.2014). A Companhia não exigirá
a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola ou que venham
acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia solicita,
nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, o depósito prévio dos documentos necessários para participação na Assembleia Geral com até
2 (dois) dias de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Cópia da documentação poderá ser encaminhada para
o e-mail dep.ri@cosan.com. Ressalta-se que os acionistas poderão participar da Assembleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio acima referido,
bastando apresentarem os documentos na abertura da Assembleia Geral, conforme o disposto no artigo 5º, § 2º, da ICVM 481/09. Os documentos e
informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e
na página eletrônica da Companhia na rede mundial de computadores (www.ri.cosan.com.br), tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Paulo, 17 de janeiro de 2019.RubensOmettoSilveiraMello -Presidente doConselhodeAdministração.

O Presidente do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo,
na forma do Regimento Eleitoral
(Resolução CFO nº 80/2007), no seu
artigo 49, nomeou, comoConselheiro
Relator, Dr. Nilden Carlos Alves
Cardoso, que, após analisar as
condições de elegibilidade dos
integrantes da chapa apresentada,
opinou pelo deferimento da inscrição.
Na sequência, o Presidente do
Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo, em conjunto com a
Presidente da Comissão Eleitoral,
nos termos da mesma resolução,
faz saber que o seu Plenário decidiu
inscrever a chapas nº 01, a qual, em
consequência, concorrerá à eleição
para a renovação do corpo dirigente
do CRO-SP, convocada através do
Edital nº01/2018, publicadonoD.O.U
de 08/11/2018, Seção 3, página
215, (com re-ratificação publicada
no D.O.U em 11/01/2019, Seção 3,
página 160). A eleição será realizada
em 13/02/2019, no horário das 0 às
21 horas, pelo sistema informatizado.
O sufrágio é obrigatório para todos
os cirurgiões-dentistas com direito
a voto. O Edital completo, contendo
inclusive as instruções para votação
pelo sistema Informatizado,
encontra-se afixado na sede do
Conselho Regional.
São Paulo, 15 de janeiro de 2019

Marcos Jenay Capez
Presidente

EDITAL Nº 02/2019

CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

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.
(“Companhia”) convoca os 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 assembleia geral de debenturistas, nos termos da Cláusula 9.1 e seguintes 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 primeira convocação, no dia 31 de janeiro
de 2019, às 10h02min, na sede da Companhia, naAv. Paulista, 407, 8º andar, São Paulo, SP (“AGD”),
a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: alteração de data de Pagamento
da Remuneração das Debêntures da Segunda Série que seria devido em 15 de março de 2019 para
15 de junho de 2019 e/ou outros datas de pagamento que venham a ser determinadas na AGD,
com a consequente alteração das datas e percentuais de pagamento e capitalização previstos na
Cláusula 6.15.2.5 da Escritura; (ii) dispensa de manutenção dos índices financeiros (“covenants”)
previstos no item XVII da Cláusula 6.25 da Escritura em relação aos trimestres findos em 31 de
dezembro de 2018, 31 de março de 2019 e/ou outro período que venha a ser determinado na AGD;
(iii) decretação ou não do vencimento antecipado das Debêntures em relação ao descumprimento
do prazo máximo para abertura da Conta Reserva previsto no instrumento de Cessão Fiduciária, nos
termos do item XXI da Cláusula 6.25 da Escritura, bem como prorrogação do prazo para abertura
da Conta Reserva até 31 de dezembro de 2019, observada que tal deliberação considerará quórum
agregado de Debenturistas das duas séries da Emissão, conforme Cláusula 6.25.2 da Escritura; e
(iv) a autorização para que oAgente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em
conjunto com a Companhia, adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências
necessárias para dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito da AGD convocada por meio
deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização de aditamento à
Escritura e ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Contas Bancárias e Outras Avenças,
caso necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes das deliberações adotadas pelos
Debenturistas no âmbito da AGD. Os demais termos e condições das matérias descritas acima não
contidos neste edital, incluindo aqueles relacionados às condições de eficácia da aprovação das
matérias descritas acima pelos Debenturistas na AGD, estão devidamente detalhados na Proposta
da Administração divulgada pela Companhia nesta data. No âmbito da deliberação da 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 for 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., na qualidade
de agente fiduciário da Emissão. São Paulo, 16 de janeiro de 2019. André Tavares Paradizi Diretor
de Finanças e de Relações com Investidores

COMUNICADO PÚBLICO
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 Serra Negra - SP
no dia 15/01/2019, a partir das 20h00. A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a
regularização do serviço, normalizando-o integralmente às 23h43.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico para eventual fornecimento de M.M.H (Campo Operatório e Compressas de
Gaze), pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades do Hospital Barão
de Lucena. Valor total estimado: R$ 1.490.727,60 (Um milhão quatrocentos e noventa mil
setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos); Entrega de propostas até PROCESSO Nº.
0304/2018 - PREGÃOELETRÔNICONº. 0040/2018.Objeto: Formação de Registro através
de 31/01/2019 às 09h00min. Início da disputa em 31/01/2019 às 10h00min.
O Edital na íntegra encontra-se no site do www.peintegrado.pe.gov.br e no painel de licitações.
Maiores informações pelos fones (81) 3184-6468/6469.

