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O município de Embu das Artes quer construir até o próximo domingo (22), um 
centro médico de combate ao coronavírus. De acordo com a Administração, o 
objetivo é começar os atendimentos aos pacientes que apresentam casos sus-
peitos a partir de segunda-feira. Até a manhã desta quinta-feira, a cidade conta-
va com 17 casos suspeitos e um con� rmado da Covid-19.                             ESTADO/A3

Na Grande SP Embu anuncia 
construção de centro médico 

para atender pacientes

MICHAEL ALBERTO/PMETEA

CEUs receberão 
leitos de UTI 
na Capital

Álcool gel será 
vendido a preço 
de custo em SP

Na manhã desta quinta-feira, o 
prefeito Bruno Covas disse que 
por conta do aumento de casos 
de coronavírus em São Paulo, irá 
adaptar 44 equipamentos públi-
cos da cidade para receber mais 
490 leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).                  ESTADO/A3

Diante da epidemia do novo co-
ronavírus, o governo de São Paulo 
anunciou um acordo com a Asso-
ciação Paulista de Supermercados 
(Apas) para que os supermercados 
vendam álcool gel com margem 
de lucro zerada a partir da próxi-
ma segunda.            SEU DINHEIRO/A2

Parada LGBT de 2020 
vai ser adiada para 
novembro            ESTADO/A3

Brasil fecha fronteiras 
com 8 países para 
conter epidemia BRASIL/A5

EVENTOCOM 7 MORTES

Cobrança de água é 
suspensa para cerca 
de 506 mil famílias

 AO governador João Doria anunciou a suspensão da cobrança 
da tarifa de água para a população que paga a tarifa social

Cerca de 506 mil famílias de bai-
xa renda terão a suspensão da 
cobrança da tarifa de água em 
São Paulo. O governador João 
Doria (PSDB) anunciou a sus-

pensão da cobrança da tarifa de 
água para a população que paga 
a tarifa social, e de tributos da 
dívida ativa estadual para todos 
os devedores. São medidas para 

mitigar os efeitos econômicos 
da paralisação das atividades em 
decorrência do coronavírus. A 
tarifa zero será válida por 90 dias 
a partir de abril.                 ESTADO/A3

Água valiosa no 
combate à doença
Este ano, o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de 
março, ocorre em meio à pandemia do coronavírus 
(Covid-19). Uma das principais recomendações dos 
órgãos de saúde para evitar o contágio pelo vírus 
é a lavagem das mãos.                                        ANEXO/A6

ESPECIAL COVID-19

Taboão con� rma 
primeiro caso de 
coronavírus

Mortes na Itália 
ultrapassam as 
da China

A secretaria de comunicação con-
� rmou, através de um vídeo, que 
Taboão da Serra tem um caso con-
� rmado de coronavírus e 18 casos 
suspeitos. Não há mais informa-
ções sobre o paciente, seu estado 
de saúde ou quando ele foi diag-
nosticado.                             ESTADO/A3

O número de mortes por cau-
sa do coronavírus na Itália ul-
trapassou o da China nesta 
quinta (19). Com mais 427 ca-
sos em um dia, a Itália tem ago-
ra 3.405 mortes. O último dado 
divulgado pela China foi de 
3.249 mortos.                        MUNDO/A5

‘Fina Estampa’ 
de volta ao 
horário nobre
O coronavírus (Covid-19) está 
mudando a rotina de pratica-
mente todo o planeta e, pela 
primeira vez, a TV Globo parali-
sa as gravações de suas novelas. 
Dessa forma, a partir da pró-
xima segunda-feira, volta ao 
ar no lugar de “Amor de Mãe”,  
“Fina Estampa”.                        ANEXO/A8
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FALE COM A GAZETA

“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 
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Presidente 
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SÁBADO: DOMINGO:
SUSPENSO
por tempo
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Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

A Caixa Econô-
mica Federal 
anunciou nesta 
quinta-feira no-
vas medidas de 

enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus. Segun-
do o banco, o objetivo é re-
duzir os impactos frente ao 
cenário de queda no índice 
de produtividade e diminui-
ção da atividade econômica, 
causados pelas ações de con-
tenção e temor à propaga-
ção do coronavírus.

Concomitante à queda 
da taxa básica de juros, a Se-
lic, o banco informou que 
reduziu as taxas de juros de 
linhas de crédito e ofereceu 
pausa por até 60 dias para 
contratos de pessoa física e 
jurídica, inclusive contratos 
habitacionais. A pausa nos 
contratos já havia sido anun-

 D Presidente da Caixa Econômica Federal anunciou nesta 
quinta-feira o prazo de 60 dias de pausa nos contratos de crédito

 CRIS FAGA/FOX PRESS PHOTO/FOLHAPRESS

Caixa anuncia redução 
de juros e outras medidas

PELO CORONAVÍRUS. Banco informou também que reduziu as taxas de juros de linhas 
de crédito e ofereceu pausa por até 60 dias para contratos de pessoa física e jurídica

ciada pela Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) e 
é válida para os cinco maio-
res bancos do país: Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa Eco-
nômica Federal, Itaú Uni-

banco e Santander. 
O presidente da Caixa, 

Pedro Guimarães, afirmou 
que novas medidas poderão 
ser anunciadas pelo banco 
e o prazo de 60 dias de pau-

sa nos contratos de crédito 
pode ser ampliado se hou-
ver necessidade. “Se por aca-
so, essa crise continuar e for 
maior, a Caixa ampliará os 
prazos. E estaremos avalian-
do todo o dia, toda a semana 
o impacto [do coronavírus]”, 
disse, em uma transmissão 
ao vivo pelo Facebook, nesta 
quinta-feira.

Guimarães afirmou que a 
Caixa tem condições de am-
pliar a oferta de crédito, no 
atual momento de crise. “Te-
mos tanto dinheiro para em-
presar e base de capital para 
suportar esse crescimento 
do crédito. Essas medidas 
foram pensadas e estamos 
muito tranquilos. Temos 
foco em micro e pequenas 
empresas, na pessoa física e 
nos hospitais, em especial as 
santas casas”, destacou. (AB)

 D Governo de SP e Apas fazem acordo para que vendas sejam feitas com margem de lucro zerada em todo o Estado

MARCELO D. SANTS/FRAMEPHOTO/FOLHAPRESS

Diante da epidemia do novo co-
ronavírus, o governo de São 
Paulo anunciou um acordo 
com a Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) para 

que os supermercados do Estado vendam 
álcool gel de todos os tamanhos com mar-
gem de lucro zerada a partir da próxima se-
gunda-feira (23). A medida não se aplica às 
farmácias.

“A partir de segunda-feira, eles venderão 
o produto com margem zero, ou seja, sem 
nenhum valor adicional. Pelo mesmo valor 
da aquisição dos produtores do álcool em 
gel, eles estarão sendo comercializados nos 
supermercados”, disse o governador João 
Doria. 

De forma complementar, a Coperalcool, 
cooperativa de produtores de álcool do Es-
tado, anunciou que vai doar 50 mil frascos 
de álcool gel para a Polícia Militar, Polícia 
Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombei-

ros do estado de São Paulo.

PROCON-SP.
A Fundação Procon-SP  notificará todas as 
plataformas de venda online para que ti-
rem de suas ofertas preços que sejam des-
proporcionais e abusivos para álcool em 
gel, máscaras e qualquer outro produto li-
gado à prevenção do novo coronavírus.

O preço médio dos produtos será esta-
belecido por pesquisa efetuada pela Esco-
la de Proteção e Defesa do Consumidor do 
Procon-SP, que será informado às platafor-
mas.. As empresas que mantiverem a ofer-
ta de produtos muito acima do mercado 
serão multadas.

