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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Marcio Pizzolato, CPF nº 091.800.588-41 e Viviane Graciela Jarra Girardo, CPF nº 137.559.678-04. Declaram, nos termos do art. 6º do
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na Finamax S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento. Esclarecem que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente
ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória,
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL - DEORF - Av. Paulista, 1804 - São Paulo-SP - CEP: 01.310-922

DECLARAÇÃO À PRAÇA
Good Way Distribuidora Ltda, com sede à Alameda Caraguatatuba, 689 – Alphaville , Santana de Parnaiba-SP,
CNPJ nº 01.825.135/0001-59 vem a publico para informar a redução de seu capital social , em 1.459,720
(hum milhão quatrocentas e cinquenta e nove mil setecentas e vinte quotas ) no valor de R$ 1.459.720,00
(hum milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil setecentos e vinte reais) pela devolução ao sócio Sr.
Marcelo Chiossi, de suas cotas integralizadas , em face de seu desligamento do quadro societário . passando
o capital social a ser R$ 5.129,280 (cinco milhões cento e vinte e nove mil duzentos e oitenta mil reais).

ASPDM –ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA–UNIDADESAFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar do Pregão Eletrônico nº 031/2018, a ser realizado para

contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para
prestação de serviço de conexões Ponto a Ponto (preferencialmente MPLS)
para as unidades afiliadas da SPDM. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

DIRETORIA DE ENGENHARIA
SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1. O Estado de São Paulo e o Banco Internacional para a Reconstrução e o De-
senvolvimento - BIRD firmaram o Contrato de Empréstimo nº 8272 - BR, datado
de 24 de setembro de 2013, para desenvolver o PROGRAMA de TRANSPOR-
TE, LOGÍSTICA e MEIO AMBIENTE (PROJETO de TRANSPORTE SUSTEN-
TÁVEL do ESTADO de SÃO PAULO). Parte dos recursos será utilizada para a
contratação de instituições visando à prestação de serviços de consultoria.
2. O objetivo geral do trabalho é promover a incorporação de parâmetros e
atributos da gestão de risco de desastres a eventos geodinâmicos nos planos
estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Logística e Transporte, bem
como promover a eficiente implementação do Programa Estadual de Preven-
ção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São
Paulo (Decreto 57.512/2011).
2.1. O objeto da contratação consiste em “Formulação, estruturação e imple-
mentação de uma Plataforma Integradora de Gestão de Riscos de Desastres”
3. A Plataforma deverá ter no mínimo as seguintes características:
3.1. Será responsável pelo suporte às atividades relacionadas com a produção,
agregação, publicação e análise de dados no âmbito do Programa Estadual
de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos Geológicos, do
Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente (PTLMA) e das demais
atividades de gestão de riscos de desastres desenvolvidas pelo Instituto Ge-
ológico.
3.2. Deverá compreender um conjunto de módulos de software integrados que
possuam, a partir da utilização de um modelo de dados estruturado, a respon-
sabilidade de apoiar as atividades de monitoramento, operação, planejamento
e avaliação de cenários a partir de uma base de dados orientada à consulta
e com o apoio de ferramentas de análise, visualização de dados espaciais,
temporais, descritivos e o acesso à informação digital, em formato livre (não
estruturado), como relatórios e outros textos relevantes.
4. São objetivos específicos da contratação:
4.1.Modelar e implantar uma base de dados geográfica para suporte às ativida-
des de operação e tomada de decisão na Gestão de Riscos de Desastres.
4.2. Projetar e implantar um mecanismo de integração de dados, de uso manual
e/ou automatizado, para extração, transformação e carga de conteúdo rele-
vante existente em sistemas de informação, dados de análise produzidos nos
laboratórios do Instituto Geológico ou outras fontes externas.
4.3. Efetuar a carga, no banco de dados modelado, usando o mecanismo de
integração desenvolvido, das informações da instituição relevantes para a Ges-
tão de Riscos de Desastres.
4.4. Projetar e implementar um conjunto de ferramentas de software (em plata-
forma web e móvel) para suporte às atividades de levantamento de dados em
campo, com suporte à manipulação de informações geográficas e a possibili-
dade de captura de imagens. Esse suporte inclui a preparação da campanha
de campo, com customização de formulários de entrada de dados, seleção de
base de informações que serão carregadas no dispositivo móvel para uso co-
nectado ou não da internet, e carga automatizada no banco de dados do Insti-
tuto Geológico.
4.5. Projetar e implementar ferramentas de software em plataforma web, para
uso interno ou de parceiros do Instituto Geológico, que concentrarão as funcio-
nalidades analíticas e de suporte a tomada de decisão na Gestão de Riscos de
Desastres.
4.6. Diagnosticar e propor adequações na infraestrutura tecnológica do Instituto
Geológico para compatibilizá-la com os requisitos dos produtos de software que
serão desenvolvidos.
5. A Unidade de Coordenação de Programas Rodoviários – UCPR, do Depar-
tamento de Estradas e Rodagens (DER/SP), entidade encarregada da execu-
ção do Programa, convida empresas qualificadas a manifestar interesse, por
escrito, na prestação dos serviços acima descritos. Os interessados deverão
fornecer informações indicando que estão qualificados para executar os servi-
ços. Estas informações serão utilizadas para a formação de Lista Curta. Apenas
empresas (pessoa jurídica) serão consideradas, sendo vedada a participação
de consultores individuais. Os critérios para avaliação das empresas interessa-
das e para a formação de Lista Curta são:
5.1. Critério 1 – Qualificações da empresa: deverão ser demonstradas expe-
riência prévia e capacidade técnica e operacional da empresa na execução
de estudos e serviços técnicos especializados com temática e complexidade
iguais ou similares aos objetivos listados acima (Itens 4.1 a 4.6), considerando-
se como similares, em ordem decrescente de prioridade:
i. Projeto e desenvolvimento de sistemas de informação para suporte com te-
mática de Gestão de Riscos de Desastres ou compatível;
ii. Projeto e desenvolvimento de sistemas de informação geográfica com temá-
tica ambiental ou de geociências;
iii. Projeto e desenvolvimento de aplicativos móveis com características geo-