Márcia Selene de Miranda Henriques Barros. Pregoeira/Presidente.
Recife 16 de janeiro de 2019

SECRETARIADE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HOSPITALBARÃO DE LUCENA
Comissão Permanente de Licitação

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 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.. A Liq Participações S.A.
(“Companhia”) convoca aos titulares das debêntures da 1ª 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 em
Ações, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Liq Participações S.A.”,
conforme alterado (“Escritura”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 31 de janeiro de
2019, às 10h05min, 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: (i) alteração de data de Pagamento
da Remuneração das Debêntures da Primeira Série que seria devido em 15 de março de 2019 para
15 de junho de 2019 e/ou outras datas de pagamento que venham a ser determinadas na AGD, com a
consequente alteração das datas e percentuais de pagamento e capitalização previstos na Cláusula
4.11.1.1 da Escritura; (ii) dispensa de manutenção dos índices financeiros (“covenants”) previstos no
item “g” da Cláusula 5.1.2 da Escritura em relação aos trimestres findos em 31 de dezembro de 2018,
31 de março de 2019 e/ou outro período que venha a ser determinado na AGD, a ser deliberado pelos
Debenturistas de cada série; (iii) decretação ou não do vencimento antecipado das Debêntures em
relação ao descumprimento do prazomáximo para abertura da Conta Reserva previsto no instrumento
de Cessão Fiduciária, nos termos do item “m” da Cláusula 5.1.2 da Escritura, bem como prorrogação
do prazo para abertura da Conta Reserva até 31 de dezembro de 2019; (iv) a autorização para que o
Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia,
adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito
às deliberações aprovadas no âmbito da AGD convocada por meio deste edital, incluindo, sem
limitação, a possibilidade de celebração e formalização de aditamento à Escritura e ao Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Contas Bancárias e Outras Avenças, caso necessário, para refletir
eventuais alterações decorrentes das deliberações adotadas pelos Debenturistas no âmbito da AGD.
Os demais termos e condições das matérias descritas acima não contidos neste edital, incluindo
aqueles relacionados às condições de eficácia da aprovação das matérias descritas acima pelos
Debenturistas na AGD, estão devidamente detalhados na Proposta da Administração divulgada pela
Companhia nesta data. No âmbito da deliberação da 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 for 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., na qualidade de agente fiduciário da Emissão. São Paulo, 16
de janeiro de 2019. 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 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 9.1 e seguintes 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 primeira convocação, no dia 31 de janeiro
de 2019, às 10h01min, na sede da Companhia, naAv.Paulista, 407, 8º andar, São Paulo, SP (“AGD”), a
fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração de data de Pagamento
da Remuneração das Debêntures da Primeira Série que seria devido em 15 de março de 2019 para
15 de junho de 2019 e/ou outras datas de pagamento que venham a ser determinadas na AGD, com a
consequente alteração das datas e percentuais de pagamento e capitalização previstos na Cláusula
6.15.1.2 da Escritura; (ii) dispensa de manutenção dos índices financeiros (“covenants”) previstos no
item XVII da Cláusula 6.25 da Escritura em relação aos trimestres findos em 31 de dezembro de 2018,
31 de março de 2019 e/ou outro período que venha a ser determinado na AGD; (iii) decretação ou não
do vencimento antecipado das Debêntures em relação ao descumprimento do prazo máximo para
abertura da Conta Reserva previsto no instrumento de Cessão Fiduciária, nos termos do item XXI da
Cláusula 6.25 da Escritura, bem como prorrogação do prazo para abertura da Conta Reserva até 31
de dezembro de 2019, observada que tal deliberação considerará quórum agregado de Debenturistas
das duas séries da Emissão, conforme Cláusula 6.25.2 da Escritura; e (iv) a autorização para que o
Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia,
adote e pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito
às deliberações aprovadas no âmbito da AGD convocada por meio deste edital, incluindo, sem
limitação, a possibilidade de celebração e formalização de aditamento à Escritura e ao Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Contas Bancárias e Outras Avenças, caso necessário, para refletir
eventuais alterações decorrentes das deliberações adotadas pelos Debenturistas no âmbito da AGD.
Os demais termos e condições das matérias descritas acima não contidos neste edital, incluindo
aqueles relacionados às condições de eficácia da aprovação das matérias descritas acima pelos
Debenturistas na AGD, estão devidamente detalhados na Proposta da Administração divulgada pela
Companhia nesta data. No âmbito da deliberação da 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 for 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., na qualidade de agente fiduciário da Emissão. São Paulo, 16