O consumidor pode fazer a denúncia 
via internet (www.procon.sp.gov.br), apli-
cativo – disponível para Android e iOS – ou 
redes sociais, marcando @proconsp, in-
dicando o endereço ou site do estabeleci-
mento. (GSP)

Álcool gel será vendido sem margem 
de lucro a partir de segunda-feira

“Pelo mesmo 
valor da aquisição 
dos produtores 
do álcool em gel, 
eles estarão sendo 
comercializados 
nos 
supermercados”, 
disse Doria

Fique 
ligado  

Turismo. Somente na primeira quinzena de março, o 
volume de receitas do setor de turismo brasileiro caiu 
16,7% em relação ao mesmo período do ano passado, o 
que representa uma perda equivalente a R$ 2,2 bilhões. 
A estimativa da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada nesta 
quinta-feira no Rio de Janeiro, projeta ainda que os pre-
juízos já sofridos pelo setor têm potencial de reduzir até 
115,6 mil empregos formais. (AB)

Benefícios. O governo federal adiou por 120 dias o cro-
nograma de bloqueio de pagamentos e de suspensão do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) cujos benefi-
ciários não realizaram inscrição no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A 
portaria do Ministério da Cidadania foi publicada hoje 
(19) no Diário Oficial da União  e faz parte das medidas 
para evitar a disseminação do novo coronavírus.De acor-
do com a portaria, o adiamento foi determinado para 
evitar aglomerações de pessoas e que os beneficiários do 
BPC se submetam a ambientes que possam expô-los à 
infecção pelo vírus. A medida se aplica aos procedimen-
tos com efeitos a partir de março de 2020 previstos no 
cronograma do Ministério da Cidadania.(AB)

Abono. Os últimos beneficiários do calendário 
2019/2020 dos programas de Integração Social (PIS) e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) 
passaram a receber o abono salarial desde esta quinta=-
feora. O prazo máximo para sacar os recursos é 30 de ju-
nho de 2020. Quem é cliente da Caixa Econômica Fede-
ral ou do Banco do Brasil recebeu os recursos por meio 
de crédito automático no último 17. (AB)

Bovinos. O abate de bovinos registrou em 2019 a ter-
ceira alta anual consecutiva. Foram 32,44 milhões de 
cabeças, o que representou um crescimento de 1,2%, em 
relação ao ano anterior. O resultado contrasta com o ce-
nário entre 2014 e 2016 quando houve quedas. Segundo 
o IBGE, o crescimento foi impulsionado por aumentos 
em 15 das 27 unidades da federação. Os destaques foram 
Mato Grosso (430,55 mil cabeças), Mato Grosso do Sul 
(291,51 mil) e São Paulo (224,23 mil). Já as maiores quedas 
foram no Pará, em Goiás e no Rio Grande do Sul.(AB)

ALINE ALCÂNTARA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

NOTAS

20° 31°
21° 28°

20° 30°

21° 27°

24° 32°

21° 30°

22° 30°

22° 31°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado com sol 
à  tarde. Pode 
garoar de manhã 
e à noite.

SEGUNDA:
Sol com nuvens 
de dia e períodos 
nublado. Noite com 
muitas nuvens.

Sol com nuvens de 
dia e períodos de céu 
nublado. Noite com 
muitas nuvens.

21º 26° 19º 26° 16º 25°
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“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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Diretor Presidente
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A Caixa Econô-
mica Federal 
anunciou nesta 
quinta-feira no-
vas medidas de 

enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus. Segun-
do o banco, o objetivo é re-
duzir os impactos frente ao 
cenário de queda no índice 
de produtividade e diminui-
ção da atividade econômica, 
causados pelas ações de con-
tenção e temor à propaga-
ção do coronavírus.

Concomitante à queda 
da taxa básica de juros, a Se-
lic, o banco informou que 
reduziu as taxas de juros de 
linhas de crédito e ofereceu 
pausa por até 60 dias para 
contratos de pessoa física e 
jurídica, inclusive contratos 
habitacionais. A pausa nos 
contratos já havia sido anun-

 D Presidente da Caixa Econômica Federal anunciou nesta 
quinta-feira o prazo de 60 dias de pausa nos contratos de crédito

 CRIS FAGA/FOX PRESS PHOTO/FOLHAPRESS

Caixa anuncia redução 
de juros e outras medidas

PELO CORONAVÍRUS. Banco informou também que reduziu as taxas de juros de linhas 
de crédito e ofereceu pausa por até 60 dias para contratos de pessoa física e jurídica

ciada pela Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) e 
é válida para os cinco maio-
res bancos do país: Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa Eco-
nômica Federal, Itaú Uni-

banco e Santander. 
O presidente da Caixa, 

Pedro Guimarães, afirmou 
que novas medidas poderão 
ser anunciadas pelo banco 
e o prazo de 60 dias de pau-

sa nos contratos de crédito 
pode ser ampliado se hou-
ver necessidade. “Se por aca-
so, essa crise continuar e for 
maior, a Caixa ampliará os 
prazos. E estaremos avalian-
do todo o dia, toda a semana 
o impacto [do coronavírus]”, 
disse, em uma transmissão 
ao vivo pelo Facebook, nesta 
quinta-feira.

Guimarães afirmou que a 
Caixa tem condições de am-
pliar a oferta de crédito, no 
atual momento de crise. “Te-
mos tanto dinheiro para em-
presar e base de capital para 
suportar esse crescimento 
do crédito. Essas medidas 
foram pensadas e estamos 
muito tranquilos. Temos 
foco em micro e pequenas 
empresas, na pessoa física e 
nos hospitais, em especial as 
santas casas”, destacou. (AB)

 D Governo de SP e Apas fazem acordo para que vendas sejam feitas com margem de lucro zerada em todo o Estado

MARCELO D. SANTS/FRAMEPHOTO/FOLHAPRESS

Diante da epidemia do novo co-
ronavírus, o governo de São 
Paulo anunciou um acordo 
com a Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) para 

que os supermercados do Estado vendam 
álcool gel de todos os tamanhos com mar-
gem de lucro zerada a partir da próxima se-
gunda-feira (23). A medida não se aplica às 
farmácias.

“A partir de segunda-feira, eles venderão 
o produto com margem zero, ou seja, sem 
nenhum valor adicional. Pelo mesmo valor 
da aquisição dos produtores do álcool em 
gel, eles estarão sendo comercializados nos 
supermercados”, disse o governador João 
Doria. 

De forma complementar, a Coperalcool, 
cooperativa de produtores de álcool do Es-
tado, anunciou que vai doar 50 mil frascos 
de álcool gel para a Polícia Militar, Polícia 
Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombei-

ros do estado de São Paulo.

PROCON-SP.
A Fundação Procon-SP  notificará todas as 
plataformas de venda online para que ti-
rem de suas ofertas preços que sejam des-
proporcionais e abusivos para álcool em 
gel, máscaras e qualquer outro produto li-
gado à prevenção do novo coronavírus.

O preço médio dos produtos será esta-
belecido por pesquisa efetuada pela Esco-
la de Proteção e Defesa do Consumidor do 
Procon-SP, que será informado às platafor-
mas.. As empresas que mantiverem a ofer-
ta de produtos muito acima do mercado 
serão multadas.

O consumidor pode fazer a denúncia 
via internet (www.procon.sp.gov.br), apli-
cativo – disponível para Android e iOS – ou 
redes sociais, marcando @proconsp, in-
dicando o endereço ou site do estabeleci-
mento. (GSP)

Álcool gel será vendido sem margem 
de lucro a partir de segunda-feira

“Pelo mesmo 
valor da aquisição 
dos produtores 
do álcool em gel, 
eles estarão sendo 
comercializados 
nos 
supermercados”, 
disse Doria

Fique 
ligado  

Turismo. Somente na primeira quinzena de março, o 
volume de receitas do setor de turismo brasileiro caiu 
16,7% em relação ao mesmo período do ano passado, o 
que representa uma perda equivalente a R$ 2,2 bilhões. 
A estimativa da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada nesta 
quinta-feira no Rio de Janeiro, projeta ainda que os pre-
juízos já sofridos pelo setor têm potencial de reduzir até 
115,6 mil empregos formais. (AB)

Benefícios. O governo federal adiou por 120 dias o cro-
nograma de bloqueio de pagamentos e de suspensão do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) cujos benefi-
ciários não realizaram inscrição no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A 
portaria do Ministério da Cidadania foi publicada hoje 
(19) no Diário Oficial da União  e faz parte das medidas 
para evitar a disseminação do novo coronavírus.De acor-
do com a portaria, o adiamento foi determinado para 
evitar aglomerações de pessoas e que os beneficiários do 
BPC se submetam a ambientes que possam expô-los à 
infecção pelo vírus. A medida se aplica aos procedimen-
tos com efeitos a partir de março de 2020 previstos no 
cronograma do Ministério da Cidadania.(AB)

Abono. Os últimos beneficiários do calendário 
2019/2020 dos programas de Integração Social (PIS) e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) 
passaram a receber o abono salarial desde esta quinta=-
feora. O prazo máximo para sacar os recursos é 30 de ju-
nho de 2020. Quem é cliente da Caixa Econômica Fede-
ral ou do Banco do Brasil recebeu os recursos por meio 
de crédito automático no último 17. (AB)

Bovinos. O abate de bovinos registrou em 2019 a ter-
ceira alta anual consecutiva. Foram 32,44 milhões de 
cabeças, o que representou um crescimento de 1,2%, em 
relação ao ano anterior. O resultado contrasta com o ce-
nário entre 2014 e 2016 quando houve quedas. Segundo 
o IBGE, o crescimento foi impulsionado por aumentos 
em 15 das 27 unidades da federação. Os destaques foram 
Mato Grosso (430,55 mil cabeças), Mato Grosso do Sul 
(291,51 mil) e São Paulo (224,23 mil). Já as maiores quedas 
foram no Pará, em Goiás e no Rio Grande do Sul.(AB)

ALINE ALCÂNTARA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

NOTAS

20° 31°
21° 28°

20° 30°

21° 27°

24° 32°

21° 30°

22° 30°

22° 31°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado com sol 
à  tarde. Pode 
garoar de manhã 
e à noite.