gráficas;
iv. Projeto e implantação de mecanismos de extração, transformação e carga
de dados geográficos;
v. Projeto e implementação de ambiente analítico de suporte a tomada de de-
cisão.
5.1.1. Quanto aos serviços apresentados para demonstração de experiência
prévia e capacidade técnica e operacional, a Empresa deve ter sido diretamen-
te contratada pelo Cliente ou participado como um dos membros de um con-
sórcio. Os serviços executados por especialistas da Empresa, individualmente,
trabalhando de forma privada ou por intermédio de outras empresas de consul-
toria, ou através de parceiros ou subconsultores da Empresa, não poderão ser
mencionados para fins de demonstração da experiência prévia e capacidade
técnica e operacional.
5.1.2. Com o intuito de garantir uma avaliação efetiva referente à experiência
prévia e capacidade técnica e operacional da empresa, recomenda-se forte-
mente aos interessados que as informações fornecidas indiquem explicitamen-
te a magnitude e abrangência dos serviços, estudos e projetos executados,
incluindo preferencialmente duração e valor do contrato, bem como o nome do
contratante e os produtos apresentados.
5.2. Critério 2 - Capacidade organizacional e campo de especialização da em-
presa: deverá ser indicada, de forma sucinta, a capacidade corporativa e opera-
cional (a) da empresa e (b) da equipe técnica permanente e/ou sugerida para a
execução dos serviços, demonstrando e enfatizando os seguintes aspectos:
i. Estrutura organizacional geral (técnica, administrativa, operacional): deverá
ser demonstrada sua adequação em relação ao escopo e à amplitude dos ser-
viços a serem executados.
ii. Missão, campo de expertise da empresa, lideranças e equipe técnica per-
manente: deverá ser demonstrada compatibilidade mínima com o escopo e a
amplitude dos serviços a serem executados, com particular ênfase às lideran-
ças (coordenadores/gerentes) e equipe técnica permanente sugerida para a
execução dos serviços.
6. As manifestações de interesse de consultores interessados são exigidas nos
termos do parágrafo 1.9 das Diretrizes para seleção e contratação de consul-
tores financiados por empréstimos do BIRD e créditos e doações da AID pelos
mutuários do Banco Mundial, versão de janeiro de 2011 (“Diretrizes de Con-
sultores”).
7. As manifestações de interesse e respectiva documentação de consultores
interessados não deverão exceder um máximo de 25 páginas, reunindo todas
as informações consideradas relevantes, inclusive anexos. Deverão ser entre-
gues no formato de portfólios, uma versão impressa e outra versão digital salva
em CD ou DVD, e devem conter somente os trabalhos realizados pela Empresa
com temática e complexidade semelhantes ou superiores ao objeto a ser con-
tratado. Caso seja verificada diferença entre a versão impressa e a digital, será
considerado o conteúdo da versão impressa. Cada trabalho apresentado no
portfólio deve incluir:
i. objetivo do serviço;
ii. breve descrição da natureza do serviço;
iii. nível de participação da empresa no serviço;
iv. data e duração do contrato/serviço;
v. nome do contratante;
vi. equipe envolvida;
vii. principais produtos/resultados.
8. Os Consultores poderão se associar com outras empresas na forma de con-
sórcio (Joint Venture) ou subconsultoria para melhorar as suas qualificações.
9. As empresas serão selecionadas de acordo com o procedimento “Seleção
Baseada na Qualidade e no Custo” (SBQC), estabelecido pelas diretrizes acima
mencionadas, e deverão se atentar às disposições sobre conflito de interes-
ses.
10. As empresas interessadas poderão obter mais informações no endereço
indicado abaixo de segunda-feira à sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 14h00
às 17h00 (horário de Brasília-DF).
10.1. Para assuntos administrativos na Unidade de Coordenação de Programas
Rodoviários (UCPR) do Departamento de Estradas e Rodagem (DER/SP), Att.
Engº Raphael do Amaral Campos Junior, Avenida do Estado nº 777, 2º andar,
Sala 2123, Bom Retiro, São Paulo - SP, CEP 01107-000 – Brasil Tel/fax: (55-11)
3311-2285, e-mail: raphael@derucp.com.br.
10.2. Para assuntos técnicos, no Instituto Geológico, Att. Maria José Brollo, ou
Cláudio José Ferreira, Telefone: +55 (11) 5073-5511 (ramal 2044 ou 2053), Fax:
+55 (11) 5077-2219, e-mail: mbrollo@sp.gov.br ou cferreira@sp.gov.br.
11. As manifestações de interesse e respectiva documentação deverão ser en-
tregues no endereço abaixo até as 16 horas do dia 6 de novembro de 2018
(horário de Brasília-DF).
Departamento de Estradas e Rodagem (DER/SP)
Unidade de Coordenação de Programas Rodoviários (UCPR)
Att. Engº Raphael do Amaral Campos Junior
Avenida do Estado, nº 777, 2º andar, Sala 2123, Bom Retiro - São Paulo -
SP, CEP 01107-000 – Brasil.
Tel/fax: (55-11) 3311-2285.
12. Caso o número mínimo de manifestações não seja atingido, nos termos das
Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Emprés-
timos do BIRD pelos mutuários do Banco Mundial, o Aviso de Solicitação de
Manifestações de Interesse permanecerá aberto por mais 30 (trinta) dias.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PREFEITURADACIDADE DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Data: 1 de Outubro de 2018 - Contrato de Empréstimo nº. 2.482/OC-BR - Edital nº.
LPN - 001/2018. O Município Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Habitação - SMIH, recebeu um empréstimo do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, em diversas moedas, no montante de US$ 150 milhões para o
financiamento do Programa de Urbanização de Assentamentos Populares no Município
do Rio de Janeiro - PROAP III e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos
decorrentes do contrato para Urbanização de Assentamentos Populares. A licitação está
aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.

