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A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº

019/2019, a ser realizado para contratação de empresa para fornecimento de
circuitos e cânulas com comodato de 02 (dois) equipamentos para Terapia de
Alto Fluxo para as UTIs Adulto e Pediátrica. Para informações e condições
de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo -
ARTESP torna público que se encontra aberta a Licitação Internacional nº 01/2019 para a
concessão da prestação dos serviços públicos de ampliação, operação, manutenção e realização
dos investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário denominado Lote
Piracicaba-Panorama. Composto por aproximadamente 1.200 km, o novo lote ligará a região de
Campinas, desde Piracicaba até Panorama - no extremo Oeste do Estado, divisa com o
Mato Grosso do Sul.

Os documentos da licitação (edital, contrato e anexos), elaborados com o apoio técnico da
International Finance Corporation (IFC), estarão disponíveis para consulta no site da ARTESP
(www.artesp.sp.gov.br), a partir de 25/07/2019. Os interessados poderão apresentar pedidos
de esclarecimentos ao edital em até 15 (quinze) dias úteis antes da sessão pública.
Conforme regramento do edital, os pedidos deverão ser encaminhados para o e-mail
novasconcessoes@artesp.sp.gov.br ou protocolados na sede da Agência no prazo mencionado.
A sessão pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 28/11/2019, na sede da B3
(Rua XV de Novembro, 275, Centro), em São Paulo.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2019

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a Deliberação nº 748 de 16 de
julho de2019e considerandoodisposto naResolução nº 5.624, de 21de dezembro
de 2017, publicada no DOU de 27 de dezembro de 2017, comunica que realizará
Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o objetivo de tornar público,
colher sugestões e contribuições às minutas de Edital e Contrato, ao Programa de
Exploração da Rodovia e aos Estudos de Viabilidade, para concessão da rodovia
BR-262/381/MG/ES, no trecho da rodovia BR-381/MG, entroncamento BR-262/
MG (para Sabará), entroncamento BR-116/MG (Governador Valadares); rodovia
BR-262/MG, trecho entroncamento BR-381/MG (João Monlevade), divisa MG/ES
e, rodovia BR-262/ES, trecho divisa ES/MG, entroncamento BR- 101/ES (Viana).
O período para envio de contribuições será das 9h do dia 17 de julho de 2019 até
as 18h do dia 2 de setembro de 2019 (horário de Brasília). As sessões presenciais
serão realizadas conforme descrição a seguir:
Data: 1º de agosto de 2019 Horário: 8h30 às 12h30. Local: União Ruralista Rio
Doce Endereço: R. João Dias Duarte, 1450 - Bairro São Paulo Cidade: Governador
Valadares/MG - Capacidade: 250 lugares
Data: 2 de agosto de 2019 Horário: 13h30 às 17h30. Local: Hotel Boulevard Plaza
- salão Strauss Cidade: Belo Horizonte/MG Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1640
Bairro Savassi -BH/MG, 30112-021 - Capacidade: 250 lugares
Data: 7 de agosto de 2019 Horário: 14h às 18h. Local: Hotel Confort Suítes - salas
Atlântico, Pacifico e Índico Endereço: Av. Saturnino de Brito, 1327- 2º andar - Praia
do Canto Cidade: Vitória/ES - Capacidade: 250 lugares
Data: 8 de agosto de 2019 Horário: 14h às 18h. Local: Auditório Eliseu Resende
Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul, Lote 10, Trecho 03 - Projeto Orla 8 -
Edifício Sede daANTT - 1º subsolo Cidade: Brasília/DF - Capacidade: 300 lugares.
As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca
dos procedimentos relacionados à realização e participação daAudiência, estarão
disponíveis, na íntegra, no sítio http://www.antt.gov.br - Participação Social -
Audiência Pública nº 010/2019.

MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2019

EBURNEO E MONTEIRO COMERCIAL LTDA., torna
público que requereu na PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPECERICA DA SERRA-SP junto a secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente, processo nº 22.990/2019
e viabilidade nº 877/2019 , de forma concomitante a
LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO para fabricação
de alimentos para animais, de acordo com o decreto
Municipal nº 2468/2015. sito na Rodovia Regis
Bittencourt, S/N- km 286 – Jardim Itapecerica – Itapecerica
da Serra – CEP:06888-700 – Itapecerica da Serra-SP.