SEGUNDA:
Sol com nuvens 
de dia e períodos 
nublado. Noite com 
muitas nuvens.

Sol com nuvens de 
dia e períodos de céu 
nublado. Noite com 
muitas nuvens.

21º 26° 19º 26° 16º 25°

A3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 20 De março De 2020 

 A Cerca de 506 mil famílias 
de baixa renda terão a suspen-
são da cobrança de tarifa de 
água em São Paulo. O gover-
nador João Doria anunciou a 
suspensão da cobrança da ta-
rifa de água para a população 
que paga a tarifa social, e de tri-
butos da dívida ativa estadual 
para todos os devedores. São 
medidas para mitigar os efeitos 
econômicos da paralisação das 
atividades em decorrência do 
coronavírus. A tarifa zero será 
por 90 dias a partir de abril. 

O governador fez também 
um pedido para que igrejas e 
tempos religiosos não realizem 
mais missas e cultos. “Não pro-
movam mais presencialmen-
te missas e cultos religiosos de 
qualquer natureza”, afirmou.

Na coletiva do anúncio das 
medidas, o secretário estadual 
da Saúde, José Henrique Ger-
mann afirmou que há 16 pa-
cientes suspeitos de estarem 
com covid-16 internados em 
hospitais de São Paulo com ris-
co de morte. Apenas dois de-
les estão na rede pública, no A tarifa zero será por 90 dias a partir de abril; “A medida atinge 506 mil pessoas”, disse Doria

DIVULGAÇÃO GOVERNO DO ESTADO

Famílias de baixa renda terão 
cobrança de água suspensa 

CORONAVÍRUS. Governado de São Paulo também recomenda que igrejas deixem de fazer missas e cultos

Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas, na região das Clíni-
cas. Os demais 14 estão em três 
hospitais privados. São Paulo 
tem 240 casos confirmados da 
doença, com quatro mortes até 
está quinta-feira.

Doria, porém, criticou os 
prefeitos da região do ABC Pau-
lista, que concentra 4,5 milhões 
de pessoas, por terem anuncia-
do a interrupção de transporte 
público. “Prejudica as pessoas 
que trabalham em hospitais e 
supermercado”, disse, ao apro-
veitar a transmissão da coleti-
va ao vivo para pedir aos de-
mais governadores para que 
não adotem medidas que atra-
palhem a logística.

Em outra medida válida 
para o Estado, Doria afirmou 
que a Fundação Procon fará 
blitze para evitar que comer-
ciantes vendam álcool em gel a 
preços abusivos. Segundo Do-
ria, supermercados se compro-
meteram a vender o produto 
pelo preço de custo, dada a im-
portância do álcool em gel para 
a prevenção. (GSP)

Covas diz que 
vai adaptar 
CEUs para 
instalar leitos

 A Na manhã de quinta-feira, o 
prefeito Bruno Covas disse que 
por conta do aumento de casos 
de coronavírus em São Paulo, 
irá adaptar 44 equipamentos 
públicos da cidade para rece-
ber mais 490 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) para 
atender pacientes que tenham 
contraído a doença.

Alguns dos leitos serão ins-
talados nos Centros Educacio-
nais Unificados [CEUs]. A ca-
pital possui atualmente 505 
leitos de UTI na rede médica 
municipal, mas o objetivo da 
administração é que esse nú-
mero chegue a 995 com a ins-
talação dos novos leitos.

Desde o início da pande-
mia, o Brasil já registrou qua-
tro mortes por causa do co-
vid-19, todos eles na cidade de 
São Paulo. As vítimas fatais ti-
nham entre 60 e 80 anos de 
idade.

Ainda não há informações 
oficiais sobre quantos pacien-
tes estão internados na rede 
pública da cidade em razão do 
coronavírus.

“Estamos correndo agora 
com esses 490 leitos para fica-
rem prontos o mais rápido pos-
sível”, disse Covas ao “G1”. A ex-
pectativa é de que eles fiquem 
prontos dentro de 20 dias.

Segundo o prefeito, parte 
desses leitos serão feitos com 
a ajuda do Ministério da Saú-
de. “A gente está trabalhando 
em sintonia com o Ministério 
da Saúde e também com o go-
verno do estado de São Paulo”.

Sobre a população em si-
tuação de rua, Covas disse que 
ela está recebendo atendimen-
to de fiscais da prefeitura, que 
dão orientações sobre como 
evitar o contágio pela doença.

MORTES. 
A rede Prevent Senior diz ter re-
gistrado ontem a quinta morte 
pelo coronavírus em São Pau-
lo. A operadora de saúde não 
informou em qual hospital 
ocorreu a morte. Até a tarde 
de desta quinta-feira, a Secreta-
ria Estadual de Saúde não havia 
confirmado essa informação. 
A operadora não revelou mais 
informações sobre o perfil do 
paciente, mas informou que 33 
pacientes estão na UTI, sendo 
que 12 tiveram exames confir-
mados para a doença Covid-19. 
Os outros 21 aguardavam o re-
sultado do exame. (GSP)

CINCO MORTES EM SP

 A O município de Embu 
das Artes quer construir até 
o próximo domingo (22), um 
centro médico de comba-
te ao coronavírus. O Centro 
Médico Embuense de Com-
bate ao Coronavírus será 
construído na região cen-
tral, ao lado do Parque do 
Rizzo. De acordo com a Ad-
ministração, o objetivo é co-
meçar os atendimentos aos 
pacientes que apresentam 
casos suspeitos a partir de 
segunda-feira, 23. Até a ma-
nhã desta quinta-feira, a ci-
dade contava com 17 casos 
suspeitos e um confirmado 
da Covid-19. 

Embu terá centro médico 
para combater o coronavírus 

Prefeitura quer concluir as obras do Centro Médico de Combate ao 
Coronavírus até domingo; atendimento deve começar no dia 23 

DIVULGAÇÃO GOVERNO DO ESTADO

O novo espaço vai contar 
com 50 consultórios/leitos, 
sala de triagem, farmácia, 
sala de medicação, sala de 
observação, central de aten-
dimento via WhatsApp 24 
horas e uma central de co-
municação produzindo con-
teúdos para evitar fake news. 

“Queremos ter um espa-
ço dedicado e especial para 
atender esses casos suspei-
tos. Separar eles das outras 
unidades de saúde da nos-
sa cidade. Pode ser que essa 
estrutura mude nos próxi-
mos dias. Estamos trocan-
do o pneu do carro andando. 
Corremos com os fornece-

Novo espaço vai contar com 50 consultórios/leitos, sala de triagem, 
farmácia, sala de medicação e ficará ao lado do Parque do Rizzo

dores, com os equipamentos 
e estamos criando o espaço”, 
disse o prefeito Ney Santos 
à Gazeta. 

Ainda de acordo com o 
chefe do executivo, “abri-
mos um processo seletivo 
emergencial para termos 
profissionais. Aqui teremos 
plantões com seis clinico ge-
ral e quatro pediatra. Caso 
precisemos dobrar os fun-
cionários também será pos-
sível fazer”. 

O morador que sentir al-
gum sintoma do coronaví-
rus pode entrar em conta-
to via WhatsApp para que 
as equipes de Saúde. Os nú-

meros disponíveis são (11) 9 
9146-3476 e (11) 9 4478-1175. 
A prefeitura pede para que 
não envie áudio. 

CASO CONFIRMADO. 
Na última terça-feira, foi 
confirmado o caso de um 

morador de Embu das Ar-
tes, que realizou o exame 
em uma rede particular de 
saúde. 

Segundo a Prefeitura, o 
morador de 28 anos se encon-
tra estável em isolamento  
domiciliar. (Matheus Herbert)

 A A secretaria de comunica-
ção confirmou, através de um 
vídeo, que Taboão da Serra 
tem um caso confirmado de 
coronavírus e 18 casos suspei-
tos. Não há mais informações 
sobre o paciente, seu estado 
de saúde ou quando ele foi 
diagnosticado.

O paciente foi diagnostica-
do em um hospital particular 
e por isso ainda não entrou na 
estatística oficial do governo 
do Estado. 