O Município do Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Habitação - SMIH, doravante denominado Contratante convida os interessados a
se habilitarem e apresentarem propostas para a execução de “Serviço de Implantação
Urbanística e Fundiária nas Favelas Vila Cruzeiro, Cascatinha, Complexo do Arará (Vila
Arará, Parque Herédia de Sá e Parque Horácio Cardoso Franco)”.

As propostas deverão ser entregues na RuaAfonso Cavalcanti, 455 - Prédio Principal - 9º
andar - Sala 904-A - Cidade Nova - CEP: 21.211-110 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil até
às 11:00 horas do dia 6 de Novembro de 2018, acompanhadas de Garantia de Proposta no
valor de R$ 266.395,42 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais
e quarenta e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado
para o Contrato e serão abertas imediatamente após, na presença dos interessados que
desejarem assistir à cerimônia de abertura.
Vide Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 02/10/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 1 de Outubro de 2018 - Contrato de Empréstimo nº 2.482/OC-BR - Edital n.º
LPN - 002/2018. O Município Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Habitação - SMIH, recebeu um empréstimo do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, em diversas moedas, no montante de US$ 150 milhões para o
financiamento do Programa de Urbanização de Assentamentos Populares no Município
do Rio de Janeiro - PROAP III e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos
decorrentes do contrato para Urbanização de Assentamentos Populares. A licitação está
aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.