Acervo Folha.
Os últimos 98 anos,
exatamente como foram
impressos, agorana tela
do seu computador.

www.folha.com.br/acervo

COMUNICADO
DE ATO EXTRAORDINÁRIO DO

CONDOMÍNIO BARRETOS COUNTRY SUÍTES

BARRETOS COUNTRY RESORT E CONVENCOES LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº. 29.244.021/001-34, com sede à Via Pedro Vicentini, nº. 303, sala 02,
Bairro Aeroporto, Barretos – SP, CEP: 14.785-100, na condição de SÍNDICA /
ADMINISTRADORA do Condomínio Barretos Country Suítes, no uso das
atribuições legais que lhes são conferidas por meio da convenção de condomínio,
informa que será re-ratificada a Ata de Instalação de Condominio apenas no
que tange, especificamente à numeração constante do endereço do edifício
BARRETOS COUNTRY SUÍTES, uma vez que referida numeração constante do
endereço de situação do edifício é “211” E NÃO 313 conforme se verifica no
mencionado instrumento (Ata de Reunião Assemblear).

Atenciosamente,
Barretos – SP, 23 de julho de 2019.

____________________________________________________________
BARRETOS COUNTRY RESORT E CONVENÇÕES LTDA

SÍNDICA / ADMINISTRADORA
CONDOMÍNIO BARRETOS COUNTRY SUÍTES

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 EMISSÃO DE
DEBÊNTURES DA LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. A Liq Participações S.A. (“Companhia”) convoca
aos titulares das debêntures da 2ª emissão privada de debêntures da Companhia (“Debenturistas”,
“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia geral de debenturistas,
nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples,
Série Única, com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussória, Conjugada com Bônus de
Subscrição da Liq Participações S.A.” (“Escritura”), a ser realizada, em primeira convocação, no
dia 20/9/19, às 11h, na Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte A, São Paulo, SP (“AGD”), a fim de, em
decorrência do vencimento antecipado da Emissão, em 17/06/2019, examinar, discutir e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) medidas a serem tomadas para a excussão das garantias da
Emissão, conforme definidas na Escritura; (ii) contratação ou não de assessor legal para cuidar da
defesa dos interesses dos Debenturistas quanto a deliberação prevista no item “i” desta Ordem do
Dia; (iii) realização, ou não, de aditamento ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços de
Administração de Contas de Depósito nº 734.233-2; e (iv) autorizar o Agente Fiduciário para que tome
todas as medidas necessárias para implementar as deliberações da presente assembleia. 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), da CVM (www.cvm.gov.br) e na sede da Companhia; (2)
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 à Pentágono S.A. DTVM, agente
fiduciário da Emissão, através do correio eletrônico contencioso@pentagonotrustee.com.br. São
Paulo, 19 de julho de 2019. Luciano Bressan - Diretor de Finanças e de Relações com Investidores.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI – DR. FRAN-
CISCO MORAN, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 019/2019, realizado para a Contratação de
empresa especializada para prestação de Manutenção do Sistema de Ar
Condicionado. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado

BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
CNPJ 10.333.593/0001-61 - NIRE nº 35400111593
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