de janeiro de 2019. 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 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”),
convocaaos titulares dasdebêntures da4ª série da5ª emissãodedebêntures daespécie comgarantia 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,comGarantiaAdicional Fidejussória,emAté 4 (Quatro) Séries,sendo a Primeira e a Segunda Séries
Compostas por Debêntures Simples,NãoConversíveis emAções,e aTerceira eQuarta 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
31 de janeiro de 2019, às 10h07min, 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: (i) alteração de data de
Pagamento da Remuneração das Debêntures da Quarta Série que seria devido em 15 de março de 2019
para 15 de junho de 2019 e/ou outras datas de pagamento que venham a ser determinadas na AGD, com
a consequente alteração das datas e percentuais de pagamento e capitalização previstos nas Cláusulas
4.11.4.1 e 4.11.4.3 da Escritura; (ii) dispensa de manutenção dos índices financeiros (“covenants”) previstos
no item “g” da Cláusula 5.1.2 da Escritura em relação aos trimestres findos em 31 de dezembro de 2018,
31 de março de 2019 e/ou outro período que venha a ser determinado na AGD, a ser deliberado pelos
Debenturistas de cada série; (iii) decretação ou não do vencimento antecipado das Debêntures em
relação ao descumprimento do prazo máximo para abertura da Conta Reserva previsto no instrumento
de Cessão Fiduciária, nos termos do item “m” da Cláusula 5.1.2 da Escritura, bem como prorrogação do
prazo para abertura da Conta Reserva até 31 de dezembro de 2019; (iv) a autorização para que o Agente
Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia, adote e
pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações
aprovadas no âmbito da AGD convocada por meio deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade
de celebração e formalização de aditamento à Escritura e ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária
de Contas Bancárias e Outras Avenças, caso necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes
das deliberações adotadas pelos Debenturistas no âmbito da AGD. Os demais termos e condições das
matérias descritas acimanão contidos neste edital, incluindo aqueles relacionados às condições de eficácia
da aprovação das matérias descritas acima pelos Debenturistas na AGD, estão devidamente detalhados
na Proposta da Administração divulgada pela Companhia nesta data. No âmbito da deliberação da 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 deValores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na sede da Companhia; (2) para maior celeridade no
cadastramento, solicitamos aoDebenturista que for 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., na qualidade de agente fiduciário da Emissão. São Paulo, 16 de janeiro
de 2019.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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª SÉRIE
DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. A Liq Participações S.A.
(“Companhia”), convoca aos titulares das debêntures da 2ª 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 em
Ações, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Liq Participações S.A.”,
conforme alterado (“Escritura”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 31 de janeiro de
2019, às 10h06min, 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: (i) dispensa de manutenção dos
índices financeiros (“covenants”) previstos no item “g” da Cláusula 5.1.2 da Escritura em relação aos
trimestres findos em 31 de dezembro de 2018, 31 de março de 2019 e/ou outro período que venha
a ser determinado na AGD, a ser deliberado pelos Debenturistas de cada série; (ii) decretação ou
não do vencimento antecipado das Debêntures em relação ao descumprimento do prazo máximo
para abertura da Conta Reserva previsto no instrumento de Cessão Fiduciária, nos termos do item
“m” da Cláusula 5.1.2 da Escritura, bem como prorrogação do prazo para abertura da Conta Reserva
até 31 de dezembro de 2019; (iii) a autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade de
representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia, adote e pratique todos e quaisquer
atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito
da AGD convocada por meio deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e
formalização de aditamento à Escritura e ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Contas
Bancárias e Outras Avenças, caso necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes das
deliberações adotadas pelos Debenturistas no âmbito da AGD. Os demais termos e condições das
matérias descritas acima não contidos neste edital, incluindo aqueles relacionados às condições de
eficácia da aprovação das matérias descritas acima pelos Debenturistas na AGD, estão devidamente
detalhados na Proposta da Administração divulgada pela Companhia nesta data. No âmbito da
deliberação da 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
for 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., na qualidade de agente fiduciário da Emissão. São Paulo, 16 de janeiro de 2019.
André Tavares Paradizi - Diretor de Finanças e de Relações com Investidores.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - SESC/ARRJ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