O Município do Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Habitação - SMIH, doravante denominado Contratante convida os interessados a se
habilitarem e apresentarem propostas para a execução de “Projeto de Regularização
Urbanística e Fundiária nas favelas denominadas Parque Oswaldo Cruz, Parque Unidos,
Morro da Baiana, Morro do Adeus e Morro do Piancó, e Fim do Mundo (Vila Rica de
Irajá), situadas nos bairros de Manguinhos, Pavuna, Alemão e de Acari, respectivamente,
Xª, XXVª e XXIXª Regiões Administrativas - AP 3, na Cidade do Rio de Janeiro”.

As propostas deverão ser entregues na RuaAfonso Cavalcanti, 455 - Prédio Principal - 9º
andar - Sala 904-A - Cidade Nova - CEP: 21.211-110 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil até
às 14:00 horas do dia 6 de Novembro de 2018, acompanhadas de Garantia de Proposta no
valor de R$ 272.796,80 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais
e oitenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado para o
Contrato e serão abertas imediatamente após, na presença dos interessados que desejarem
assistir à cerimônia de abertura.
Vide Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 02/10/2018.

O Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI torna público que empreendeu
alterações no subitem 3.5. do Edital de Chamamento Público PMI-CIMVALPI-001/2018 cujo conteúdo
integral encontra-se disponíveis no site www.cimvalpi.mg.gov.br. Para entregar estudos no âmbito
deste PMI, os interessados deverão apresentar pedido de requerimento, consistente no Anexo I do
edital, até o dia 09/11/2018 e observar os demais prazos do edital. O referido edital e seus anexos,
encontram-se a disposição no site www.cimvalpi.mg.gov.br. Informações: adm.cimvalpi@gmail.com.

Realizada em 30 de Maio de 2018
1. DATA, HORAE LOCALDAASSEMBLEIA: Realizada na Sede da Companhia,
na Avenida Paulista, 1.842 – Condomínio Cetenco Plaza – Torre Norte, 6o
andar, em São Paulo-SP, às 10 horas do dia 30 de maio de 2018. 2. MESA:
Presidente: Ricardo Mendes de Paula. Representante da Petróleo Brasileiro
S.A.: Dr. Thiago Malamace de Azevedo Pinheiro. Secretária: Sabrina Beznosai.
3. QUORUM: Estava presente o acionista detentor da totalidade das ações
ordinárias com direito a voto, conforme atesta a assinatura aposta no Livro de
Presença de Acionistas. 4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do Edital
de Convocação na forma do §4o do artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista
a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes do
“Livro de Presença de Acionistas”. 5. ORDEM DO DIA: I. Eleição dos membros
do Conselho de Administração; e II. Homologação da eleição do representante
dos empregados para o Conselho de Administração da Liquigás Distribuidora
S.A. 6. DELIBERAÇÕES: As deliberações foram aprovadas por unanimidade de
votos do acionista único, que: I. Elegeu, como membros efetivos do Conselho de
Administração indicados pela Petrobras, até a Assembleia Geral Ordinária da
Liquigás Distribuidora S.A. de 2019, da Companhia o Sr. Antonio Rubens Silva
Silvino, brasileiro, casado, titular da cédula de identidade RG no 5651509-1-SSP/
SP e do CPF no 619.164.048-04, residente na Avenida Presidente Vargas, 328,
10o andar, Rio de Janeiro/RJ, e Sr. Tomaz Andres Barbosa, brasileiro, solteiro,
economista, titular da cédula de identidade RG no 11368525-9 - IFP e inscrito no
CPF/MF sob o no 079.624.907-56, residente na Av. República do Chile, 65, 14o
andar, Rio de Janeiro/RJ; II. Foi designado, dentre os Conselheiros eleitos, para
o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Antonio
Rubens Silva Silvino; e III. Homologou a eleição do Sr. Roberto de Sousa
Silva, brasileiro, casado, titular da cédula de identidade RG no 43.903.945-9–SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o no 308.224.668-05, residente na Avenida Paulista,
1842 - São Paulo - SP, como representante dos Empregados para o Conselho de
Administração, até a Assembleia Geral Ordinária da Liquigás Distribuidora S.A. de
2019 da Liquigás Distribuidora S.A. 7. DOCUMENTOS: Fica arquivado na sede
social da Companhia o seguinte documento: Procuração do representante da
acionista Petróleo Brasileiro S.A. 8. ENCERRAMENTO: Às 11 horas foi encerrada
a Assembleia, e posteriormente, lavrada, conferida e assinada a presente ata.
(a.a.) Ricardo Mendes de Paula, Presidente; Sabrina Beznosai, Secretária;
Acionista: p/p: Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, Dr. Thiago Malamace de
Azevedo Pinheiro. Registrada na JUCESP sob o nº 408.165/18-2 em sessão de
23/08/2018, Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ 60.886.413/0001- 47 – NIRE 35.300.035.402