RECOMENDAÇÕES. 
A prefeitura de Taboão da 
Serra divulgou na tarde de 
quarta-feira, uma carta de re-
comendação para conter a 
proliferação do coronavírus 
no município.

Entre as recomendações, 
estão a suspensão das ativida-
des de bares, restaurantes, ca-
sas de show, salões de festas, 

Prefeitura de Taboão confirma 
1º caso de coronavírus na cidade

Prefeitura de Taboão da Serra divulgou que tem um caso 
confirmado de coronavírus e 18 casos suspeitos na cidade 

DIVULGAÇÃO

bufês, academias de ginásti-
ca e todas outras atividades 
que envolvam aglomeração 
de qualquer número de pes-
soas, por tempo indetermi-
nado.

A Prefeitura criou um co-
mitê permanente de moni-
toramento diário dos casos, 
onde profissionais acompa-
nham de perto qualquer in-
formação sobre o vírus. Além 

do serviço de pré-consulta 
virtual para esclarecimentos 
sobre o coronavírus.

Todas as pessoas que te-
nham dúvida sobre a doença 
poderão entrar em contato 
via central telefônica, das 7h 
às 19h, de domingo a domin-
go. Uma equipe ficará à dis-
posição para orientar a popu-
lação, através do telefone (11) 
4788 5624.

LEGISLATIVO. 
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Taboão da Serra, 
vereador Marcos Paulo, divul-
gou uma nota anunciando a 
suspensão das atividades no 
Legislativo por 14 dias. Ainda 
de acordo com a nota, o perío-
do ainda pode ser prorrogado. 

A medida de suspensão 
das atividades visa proteger 
os servidores municipais e a 
população, tendo em vista a 
confirmação de um caso de 
coronavírus em um servidor. 

Os munícipes podem con-
tar com o atendimento vir-
tual da Casa de Leis, através 
do site www.camarataboao.
sp.gov.br. (MH)

 A A 24ª Parada do Orgulho 
LGBT (Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis, Transexuais 
e Transgêneros) de São Pau-
lo foi adiada para o dia 22 de 
novembro após a pandemia 
provocada pelo coronavírus. 
A festa, que é considerada o 
maior evento LGBT do mun-
do, estava prevista para ocor-
rer no dia 14 de junho. 

A diretoria da Associação 
da Parada do Orgulho GLBT 
de São Paulo se reuniu na noi-
te desta quarta-feira (18) e de-
cidiu alterar a data por conta 
do risco de proliferação da 
doença por causa da aglome-
ração de pessoas e da quanti-
dade de estrangeiros que vi-
sitam o país nesta época para 
participar do evento. O go-
vernador João Doria (PSDB) 
também proibiu a realização 
de eventos com mais de 500 
pessoas após o aumento de 
casos.

Parada LGBT de 2020 é 
adiada para novembro

Em 2019, o evento reali-
zado na Avenida Paulista re-
união cerca de R$ 3 milhões 
de pessoas e movimentou R$ 
403 milhões. Segundo levan-
tamento feito pela Secreta-
ria Municipal de Turismo, a 
Parada de 2019 também re-
gistrou aumento de 78% no 
número de visitantes em re-
lação a 2017, último ano de  
estudo. (GSP)

A festa, que é 
considerada o 
maior evento 
LGBT do mundo, 
estava prevista 
para ocorrer no 
dia 14 de junho; 
agora, a nova 
data é 22 de 
novembro
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021706-83.2014.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MARIA CLENIS DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF 14135333/0001-32, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação Educacional Sagrado Coração de Jesus, alegando em síntese ser 
credor da executada na quantia atualizada até julho/2014 de R$ 5.279,39 referente A DOIS (02) cheque ns° AA-000038 e 
AA-000039, ambos no valor de R$ 2.500,00 e do Banco Itaú/Unibanco, Agencia 8106, Conta Corrente 30302-0, emitidos, 
respectivamente, em 28 de fevereiro e 10 de abril de 2014 e devolvidos por insuficiência de fundos em suas duas 
apresentações. Requer a condenação da executada no pagamento da quantia devida, acrescida de custas processuais e 
honorários advocatícios. Encontrando-se o executado 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora, podendo opor embargos à execução, no prazo de 15 
dias, nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, 09/10/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão presencial nº004/2020-Aquisição de mobiliário.Recebimento das propostas: até 
às 09h00 do dia 06/04/2020.(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de 
Educação. O edital está disponível no site www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 73, Centro, Jacareí/
SP, no horário das 08h00 às 17h00min, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão eletrônico nº036/2020-Contratação de empresa para aquisição de veículo, zero 
quilômetro, novo,tipo furgão.Envio das propostas: até às 09h00 do dia 02/04/2020.(a)
Rossana Vasques-Secretaria de Meio Ambiente 
Pregão eletrônico nº038/2020-Registro de preços para fornecimento de luminária led 
1502 watts. Envio das propostas:até às 09h00 do dia 02/04/2020.(a)Antônio Roberto 
Martins-Secretaria de Infraestrutura Municipal.
Pregão eletrônico nº039/2020-Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção de 2º nível(recarga) e 3º nível(teste hidrostático),com fornecimento 
de peças e demais materiais de consumo, nos extintores de incêndio localizados nos 
prédios públicos da Administração Municipal.Envio das propostas:até às 09h00 do dia 
02/04/2020.(a)Carlos Felipe Sepinho Apparecido-Secretário de Administração e Recur-
sos Humanos;(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação;(a) 
Drª Rosana Gravena-Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
986.589), www.jacarei.sp.gov.br ou poderão ser retirados na Unidade de Licitações, 1º 
andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 
às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP
EDITAL - PROCESSO Nº 024/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

A Prefeitura Municipal de Maracaí por intermédio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Finanças, mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 105/2019, tor-
na público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 013/2020, do tipo MENOR PREÇO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
024/2020, objetivando a “AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR”, que será regida pela 
Lei Federal n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie..
As propostas deverão obedecer às especifi cações deste instrumento convocatório.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após 
o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 03 de Abril de 2020 às 09h30 min.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, através do site da Prefeitura ou de 2ª a 
6ª feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, na Avenida José 
Bonifácio, nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para retirada será cobra-
do o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).
Quaisquer informações também poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo tele-
fone (18) 3371-9500.  
Maracaí - SP, em 19 de Março de 2020. Eduardo Correa Sotana - Prefeito Municipal

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 010/2020 - PROCESSO Nº 200.089/2020 

OBJETO: Contratação de empresa de suporte, gerenciamento, monitoramento e 
acompanhamento no firewall do sonicwall.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 02 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 19 de março de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 014/2020 - PROCESSO Nº 200.480/2020 e apensos

OBJETO: Aquisição de conjunto de crepina cônica em polipropileno.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 03 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 19 de março de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 010/2020 - PROCESSO Nº 200.089/2020 

OBJETO: Contratação de empresa de suporte, gerenciamento, monitoramento e 
acompanhamento no firewall do sonicwall.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 02 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 19 de março de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 014/2020 - PROCESSO Nº 200.480/2020 e apensos

OBJETO: Aquisição de conjunto de crepina cônica em polipropileno.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 03 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 19 de março de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 07/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ.
CONTRATADA: CENTRO MÉDICO GINECOLÓGICO E PEDIATRICO LTDA
OBJETO: TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO E GINECOLÓGICO/OBSTETRÍCIA 03 
VEZES NA SEMANA, SENDO UMA VEZ POR SEMANA A CADA UBS (UBS DE TEJUPÁ, AGUAS 
VIRTUOSAS E RIBEIRÃO BONITO), ATENDENDO A 20 (VINTE) PACIENTES AO DIA EM CADA 
UBS, DANDO UM TOTAL EM MÉDIA DE 270 CONSULTAS MÊS EM CADA ESPECIALIDADE NO 
MUNICÍPIO, ATENDIMENTOS REALIZADOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM DIAS ÚTEIS, SEM 
VINCULO EMPREGATÍCIO.
VALOR DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 194.400,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL 
E QUATROCENTOS REAIS).
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 777.600,00 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL E 
SEISCENTOS REAIS).
DURAÇÃO DO CONTRATO: O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ POR 48 (QUARENTA E OITO) 
MESES.
DE 24/03/2017 A 18/03/2021
VIGÊNCIA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 19/03/2020 A 18/03/2021
DATA DA ASSINATURA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO:  19 DE MARÇO DE 2020.

PEDRO BERGAMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - preferencialmente para participação de ME/EPP; 
tipo Menor Preço Por Item.
Objeto: Aquisição de ovos de chocolate ao leite com peso mínimo de 320 g e 150g, para serem 
distribuídos aos alunos das escolas municipais e dos projetos subsidiados pelo Departamento de 
Ação Social bem como as famílias atendidas no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social.
Vencimento: 02 de Abril de 2020 às 09:00 (nove) horas.
Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através 
do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br .