No uso de minhas atribuições convoco, de acordo com o art. 52 do estatuto social, os senhores Cooperados
da Baalbek Cooperativa Habitacional para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que
será realizada no Salão Nobre do Clube Atlético Juventus, à rua Juventus, 690 - Mooca, na cidade de São
Paulo, no dia 04 de agosto de 2019. A primeira chamada será realizada às 13 horas, com a presença de
2/3 (dois terços) de seus cooperados, caso esse número não seja atingido, se reunirá em segunda
chamada, às 14 horas, com metade mais um de seus cooperados, ou em terceira chamada, às 15 horas
com o mínimo de 10 cooperados, sendo 9.945 o número de cooperados convocados. Será tratada a
seguinte ordem do dia: a) Alteração do parágrafo único no Artigo 18º do Estatuto Social; b) Ratificação do
Regimento Interno; e c) Distribuição das Unidades Habitacionais. São Paulo, 24 de julho de 2019.
Conselheiro Presidente - Euclides Fusco.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 – AVISO DE EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Dia 06/08/2019 às 14:00 horas. CREDENCIAMENTO: A
partir de 14:00 horas do dia 06/08/2019. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP, comunica
a quem possa interessar, que encontra-se aberto na Divisão de Licitações o Processo Licitatório para
realização do Pregão Presencial nº 009/2019 cujo objeto é o registro de preços para a prestação de
serviços de transporte de alunos da zona rural do município de Anhembi, até às escolas do município
deAnhembi, pelo período de 12 (doze) meses. O edital completo estará à disposição no Departamento
de Licitações no Paço Municipal sito à Praça Prefeito Ismael Morado do Amaral, nº 67, bairro Centro,
na cidade de Anhembi, Estado de São Paulo ou no site www.anhembi.sp.gov.br e demais informações
poderão ser obtidas pelo fone (14) 3884-9020, com Camila e ainda pelo e-mail: licitacao@anhembi.
sp.gov.br. Anhembi/SP, 23 de julho de 2019. MIGUEL VIEIRA MACHADO NETO – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI

PRORROGAÇÕES PREGÕES INTERNACIONAIS: NOVO LIMITE PARA
REGISTRO DE PROPOSTA 29 DE JULHO DE 2019 -10horas

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2019
Rogério de Souza - Comissão Especial de licitação

PI 003/2019 - Analisador de Estabilidade Coloidal; PI 007/2019 - Reator paralelo
para reações à escala laboratorial totalmente automatizadas; PI 010/2019 Máquina
de corte têxtil; PI0011 / 2019 Máquina têxtil rasgante - PI 012/2019 - Plataforma
automatizada - triagem de alto rendimento para ngs (sequenciamento de nova
geração) e plataforma automatizada - triagem de alto rendimento para biologia
sintética; PI 029/2019 - Espectrômetro de Massa para Analisador de Gases e
Analisador de Estabilidade Coloidal; Grande centrífuga de bancada refrigerada;
PI 032/2019 - Plataforma automatizada para hts na coleta de colônias; Plataforma
automatizada para HTS em manuseio de líquidos; PI 0033/2019 –Termocicladores;
Equipamento de fotodocumentador; contador eletrônico de colônia; ;Estação de
trabalho PCR - PI 034/2019 –Sistema de adsorção e cromatografia e sistema de
filtração tangencial; Analisador Bioquímico. PI 030/2019 II – Sistema de Extração.
Convite internacional - CI 056/2019 – Genoma usando bibliotecas Chicago e Hi-C
- Prazo final das propostas 26/07/2019 – 16 horas.
O recebimento de propostas, abertura e licitação ocorrerá no ambiente da internet.
Os requisitos para efetivação da acreditação no portal de compras para obtenção
de senha, bem como o anúncio com todas as informações estão disponíveis,
gratuitamente no site: http://compras.cetiqt.senai.br nos avisos de link. Dúvidas
podem ser resolvidas através do e-mail nci@cetiqt.senai.br

O SENAI - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL torna
público a realização das licitações, conforme relação abaixo.

AVISO
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado do Tocantins torna pública a CONTRATAÇÃO
DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA AVALIAÇÃO
DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR AGROTÓXICO NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO
NO MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA (TO), POR MEIO DE ENSAIOS ECOTOXICOLÓGICOS,
CONFORME ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8185-BR., financiado com recursos do Banco Mundial,
conforme solicitação de manifestação de interesse MI Nº003/SEFAZ/2019/BIRD/PDRIS - site www.
sefaz.to.gov.br.

Palmas, 23 de julho de 2019.