ATA DAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

GOVERNO
FEDERAL

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 65/2018

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 65/2018, cujo
objeto é o Registro de Preços visando a eventual contratação de locação de notebooks, incluindo a presta-
ção dos serviços de manutenção corretiva, a fim de atender às atividades do recadastramento biométrico
no estado da Bahia. A Licitação será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, no site www.
comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: às 14h00min (horário de Brasília-DF) do dia
17/10/2018. 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) 3373-7025.

Salvador, 02 de outubro de 2018.
Marconni Rodrigues de Alcântara Santos

Pregoeiro

AAlgarTelecom informaquehaverá indisponibilidade técnicanos serviçosde:BandaLarga,dosassinantesda localidadede
Nova Serrana (CONCESSOELIAS), no período entre 20h00dodia 23 às 06h00 dodia 24 deOutubro de 2018; dos assinantes
das localidades de Uberaba (NS DE LOURDES, PARQUE UTAH, CIDADE NOVA, JOSÉ BARBOSA, CENTRO, COSTATELES,
RESIDENCIALESTADOSUNIDOS, GUANABARA, JOSEBARBOSA) eNova Serrana (CENTRO), no períodoentre 20h00dodia
10às06h00dodia11deOutubrode2018;BandaLargaeTelefoniaFixa,dosassinantesda localidadedeFranca (CENTRO),no
dia 11 deOutubro de 2018, no período entre 00h00 ás 06h00; dos assinantes da localidadedeDelta, no período entre 20h00
do dia 10 às 06h00 do dia 11 deOutubro de 2018; Telefonia Fixa,dos assinantes da localidade deUberaba, no período entre
20h00dodia10às06h00dodia11deOutubrode2018;TelefoniaMóvel3G,dosassinantesdalocalidadedeUberaba(JARDIM
PRIMAVERA, SHOPPINGELVIRA, PIMENTA,NSDELOURDES, SAOCAETANO, FREI EUGENIO, ESTADOSUNIDOS, CENTRO,
BOA VISTA, ARQUELAU, COLEGIO JOSE FERREIRA, ESPIRITO SANTO, CONCHA ACUSTICA, CIDADE NOVA II, AMOROSO
COSTAII), noperíodoentre 20h00dodia 10às06h00dodia 11deOutubrode2018.Aempresapede
desculpasporqualquer transtornoquepossasercausadoe reitera seucompromissoematender
de formapróxima, transparenteeeficiente.

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 4.001/2018.PP nº 079/2018 às 09:30hs do dia 18/10/2018.Objeto:
Registro de Preços para fornecimento de acessórios de informática
e aparelho telefônico. O edital está disponível para retirada dos
interessados, através do endereço eletrônico licitacoes@cotia.sp.gov.br