Tejupá/SP, 19 de Março de 2020.
PEDRO BERGAMO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 02/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a 
licitação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo 
menor preço por item.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais de construção, para 
atender as necessidades da Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços e demais secretarias pelo 
período de 12 (doze) meses.
Vencimento: 03 de Abril de 2020 às 09:30 (nove horas e trinta minutos)
Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através 
do site www.tejupa.sp.gov.br 

Tejupá/SP, 19 de Março de 2020
PEDRO BERGAMO NETO

PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 03/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a 
licitação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo 
menor preço por item.
Objeto: Aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para abastecimento   dos   cilindros 
das ambulâncias, Unidades Básicas de Saúde e atendimento a pacientes com problemas respiratórios 
para atender a população, pelo período de 12 meses.
Vencimento: 02 de Abril de 2020 às 11:00 (onze) horas
Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através 
do site www.tejupa.sp.gov.br 

Tejupá/SP, 19 de Março de 2020.
PEDRO BERGAMO NETO

PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CONTRATADA: EMPRESA VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA – EPP
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2018
OBJETO: TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO DE REAJUSTE DE VALOR DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO 
DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PARA OS 
SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO 
MUNICÍPIO DE TEJUPÁ.
VALOR DO CONTRATO: 280 FUNCIONÁRIOS MENSAL / 3.360 FUNCIONÁRIOS ANUAL.
VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 120,22
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 33.661,60
VALOR TOTAL DO CONTRATO – (R$ 402.953,60 + 403.939,20 “aditado” = R$ 806.892,80)
ADITAMENTO DE CONTRATO (REAJUSTE DE 4,40%) 
VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 5,29
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 1.481,20
VALOR TOTAL ANUAL (11 MESES): R$ 16.293,20
VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUAL: 
VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 125,51
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 35.142,80
VALOR TOTAL DO CONTRATO REAJUSTADO: R$ 823.186,00
VALOR DO ADITAMENTO: O valor de compra mensal de cada cartão será de R$ 128,82 (cento e 
vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), reajustado de acordo com o disposto no art. 3º da Lei 
municipal 1.150/2013 e Lei Complementar n. 51/2020, percebendo a contratada R$ 125,51 (cento e 
vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) pelo total da compra efetuada em cada cartão.
DURAÇÃO DO CONTRATO: 02/01/2019 a 18/12/2020
VIGÊNCIA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 13/03/2020 A 18/12/2020 
DATA DA ASSINATURA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 13 DE MARÇO DE 2020.

PEDRO BERGAMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N. 05/2019
OBJETO: SEGUNDO ADITAMENTO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO 
E DE OBRAS/SERVIÇOS DE “CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DE GRAMA 
SINTÉTICA – PROCESSO SELJ Nº 0609/2018 – CONVÊNIO Nº 149/2018, NO MUNÍCIPIO DE 
TEJUPÁ/SP“.
ADITAMENTO DE VALOR DO CONTRATO
VALOR DO CONTRATO: R$ 230.126,98 (DUZENTOS E TRINTA MIL, CENTO E VINTE E SEIS 
REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
VALOR DO ADITAMENTO DE CONTRATO: R$ 24.049,79 (VINTE E QUATRO MIL, QUARENTA E 
NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 254.176,77 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, 
CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO E EXECUÇÃO DE OBRAS 
(SERVIÇOS)
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA É DE 09 (NOVE) MESES, CONTADOS APÓS A EMISSÃO 
DA “ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS”.
O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA 
DATA DE SUA ASSINATURA, COMPREENDENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO, O PRAZO PARA 
RECEBIMENTO DEFINITIVO.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/07/2019 a 09/07/2020
VIGÊNCIA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 10/03/2020 a 09/07/2020
DATA DA ASSINATURA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 10 DE MARÇO DE 2020.

PEDRO BERGAMO NETO PREFEITO MUNICIPAL

Pregão Eletrônico nº 02/2020
Processo nº 08500.040762/2019-38. OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
a aquisição de água mineral natural potável de mesa acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, classificada segundo o 
código de águas minerais como potável, mineralizada, não gaseificada, com lacre de segurança intacto, invólucro de plástico, 
rótulo contendo todas as informações necessárias para controle de qualidade, validade e data de engarrafamento, de acordo 
com o estabelecido na Resolução ANVISA RDC/MS nº 054, de 15/06/2000 e portaria DNPM n° 387/2008 e n.º 358/2009, para 
atender as necessidades da Superintendência de Polícia Federal, sito à Rua Hugo D’Antola, 95, Lapa, São Paulo-SP, em seus 
diversos setores operacionais e de apoio dos prestadores de serviços terceirizados de Manutenção, Limpeza e Vigilância, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.DATA DA ABERTURA: 31/03/2020, 
às 14:00 hs. EDITAL: Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA HUGO D´ANTOLA, 95, 8º ANDAR, LAPA DE BAIXO, SÃO PAULO/SP – CEP 05038-090. 
TELEFONE/FAX: (11) 3538-5807; (11) 3538-5507; E-MAIL: CPL.SRSP@DPF.GOV.BR

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020, 

tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CESTAS 
BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, fi cam convidados os 
interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 08/04/2020 às 09h00 no Setor 
de Compras e Licitações, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o 
processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.
br Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. Brodowski, SP, 19 de Março de 2020. 

JOSÉ LUIZ PEREZ – Prefeito Municipal.
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020, tipo MENOR 

PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, fi cam convidados os interessados 
em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 07/04/2020 às 09h00 no Setor de Compras 
e Licitações, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br Esclarecimentos 
somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. Brodowski, SP, 19/3/2020. José Luiz Perez - Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente às: Tomada de preços nº 005/2020, tipo menor 
preço global. Objeto: contratação de empresa para realização de obras, sob o regime de execução por empreitada de 
preços unitários, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para recapeamento asfáltico de diversas 
ruas e avenidas, conforme memorial descritivo e cronogramas anexos. Tomada de preços nº 006/2020, tipo menor 
preço global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE empresa para realização de obras, sob o regime de execução por empreitada de 
preços unitários, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para reforma e ampliação da Unidade Mista 
Hospitalar “Dr Faustino de Castro”, conforme memorial descritivo e cronogramas anexos.
Diante do surto da pandemia do Covid-19 (coronavírus), as empresas que tenham interesse em obter Certifi cado de 
Registro Cadastral – CRC para participação do certame poderão solicitar via e-mail, com os documentos anexos, a 
elaboração do Certifi cado, sem prejuízo em sua habilitação. Para entrega dos documentos in loco, deverá ser realizado 
agendamento prévio via endereço eletrônico. Email para contato: licitacao@brodowski.sp.gov.br. O Certifi cado de Registro 
Cadastral – CRC será digitalizado e enviado para empresa via email, e disponível para retirada no dia da sessão pública. 

Brodowski, 19 de março de 2020. José Luiz Perez - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou seguinte Ata de Registro 

de Preços referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019: FORNECEDOR: DIABÉTICOS EIRELI. ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO: 006/2020. VALOR REGISTRADO: R$ 87.711,31. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 039/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS. DATA: 13/02/2020. PRAZO: 12 (doze) meses 
contados da data de assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 13 de Fevereiro de 2020. 

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou seguinte Ata de 
Registro de Preços referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019: FORNECEDOR: DENTAL MED 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.. ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO: 008/2020. VALOR REGISTRADO: R$ 29.689,44. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS Nº 
039/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS. DATA: 13/02/2020. PRAZO: 12 (doze) meses contados da data de 
assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 13 de Fevereiro de 2020.

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou seguinte Ata de Registro 
de Preços referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019: FORNECEDOR: GUSTAVO NICOLINO EPP. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 005/2020. VALOR REGISTRADO: R$ 73.727,52. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 039/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS. DATA: 13/02/2020. PRAZO: 12 (doze) meses 
contados da data de assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 13 de Fevereiro de 2020.

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou seguinte Ata de Registro 
de Preços referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019: FORNECEDOR: MAMED COMERCIAL 
LTDA-EPP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 007/2020. VALOR REGISTRADO: R$ 5.717,09. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E 
FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS. DATA: 13/02/2020. PRAZO: 12 (doze) 
meses contados da data de assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 13 de Fevereiro de 2020. 

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou o seguinte instrumento 
de Contrato referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020: FORNECEDOR: BARBO SEGURANÇA 
EIRELI EPP. CONTRATO N.º 005/2020. VALOR: R$ 58.200,00. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, GRADIL E FECHAMENTO, 
SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA E GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO 
DO CARNAVAL ESTAÇÃO FOLIA 2020 EM SALES OLIVEIRA. DATA: 10/02/2020. PRAZO: 03 (três) 
meses contados da data de assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 10 de Fevereiro de 2020.