MAURÍCIO FREGONESI VIVIANNE FRANTZ BORGES DA SILVA

Diretor da UGP/PDRIS da SEFAZ
Presidente da Comissão Permanente de

Licitações Internacionais

FMI derruba projeção de crescimento da economia em 2019

Previsão do FMi para o
crescimento brasileiro
deste ano
Em%

expectativa do governo
para o crescimento econômico
brasileiro em 2019
Em%

Projeção do mercado para
o PiB brasileiro em 2019

Em%

Bancos também vêm
derrubando a projeção

Em%

Fontes: FMI, Ministério da Economia, Banco Central, Bradesco e Itaú

0

1

2

3

jul.19abr.18

2,5

0,8

0

1

2

3

julinício do ano

2,5

0,81

0

1

2

3

22.jul7.jan

2,53

0,82

0

1

2

3

juljan

2,8

Itaú

Bradesco
2,8

0,8

0,8

IPCA-15, em 12meses

Fonte: IBGE

2

4

6

8

10

12

jul.2019jan.2016

10,74

3,27

4,25%
é a meta de 2019

SãoPaulo APetrobrasarreca-
douR$ 8,6bilhões comnova
vendadeaçõesdeBRDistribu-
idoranestaterça-feira (23).A
subsidiáriadepostosdecom-
bustíveis passa a termais ca-
pital privadodoque estatal.
Avendaémaisumcapítulo

dos desinvestimentos da Pe-
trobras.AgestãoJairBolsona-
ro,comoministroPauloGue-
des à frente da pasta da Eco-
nomia, pretende acelerar es-
se processo de venda de ati-
vos da companhia.
A petroleira, que detinha

71,25%docapitaldaBR,sedes-
fezde30%dospapéis.Comis-
so,aBRempresadeixadeter
controle estatal.
A Petrobras fechou a ven-

da de quase 350 milhões de
ações,porR$24,50cadauma.
Agora, a petroleira detém
41,25%dadistribuidora.

Umlotedemaispapéis,cha-
madodesuplementar,pode-
rá ampliar as cifrasdessene-
gociaçãodeprivatizaçãonos
próximos dias. Serão ofer-
tadas mais 43,7 milhões de
ações, também por R$ 24,50
cadauma.
Efetuadasessastransações,

aarrecadaçãochegaráaR$9,6
bilhões.Nessecaso,apartici-
pação na empresa cairá pa-
ra 37,5%.
Em 2017, a Petrobras já ha-

via vendido28,75%dasações
daBR,emoperaçãoquegirou
R$5bilhões.Apetroleira,até
então, detinha 100%docapi-
taldadistribuidora,oque fa-
ziadaBRumaempresatotal-
mente estatal.
Hoje, a BR Distribuidora

temcomoprincipaiscompe-
tidores aRaízen, empresada
Cosan que opera com amar-

ca Shell, e a Ipiranga, do gru-
poUltra.
A avaliação da gestão das

empresas éque, semcontro-
leestatal,adistribuidorafica-
rámaiságilparacompetirno
mercadobrasileiro.
Aprovadapeloconselhode

administração da Petrobras
em maio, a venda das ações
éBRépartedoplanopara le-
vantar recursos para pagar
dívidas e focar a exploração
dopré-sal.
A venda de ações anunci-

ada nesta terça-feira só foi
possível apósdecisãodoSTF
(SupremoTribunalFederal),
emjunhodesteano,quelibe-
rouaprivatizaçãodesubsidi-
árias de estatais sem aval do
Congresso.
Maiordistribuidoradecom-

bustíveis do país, a BR está
presenteemtodososestados,

com27,4%departicipaçãono
mercadonacional.
Temumaredede7.703pos-

tos de gasolina, 95 unidades
operacionais e atuação em
99 aeroportos.
Na esteira do julgamento

doSupremo,aempresa tam-
bém concluiu outro negócio
bilionário.
Em junho, foramvendidos

cerca de 90% das operações
da TAG, subsidiária que ope-
raasmalhasdegasodutosdo
Norte e Nordeste, à francesa
EngieeàcanadenseCaissede
Dépôt et Placement du Qué-
bec, porR$ 33,5bilhões.
Tambémemjunho,aPetro-

brasdeuinícioàvendaderefi-
narias.Serãodesestatizadas8
desuas13unidades,numpro-
cessoquepretendeprivatizar
metadedacapacidadenacio-
nal de refino.