SESC/ARRJ Nº 01/2019 – PROCESSO Nº 72.851/2019 e SENAC/ARRJ Nº 01/2019.
O Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro
– SESC/ARRJ e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração
Regional no Estado do Rio de Janeiro – SENAC/ARRJ, comunicam a realização
de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA referente à CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAPARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇAPARA
AS UNIDADES E AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO SESC/ARRJ E DO
SENAC/ARRJ. O Edital de Licitação e seusAnexos poderão ser retirados gratuitamente
no Portal de Compras | SESC/ARRJ através do link “Licitações”, disponível no site
www.sescrio.org.br ou na Gerência de Logística, situada na Rua Marquês de Abrantes,
99 – Flamengo - Rio de Janeiro/RJ. A Sessão Pública será realizada às 13 (treze)
horas do dia 25/02/2019 na Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro/
RJ. CEP: 22.230-060. Kleiton Antunes, Gerente de Logística do SESC/ARRJ – Cleide
Monteiro, Gerente de Suprimentos do SENAC/ARRJ.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019.
Kleiton Antunes

Gerente de Logística do SESC/ARRJ

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2019

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º
03/2019, cujo objeto é o Registro de Preços visando a eventual aquisição de tags/etiquetas
RFID. A Licitação será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, no site www.
comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: às 14h30min (horário de Brasília)
do dia 30/01/2019. O Edital, contendo todas as informações, encontra-se disponível, para re-
produção gráfica, no endereço acima, bem como no site www.tre-ba.jus.br. Outras informa-
ções pelo telefone: (71) 3373-7025.

Salvador, 17 de janeiro de 2019.
Marconni Rodrigues de Alcântara Santos

Pregoeiro

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SESC/ARRJ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 26/2018

SESC/ARRJ Nº 26/2018 – PROCESSO Nº 72.289/2018 e SENAC/ARRJ Nº 14/2018 –
PROCESSO Nº 736.597/2018. O Serviço Social do Comércio - Administração Regional
no Estado do Rio de Janeiro – SESC/ARRJ e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro – SENAC/ARRJ,
comunicam a realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA referente
à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. O Edital de Licitação e seus Anexos
poderão ser retirados gratuitamente no Portal de Compras | SESC/ARRJ através do link
“Licitações”, disponível no site www.sescrio.org.br ou na Gerência de Logística, situada
na Rua Marquês de Abrantes, 99 – Flamengo - Rio de Janeiro/RJ. A Sessão Pública
será realizada às 13 (treze) horas do dia 18/02/2019 na Rua Marquês de Abrantes, 99
- 3º andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ. CEP: 22.230-060. Kleiton Antunes, Gerente
de Logística do SESC/ARRJ – Cleide Monteiro, Gerente de Suprimentos do SENAC/
ARRJ.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2019.
Kleiton Antunes

Gerente de Logística do SESC/ARRJ

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 3ª EMISSÃO DE
DEBÊNTURES DA LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. A Liq Participações S.A. (“Companhia”) convoca aos
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 9.1 e
seguintes do “Instrumento Particular de Escritura Emissão Pública de Debêntures Simples,Não Conversí-
veis emAções,da Espécie Quirografária,comGarantia Fidejussória,daTerceira Emissão da Liq Participa-
ções S.A.”, conforme alterado (“Escritura”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 31 de janeiro
de 2019, às 10h04min, 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: (i) alteração de data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures que seria devido em 15 de março de 2019 para 15 de junho de 2019 e/ou
outras datas de pagamento que venham a ser determinadas na AGD, com a consequente alteração das
datas e percentuais de pagamento e capitalização previstos na Cláusula 6.15.da Escritura; (ii) dispensa de
manutenção dos índices financeiros (“covenants”) previstos no item X da Cláusula 6.27.2 da Escritura em
relação aos trimestres findos em 31 de dezembro de 2018, 31 de março de 2019 e/ou outro período que
venha a ser determinado na AGD; (iii) decretação ou não do vencimento antecipado das Debêntures em
relação ao descumprimento do prazo máximo para abertura da Conta Reserva previsto no instrumento de
Cessão Fiduciária, nos termos do item XXIV da Cláusula 6.27.2 da Escritura, bem como prorrogação do
prazo para abertura da Conta Reserva até 31 de dezembro de 2019; e (iv) a autorização para que oAgente
Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia, adote e
pratique todos e quaisquer atos e tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações
aprovadas no âmbito daAGD convocada por meio deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de
celebração e formalização de aditamento à Escritura e ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de
Contas Bancárias e Outras Avenças, caso necessário, para refletir eventuais alterações decorrentes das
deliberações adotadas pelos Debenturistas no âmbito da AGD.Os demais termos e condições das maté-
rias descritas acima não contidos neste edital, incluindo aqueles relacionados às condições de eficácia da
aprovação das matérias descritas acima pelos Debenturistas na AGD, estão devidamente detalhados na
Proposta da Administração divulgada pela Companhia nesta data. No âmbito da deliberação da ordem do
dia, a Companhia se reserva o direito de negociar termos e/ou condições com osDebenturistas 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 Comis-
são de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na sede da Companhia; (2) para maior celeridade no ca-
dastramento, solicitamos ao Debenturista que for 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, 16 de janeiro de 2019.
André Tavares Paradizi - Diretor de Finanças e de Relações com Investidores