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou o seguinte instrumento 
de Contrato referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020: FORNECEDOR: BRITTO PRODUÇÕES, 
LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI. CONTRATO N.º 004/2020. VALOR: R$ 34.775,00. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, 
GRADIL E FECHAMENTO, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA E GERADOR DE 
ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL ESTAÇÃO FOLIA 2020 EM SALES OLIVEIRA. DATA: 
10/02/2020. PRAZO: 03 (três) meses contados da data de assinatura do instrumento. 

Sales Oliveira, 10 de Fevereiro de 2020. EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - DISPENSA POR VALOR Nº 007/2020
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira, Estado de São Paulo, torna público a realização de uma: DISPENSA 
POR VALOR, que tem como objeto a Contratação de licença de uso de sistema de análise e geração de 
informações necessárias à otimização e suporte das rotinas do controle interno, permitindo o acompanhamento de 
indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender normatização específi ca e exigências 
dos órgãos de fi scalização, disponibilizados via internet, realizando a manutenção e exportação de dados, gerando 
demonstrações gerenciais e analíticas que permite o acompanhamento das metas fi scais e indicadores de gestão 
fi scal e auxilie na prestação de contas aos Órgãos de Controle Externo da União e do Estado, cuja fundamentação 
legal está prevista no inciso II, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Melhor cotação: METABIT SISTEMAS PARA 
GESTÃO PÚBLICA LTDA – EPP, no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Entrega imediata.  

Sales Oliveira, 16 de Março de 2020. Edmar Duarte Gomiero - Prefeito Municipal

 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - DISPENSA POR VALOR Nº 014/2020
 A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira, Estado de São Paulo, torna público a realização de 
uma: DISPENSA POR VALOR, que tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIO E/OU CONGÊNERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ÓRGÃOS AFINS, cuja fundamentação 
legal está prevista no inciso II, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Melhor cotação: N. C. ASSESSORIA CONTABIL 
LTDA – ME, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Entrega imediata.

Sales Oliveira, 13 de Março de 2020. Edmar Duarte Gomiero - Prefeito Municipal

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA, através do Senhor Prefeito Edmar Duarte 
Gomiero, faz público que homologou o certame licitatório do CONVITE Nº 001/2020, que tem por objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA “ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no qual foi julgada vencedora 
a proposta formulada por REGINA PALMA BEZZAN EIRELI, com sede na Rua São José, nº 49, bairro Centro, 
município de Sales Oliveira, CEP 14.660-000, inscrita no CNPJ n.º 32.146.955/0001-48, no valor de R$ 90.00,00. 
DATA HOMOLOGAÇÃO: 16/03/2020. SALES OLIVEIRA, 16 de Março de 2020. 

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal. 
 EXTRATO INFORMATIVO - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira, Estado de São Paulo, informa que se realizou INEXIGIBILIDADE, 
nos termos do inciso III, do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, para apresentação artística e musical de “J CONTI 
PRODUCAO DE EVENTOS LTDA”, no valor de R$ 98.250,00 (noventa e oito mil duzentos e cinquenta reais), 
para apresentação no município de Sales Oliveira – SP, no Evento “Carnaval Estação Folia 2020”, conforme 
pedido encaminhado à administração e contendo nos autos toda documentação exigida pela Lei vigente, para que 
se torne público a todo e qualquer interessado. Sales Oliveira, 30 de Janeiro 2020.

Edmar Duarte Gomiero - Prefeito Municipal

 A Prefeitura do Município de Sales Oliveira comunica que se encontra instaurado e disponível no setor de 
Licitações e Contratos, o processo licitatório: PREGÃO PRESENCIAL: 004/2020; OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE ROÇADA DE CANTEIROS, PASSEIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, ÁREAS VERDES, 
SISTEMAS DE LAZER, GRAMADOS, ÁREAS INSTITUCIONAIS E TERRENOS PARTICULARES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA: EDITAL NA ÍNTEGRA (www.salesoliveira.sp.gov.br); 
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: A PARTIR DE 23/03/2020: RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: DIA 
02/04/2020, ATÉ AS 09:00 HORAS; ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 02/04/2020, AS 09:01 HORAS; 
LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

 A Prefeitura do Município de Sales Oliveira comunica que se encontra instaurado e disponível no setor de Licitações 
e Contratos, o processo licitatório: PREGÃO PRESENCIAL: 009/2020; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAIS E FUTURAS AQUISOÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUTOS PANIFICADOS 
- PARA DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA: EDITAL NA 
ÍNTEGRA (www.salesoliveira.sp.gov.br); DISPONIBILIDADE DO EDITAL: A PARTIR DE 23/03/2020: 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: DIA 03/04/2020, ATÉ AS 09:00 HORAS; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
DIA 03/04/2020, AS 09:01 HORAS; LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

 O Município de Sales Oliveira torna público a REMARCAÇÃO da sessão de abertura da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/20, do dia 17 de março de 2020, às 09h00min, para o dia 31 de março de 2020, às 09h00min. O 
Edital retifi cado e seus componentes encontram-se à disposição dos interessados no site do Município através do 
link: https://www.salesoliveira.sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 09:00 às 16:00 horas. 
Informações pelo fone n° (16) 3852-0216.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
RATIFICAÇÃO

PROCESSO 493/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
João Batista Rugeri Ré, Prefeito do Município de Cajuru, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 24, inciso 
XIII, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores, com vistas à 
contratação de empresa visando o desenvolvimento de atividades para promoção 
da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 
203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de 
estágio de Estudantes do município de Cajuru, no período de 23 de março de 2020 
a 22 de março de 2021, com custo estimado de R$ 52.734,00 (cinquenta e dois mil 
setecentos e trinta e quatro reais), ratifi ca a presente Dispensa de Licitação face 
da situação devidamente justifi cada, com fundamento no parecer da Procuradoria 
Jurídica do Município e no artigo 24, incisos VIII e XIII, da Lei Federal nº 8.666/93, 
com as devidas alterações. Fica autorizado o empenho das despesas no valor total 
de R$ 52.734,00 (cinquenta e dois mil setecentos e trinta e quatro reais), com inicio 
no dia 23 de março de 2020, em favor de Centro de Integração Escola - CIEE, 
com as advertências de praxe para o exame prévio e o pleno conhecimento dos 
termos e das condições no respectivo contrato.

Cajuru, 17 de março de 2020. João Batista Rugeri Ré - Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 009/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS- 
TRUÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NO BAIRRO 
RIO VERDE. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA 
BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA ((IN LOCO 08H ATÉ 11H30MIN) 
(TELEFONE: 08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 17H)), FONE: (15) 3565-1397 
OP. 3. VISTORIA: DE 23/03/2020 ATÉ 13/04/2020 (EXCETO SÁBADOS, 
DOMINGOS, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO) DAS 08H ÀS 11H30MIN. 
EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 08/04/2020. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 13/04/2020 ATÉ ÀS 8H30MIN.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS- 
TRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA 15 DE NOVEMBRO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 
– SEGUNDA A SEXTA ((IN LOCO 08H ATÉ 11H30MIN) (TELEFONE: 08H 
ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 17H)), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: 
DE 23/03/2020 ATÉ 13/04/2020 (EXCETO SÁBADOS, DOMINGOS, 
FERIADOS E PONTO FACULTATIVO) DAS 08H ÀS 11H30MIN. EMISSÃO DE 
CADASTRO: ATÉ O DIA 08/04/2020. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
E PROPOSTAS: 13/04/2020 ATÉ ÀS 9H30MIN.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 011/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS- 
TRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 
SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA ((IN LOCO 08H ATÉ 
11H30MIN) (TELEFONE: 08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 17H)), FONE: (15) 
3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 23/03/2020 ATÉ 13/04/2020 (EXCETO 
SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO) DAS 08H ÀS 
11H30MIN. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 08/04/2020. RECEBIMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 13/04/2020 ATÉ ÀS 10H30MIN.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 012/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS- 
TRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA E QUADRA DE MALHA NO CDHU DOM 
ESTEVAM STORK - ITAPORANGA C. RETIRADA DO EDITAL: WWW.
ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA ((IN LOCO 
08H ATÉ 11H30MIN) (TELEFONE: 08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 17H)), FONE: 
(15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 23/03/2020 ATÉ 14/04/2020 (EXCETO 
SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO) DAS 08H ÀS 
11H30MIN. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 08/04/2020. RECEBIMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 14/04/2020 ATÉ ÀS 09H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 013/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 1.217,40 M² DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PAULO DE OLIVEIRA LARA. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA 
((IN LOCO 08H ATÉ 11H30MIN) (TELEFONE: 08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 
17H)), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 23/03/2020 ATÉ 14/04/2020 
(EXCETO SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO) 
DAS 08H ÀS 11H30MIN. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 08/04/2020. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 14/04/2020 ATÉ ÀS 10H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
EDITAL Nº. 003/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020.         