PetrobrasprivatizaBRcom
vendadeR$8,6bi emações
Petroleira passa a ter 41,25% dos papéis da distribuidora; fatia pode cair para 37,5%

FMI reduz para 0,8%projeção de alta do PIB
SaNTIaGo |REuTERS OFMI(Fun-
doMonetárioInternacional)
realizounestaterça-feira(23)
umfortecortenasestimativas
decrescimentoeconômicoda
AméricaLatina,motivadapor
umadesaceleraçãomaispro-
funda no Brasil e noMéxico,
exacerbada por disputas co-
merciaisglobaiseporumade-
terioraçãonaconfiançadein-
vestidores e analistas.
NoBrasil,a instituiçãorevi-

souaprojeçãodecrescimen-
toem2019de2,1%para0,8%.
Para2020,aestimativafoicor-
tada de 2,5%para 2,4%.
No fim do mês passado, o

Banco Central reduziu sua

projeção de crescimento pa-
ra o Brasil neste ano de 2,0%
para0,8%.Nestemês,oMinis-
tério daEconomia anunciou
umcortepelametadenapro-
jeção de alta do PIB de 2019,
de1,6%para0,81%.Aexpecta-
tivadasinstituiçõesconsulta-
dasnapesquisaFocusdoBan-
coCentral é de 0,82%.
EmseurelatórioPerspecti-

va Econômica Global, o FMI
disse que espera agora que a
América Latina registre ex-
pansãode0,6%nesteano,an-
te 1,4% na estimativa anteri-
or, feita emabril.
Para 2020, a previsão foi

ajustada de 2,4%para 2,3%.

“NaAméricaLatina,aativi-
dade desacelerou significati-
vamentenoiníciodoanoem
várias economias, principal-
mentedevidoafatoresregio-
nais”, disse o Fundo, que pe-
diuaosgovernosqueregulem
osgastoseoendividamento.
As disputas tarifárias e os

embates por acordos comer-
ciais, ao lado do aumento da
dívida e da dificuldade de le-
varadiantesasgrandesrefor-
mas macroeconômicas, pre-
judicaramasperspectivasdo
Brasil e doMéxico, as princi-
paiseconomiaslatino-ameri-
canas, disse o FMI.
“Areduçãoconsiderávelpa-

ra 2019 reflete ‘downgrades’
para o Brasil e para o Méxi-
co”, afirmaoFMI.
O Brasil é também citado

no documento com outros
países cujos bancos centrais
adotaramuma posiçãomais
“dovish” em relação à políti-
camonetária oumais caute-
losa emrelaçãoàsperspecti-
vasdecrescimento,emlinha
comosbancoscentraisdaEu-
ropa e dosEUA.
Nasemanaquevem,oBCdo

Brasil e o Fed (Federal Reser-
ve, o banco central do EUA)
decidirão se há espaço para
cortedejurosnestemomento.
OFundo tambémapontou

para uma desaceleração do
PIBnoMéxico,queatualmen-
te espera finalizar um novo
acordo comercial comosEs-
tadosUnidoseoCanadá.Ase-
gundamaior economia regi-
onal crescerá0,9%nesteano
e 1,9% no ano que vem, com
umareduçãode0,7pontoper-
centualnaestimativade2019.
AAméricaLatinatemvivido

umadesaceleraçãoeconômi-
canosúltimosanoseem2018
cresceuapenas1%,segundoo
FMI, prejudicadapor fatores
geopolíticos, declínionos in-
vestimentos,dadosmaismo-
derados na China e, mais re-
centemente, porumcenário
comercialmais tenso.
O Fundo reduziu suas pro-

jeções de crescimento glo-
bal para este ano e para o
próximoanoem0,1pontoper-
centual,para3,2%e3,5%,res-
pectivamente, comriscos de
queda em grande parte das
estimativas.

Combustíveis caem, e prévia da
inflação fecha julho em0,09%

RIo DE JaNEIRo A prévia da in-
flaçãoficoupraticamentees-
távelemjulho,em0,09%,em
linhacomavariaçãoapresen-
tadanomêsanterior,deape-
nas0,06%,divulgounestater-
ça-feira (23) o IBGE.
Com os preços comporta-

dos, a alta do IPCA-15 em 12
meses é de 3,27%, abaixo da
meta do BC para a inflação,
que éde 4,25%neste ano.
Umdos principais compo-

nentes que ajudaramaman-
tera inflaçãocontroladafoia
quedanosetordetransporte,
de0,44%emjulho,depoisde
ter subido 0,25%em junho.
O grupo foi influenciado

pelopreçodoscombustíveis,
que tiveramquedade 3%.

mercado
A18 Quarta-Feira, 24 De Julho De 2019