a) Neusa Rodrigues da Fonseca Abreu – Secretária Municipal de Educação

(21 de fevereiro de 2018)
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na unidade da
empresacontroladora,PetróleoBrasileiroS.A., localizadanaAvenidaHenriqueValadares,
28, Rio de Janeiro/RJ, realizou-se a 191a Reunião do Conselho de Administração da
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., sob a presidência do Senhor Antonio Rubens Silva
Silvino e com a participação dos Conselheiros Antonio Augusto Almeida Faria, Patrícia
Souto Audi, Simone da Conceição Ribeiro Iamamura e TomazAndres Barbosa. Iniciada
a reunião às dez horas, lavrando-se a correspondente Ata, da qual foi extraído o item
7, que trata do SEGUINTE ASSUNTO: - ------- - ITEM 7 - ------- - Pauta 012/2018 –
Renúncia doMembro doConselho daLiquigás:OConselho deAdministração tomou
conhecimento da renúncia do Sr. CarlosAlberto Gratti do cargo demembro do Conselho
de Administração da Liquigás Distribuidora S.A. a partir de 15/02/2018, conforme carta
encaminhada ao colegiado.Registrada na JUCESPsob o nº 180.231/18-2 emsessão
de 10/04/2018, FláviaReginaBrittoGonçalves –SecretáriaGeral.
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(15 de agosto de 2018)
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na unidade
da Controladora, Petróleo Brasileiro S.A., localizada na Avenida Henrique
Valadares, 28, no Rio de Janeiro – RJ, realizou-se a 198a Reunião do Conselho
de Administração da LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., sob a presidência do
Senhor Antonio Rubens Silva Silvino e com a participação dos Conselheiros,
Antonio Augusto Almeida Faria, Roberto de Sousa Silva e Tomaz Andres
Barbosa. Iniciada a reunião às dez horas, da qual foram extraídos os itens 2
e 4 que tratam dos SEGUINTES ASSUNTOS: - ------- - ITEM 2 - ------- - Pauta
032/18 – Renúncia do Membro do Conselho da Liquigás. O Conselho de
Administração tomou conhecimento da renúncia da Sra. Patricia Souto Audi
do cargo de membro do Conselho de Administração da Liquigás Distribuidora
S.A. a partir de 31/07/2018, conforme carta encaminhada ao colegiado - ------- -
ITEM 4 - ------- - Pauta 034/18 - ------- - Eleição do Diretor de Planejamento de
Mercado – DPLM, do Diretor de GLPEnvasado – DGLPE e do Diretor de GLP
Granel – DGLPG.O Conselho deAdministração elegeu para o Cargo de Diretor
de Planejamento de Mercado o Sr. Celso da Frota Braga, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, domiciliado na Rua Mário Barreto, 43, ap. 501, Tijuca –
Rio de Janeiro - RJ, titular da cédula de identidade RG no 046761433 – IFP/RJ
e do CPF/MF no 823.707.027-53; para o cargo de Diretor de GLP Envasado o
Sr. Geraldo Magela de Abreu, brasileiro, engenheiro, casado, titular da cédula
de identidade RG no MG 2.273.540 - SSP/MG e do CPF no 522.549.096-49,
domiciliado na Rua Padre Demerval Gomes, 334, Belo Horizonte – MG; e para
o cargo de Diretor de GLP Granel o Sr. Rodrigo Solha Pazzini de Freitas,
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na Avenida Jamaris,
571/61, São Paulo - SP, titular da cédula de identidade RG no MG-3358877 –
SSP/MG e do CPF/MF no 637.139.346-49, para o exercício do mandato até
21 de julho de 2020. Registrada na JUCESP sob o nº 439.594/18-2 em sessão
de 17/09/2018, Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018
PROCESSO DE COMPRAS Nº 347/2018

Republicação da Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 44/2018 (maior oferta), destinado a contratação
de instituição financeira, pública ou privada, para prestação de serviços bancários para processamento e
operacionalização de créditos provenientes da Folha de Pagamento da totalidade dos servidores da USCS,
além da consignação em folha de pagamento de empréstimos a serem eventualmente concedidos às mesmas
pessoas, sem ônus para a CONTRATANTE, incluindo a efetivação de pagamento de fornecedores através de
Ordem Bancária, Transferência Bancária, DOCs, TEDs, e registro de boletos para efetivação dos pagamentos das
mensalidades e taxas dos alunos, com a concessão onerosa de uso de espaço físico, em virtude de que a sessão
aberta no dia 27/09/2018 às 9h restou deserta. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos poderão
ser obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar na Seção de Compras da USCS sito
à Avenida Goiás nº 3.400 – Bairro Barcelona, São Caetano do Sul – SP ao custo de R$ 5,00 (cinco reais) referente
à extração de cópias. Data da abertura: 16 de outubro de 2018 às 9h, na Sala de Pregões do endereço acima.

São Caetano do Sul, 28 de setembro de 2.018.
Prof. Ms. Paulo Sérgio Lopes Ruiz – Pró-Reitor Administrativo e Financeiro