Dispõe sobre audiência pública para elaboração da L.D.O- Lei de Diretrizes Orça
mentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências. 

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São 
-Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,   RESOLVE TORNAR 
PÚBLICO QUE:

Art. 1º.- Fica marcada a  AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação, discussão e suges-
tão para servir de subsídio na elaboração da  Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, 
para o exercício de 2021, no dia 27/04/2021,  a partir das 16:00 horas, na Câmara Mu-
nicipal de Itariri, sito à Rua Benedito Calixto, nº. 177, Centro, neste Município. 

Art. 2º.- Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Itariri, 18 de março de 2020.         
DINAMERICO GONÇALVES PERONI

     PREFEITO  MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

Processo Administrativo nº 071/2020 - Pregão Presencial nº 019/2020 
Registro de Preço nº 012/2020

Início: 19/03/2020 – Encerramento: 03/04/2020 – Horário 08h00min.. Abertura dos 
Envelopes: 03/04/2020 – Horário: 08h00min.. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E AFINS. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 
123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público 
aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo 
encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) 
Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça 
Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para 
gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à 
sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 19 de março de 2020.
DANIELA DE SOUZA LIMA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Decisão da Prefeita

Processo 31/2020

Pregão 11/2020

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimen-
tícios e carnes para uso na Merenda Escolar. Resolve, por bem, 
suspender “sine die” a data prevista para o recebimento e julga-
mento das propostas, considerando Decreto nº 6.916/2020, no 
qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do 
‘Novo Coronavírus COVID-19’, e dá outras providências”. Andra-
dina, 19 de março de 2020. 

Tamiko Inoue
Prefeita

Chamada Pública nº 03/19
Processo nº 180459/18

Objeto: Qualificação e seleção de entidade de direito 
privado sem fins lucrativos, para firmar contrato de 
gestão objetivando o gerenciamento, operacionaliza-
ção e execução das ações e serviços de educação, na 
EMEI localizada na rua Egeu – bairro COHAB II.
Recebimento e abertura dos envelopes dia 12/05/20 
às 09:00 horas. 

Chamada Pública nº 04/19
Processo nº 180461/18

Objeto: Qualificação e seleção de entidade de direito 
privado sem fins lucrativos, para firmar contrato de ges-
tão objetivando o gerenciamento, operacionalização e 
execução das ações e serviços de educação, na EMEI lo-
calizada na rua Adolpho Severino – bairro Santa Tereza.
Recebimento e abertura dos envelopes dia 14/05/20 
às 09:00 horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.
br e no depto. de Licitações e Compras, sito a Rua 
Joaquim das Neves, 211, para retirada com mídia de CD 
regravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5443.  

Carapicuíba, 19 de março de 2020
Marco Aurélio dos Santos Neves 

Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

DocuSign Envelope ID: D2C52E7B-04C6-4D02-A5DE-4B6EDA44DCA8
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SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021706-83.2014.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MARIA CLENIS DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF 14135333/0001-32, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação Educacional Sagrado Coração de Jesus, alegando em síntese ser 
credor da executada na quantia atualizada até julho/2014 de R$ 5.279,39 referente A DOIS (02) cheque ns° AA-000038 e 
AA-000039, ambos no valor de R$ 2.500,00 e do Banco Itaú/Unibanco, Agencia 8106, Conta Corrente 30302-0, emitidos, 
respectivamente, em 28 de fevereiro e 10 de abril de 2014 e devolvidos por insuficiência de fundos em suas duas 
apresentações. Requer a condenação da executada no pagamento da quantia devida, acrescida de custas processuais e 
honorários advocatícios. Encontrando-se o executado 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora, podendo opor embargos à execução, no prazo de 15 
dias, nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, 09/10/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão presencial nº004/2020-Aquisição de mobiliário.Recebimento das propostas: até 
às 09h00 do dia 06/04/2020.(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de 
Educação. O edital está disponível no site www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 73, Centro, Jacareí/
SP, no horário das 08h00 às 17h00min, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão eletrônico nº036/2020-Contratação de empresa para aquisição de veículo, zero 
quilômetro, novo,tipo furgão.Envio das propostas: até às 09h00 do dia 02/04/2020.(a)
Rossana Vasques-Secretaria de Meio Ambiente 
Pregão eletrônico nº038/2020-Registro de preços para fornecimento de luminária led 
1502 watts. Envio das propostas:até às 09h00 do dia 02/04/2020.(a)Antônio Roberto 
Martins-Secretaria de Infraestrutura Municipal.
Pregão eletrônico nº039/2020-Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção de 2º nível(recarga) e 3º nível(teste hidrostático),com fornecimento 
de peças e demais materiais de consumo, nos extintores de incêndio localizados nos 
prédios públicos da Administração Municipal.Envio das propostas:até às 09h00 do dia 
02/04/2020.(a)Carlos Felipe Sepinho Apparecido-Secretário de Administração e Recur-
sos Humanos;(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação;(a) 
Drª Rosana Gravena-Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
986.589), www.jacarei.sp.gov.br ou poderão ser retirados na Unidade de Licitações, 1º 
andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 
às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP
EDITAL - PROCESSO Nº 024/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

A Prefeitura Municipal de Maracaí por intermédio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Finanças, mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 105/2019, tor-
na público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 013/2020, do tipo MENOR PREÇO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
024/2020, objetivando a “AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR”, que será regida pela 
Lei Federal n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie..
As propostas deverão obedecer às especifi cações deste instrumento convocatório.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após 
o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 03 de Abril de 2020 às 09h30 min.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, através do site da Prefeitura ou de 2ª a 
6ª feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, na Avenida José 
Bonifácio, nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para retirada será cobra-
do o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).
Quaisquer informações também poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo tele-
fone (18) 3371-9500.  
Maracaí - SP, em 19 de Março de 2020. Eduardo Correa Sotana - Prefeito Municipal

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 010/2020 - PROCESSO Nº 200.089/2020 

OBJETO: Contratação de empresa de suporte, gerenciamento, monitoramento e 
acompanhamento no firewall do sonicwall.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 02 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 19 de março de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 014/2020 - PROCESSO Nº 200.480/2020 e apensos

OBJETO: Aquisição de conjunto de crepina cônica em polipropileno.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 03 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 19 de março de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 010/2020 - PROCESSO Nº 200.089/2020 

OBJETO: Contratação de empresa de suporte, gerenciamento, monitoramento e 
acompanhamento no firewall do sonicwall.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 02 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 19 de março de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 014/2020 - PROCESSO Nº 200.480/2020 e apensos

OBJETO: Aquisição de conjunto de crepina cônica em polipropileno.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 03 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 19 de março de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 07/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ.
CONTRATADA: CENTRO MÉDICO GINECOLÓGICO E PEDIATRICO LTDA
OBJETO: TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO E GINECOLÓGICO/OBSTETRÍCIA 03 
VEZES NA SEMANA, SENDO UMA VEZ POR SEMANA A CADA UBS (UBS DE TEJUPÁ, AGUAS 
VIRTUOSAS E RIBEIRÃO BONITO), ATENDENDO A 20 (VINTE) PACIENTES AO DIA EM CADA 
UBS, DANDO UM TOTAL EM MÉDIA DE 270 CONSULTAS MÊS EM CADA ESPECIALIDADE NO 
MUNICÍPIO, ATENDIMENTOS REALIZADOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM DIAS ÚTEIS, SEM 
VINCULO EMPREGATÍCIO.
VALOR DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 194.400,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL 
E QUATROCENTOS REAIS).
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 777.600,00 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL E 
SEISCENTOS REAIS).
DURAÇÃO DO CONTRATO: O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ POR 48 (QUARENTA E OITO) 
MESES.
DE 24/03/2017 A 18/03/2021
VIGÊNCIA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 19/03/2020 A 18/03/2021
DATA DA ASSINATURA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO:  19 DE MARÇO DE 2020.

PEDRO BERGAMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - preferencialmente para participação de ME/EPP; 
tipo Menor Preço Por Item.
Objeto: Aquisição de ovos de chocolate ao leite com peso mínimo de 320 g e 150g, para serem 
distribuídos aos alunos das escolas municipais e dos projetos subsidiados pelo Departamento de 
Ação Social bem como as famílias atendidas no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social.
Vencimento: 02 de Abril de 2020 às 09:00 (nove) horas.
Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através 
do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br .

Tejupá/SP, 19 de Março de 2020.
PEDRO BERGAMO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 02/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a 
licitação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo 
menor preço por item.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais de construção, para 
atender as necessidades da Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços e demais secretarias pelo 
período de 12 (doze) meses.
Vencimento: 03 de Abril de 2020 às 09:30 (nove horas e trinta minutos)
Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através 
do site www.tejupa.sp.gov.br 

Tejupá/SP, 19 de Março de 2020
PEDRO BERGAMO NETO

PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 03/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a 
licitação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo 
menor preço por item.
Objeto: Aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal para abastecimento   dos   cilindros 
das ambulâncias, Unidades Básicas de Saúde e atendimento a pacientes com problemas respiratórios 
para atender a população, pelo período de 12 meses.
Vencimento: 02 de Abril de 2020 às 11:00 (onze) horas
Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através 
do site www.tejupa.sp.gov.br 

Tejupá/SP, 19 de Março de 2020.
PEDRO BERGAMO NETO

PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CONTRATADA: EMPRESA VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA – EPP
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2018
OBJETO: TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO DE REAJUSTE DE VALOR DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO 
DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PARA OS 
SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO 
MUNICÍPIO DE TEJUPÁ.
VALOR DO CONTRATO: 280 FUNCIONÁRIOS MENSAL / 3.360 FUNCIONÁRIOS ANUAL.
VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 120,22
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 33.661,60
VALOR TOTAL DO CONTRATO – (R$ 402.953,60 + 403.939,20 “aditado” = R$ 806.892,80)
ADITAMENTO DE CONTRATO (REAJUSTE DE 4,40%) 
VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 5,29
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 1.481,20
VALOR TOTAL ANUAL (11 MESES): R$ 16.293,20
VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUAL: 
VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 125,51
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 35.142,80
VALOR TOTAL DO CONTRATO REAJUSTADO: R$ 823.186,00
VALOR DO ADITAMENTO: O valor de compra mensal de cada cartão será de R$ 128,82 (cento e 
vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), reajustado de acordo com o disposto no art. 3º da Lei 
municipal 1.150/2013 e Lei Complementar n. 51/2020, percebendo a contratada R$ 125,51 (cento e 
vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) pelo total da compra efetuada em cada cartão.
DURAÇÃO DO CONTRATO: 02/01/2019 a 18/12/2020
VIGÊNCIA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 13/03/2020 A 18/12/2020 
DATA DA ASSINATURA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 13 DE MARÇO DE 2020.

PEDRO BERGAMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N. 05/2019
OBJETO: SEGUNDO ADITAMENTO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO 
E DE OBRAS/SERVIÇOS DE “CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DE GRAMA 
SINTÉTICA – PROCESSO SELJ Nº 0609/2018 – CONVÊNIO Nº 149/2018, NO MUNÍCIPIO DE 
TEJUPÁ/SP“.
ADITAMENTO DE VALOR DO CONTRATO
VALOR DO CONTRATO: R$ 230.126,98 (DUZENTOS E TRINTA MIL, CENTO E VINTE E SEIS 
REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
VALOR DO ADITAMENTO DE CONTRATO: R$ 24.049,79 (VINTE E QUATRO MIL, QUARENTA E 
NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 254.176,77 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, 
CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO E EXECUÇÃO DE OBRAS 
(SERVIÇOS)
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA É DE 09 (NOVE) MESES, CONTADOS APÓS A EMISSÃO 
DA “ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS”.
O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA 
DATA DE SUA ASSINATURA, COMPREENDENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO, O PRAZO PARA 
RECEBIMENTO DEFINITIVO.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/07/2019 a 09/07/2020
VIGÊNCIA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 10/03/2020 a 09/07/2020
DATA DA ASSINATURA DO SEGUNDO ADITAMENTO DE CONTRATO: 10 DE MARÇO DE 2020.

PEDRO BERGAMO NETO PREFEITO MUNICIPAL

Pregão Eletrônico nº 02/2020
Processo nº 08500.040762/2019-38. OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
a aquisição de água mineral natural potável de mesa acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, classificada segundo o 
código de águas minerais como potável, mineralizada, não gaseificada, com lacre de segurança intacto, invólucro de plástico, 
rótulo contendo todas as informações necessárias para controle de qualidade, validade e data de engarrafamento, de acordo 
com o estabelecido na Resolução ANVISA RDC/MS nº 054, de 15/06/2000 e portaria DNPM n° 387/2008 e n.º 358/2009, para 
atender as necessidades da Superintendência de Polícia Federal, sito à Rua Hugo D’Antola, 95, Lapa, São Paulo-SP, em seus 
diversos setores operacionais e de apoio dos prestadores de serviços terceirizados de Manutenção, Limpeza e Vigilância, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.DATA DA ABERTURA: 31/03/2020, 
às 14:00 hs. EDITAL: Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA HUGO D´ANTOLA, 95, 8º ANDAR, LAPA DE BAIXO, SÃO PAULO/SP – CEP 05038-090. 
TELEFONE/FAX: (11) 3538-5807; (11) 3538-5507; E-MAIL: CPL.SRSP@DPF.GOV.BR

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020, 

tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CESTAS 
BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, fi cam convidados os 
interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 08/04/2020 às 09h00 no Setor 
de Compras e Licitações, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o 
processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.
br Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. Brodowski, SP, 19 de Março de 2020. 

JOSÉ LUIZ PEREZ – Prefeito Municipal.
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020, tipo MENOR 

PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, fi cam convidados os interessados 
em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 07/04/2020 às 09h00 no Setor de Compras 
e Licitações, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br Esclarecimentos 
somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. Brodowski, SP, 19/3/2020. José Luiz Perez - Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente às: Tomada de preços nº 005/2020, tipo menor 
preço global. Objeto: contratação de empresa para realização de obras, sob o regime de execução por empreitada de 
preços unitários, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para recapeamento asfáltico de diversas 
ruas e avenidas, conforme memorial descritivo e cronogramas anexos. Tomada de preços nº 006/2020, tipo menor 
preço global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE empresa para realização de obras, sob o regime de execução por empreitada de 
preços unitários, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para reforma e ampliação da Unidade Mista 
Hospitalar “Dr Faustino de Castro”, conforme memorial descritivo e cronogramas anexos.
Diante do surto da pandemia do Covid-19 (coronavírus), as empresas que tenham interesse em obter Certifi cado de 
Registro Cadastral – CRC para participação do certame poderão solicitar via e-mail, com os documentos anexos, a 
elaboração do Certifi cado, sem prejuízo em sua habilitação. Para entrega dos documentos in loco, deverá ser realizado 
agendamento prévio via endereço eletrônico. Email para contato: licitacao@brodowski.sp.gov.br. O Certifi cado de Registro 
Cadastral – CRC será digitalizado e enviado para empresa via email, e disponível para retirada no dia da sessão pública. 

Brodowski, 19 de março de 2020. José Luiz Perez - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou seguinte Ata de Registro 

de Preços referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019: FORNECEDOR: DIABÉTICOS EIRELI. ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO: 006/2020. VALOR REGISTRADO: R$ 87.711,31. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 039/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS. DATA: 13/02/2020. PRAZO: 12 (doze) meses 
contados da data de assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 13 de Fevereiro de 2020. 

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou seguinte Ata de 
Registro de Preços referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019: FORNECEDOR: DENTAL MED 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.. ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO: 008/2020. VALOR REGISTRADO: R$ 29.689,44. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS Nº 
039/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS. DATA: 13/02/2020. PRAZO: 12 (doze) meses contados da data de 
assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 13 de Fevereiro de 2020.

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou seguinte Ata de Registro 
de Preços referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019: FORNECEDOR: GUSTAVO NICOLINO EPP. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 005/2020. VALOR REGISTRADO: R$ 73.727,52. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 039/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS. DATA: 13/02/2020. PRAZO: 12 (doze) meses 
contados da data de assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 13 de Fevereiro de 2020.

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou seguinte Ata de Registro 
de Preços referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019: FORNECEDOR: MAMED COMERCIAL 
LTDA-EPP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 007/2020. VALOR REGISTRADO: R$ 5.717,09. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E 
FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS. DATA: 13/02/2020. PRAZO: 12 (doze) 
meses contados da data de assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 13 de Fevereiro de 2020. 

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou o seguinte instrumento 
de Contrato referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020: FORNECEDOR: BARBO SEGURANÇA 
EIRELI EPP. CONTRATO N.º 005/2020. VALOR: R$ 58.200,00. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, GRADIL E FECHAMENTO, 
SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA E GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO 
DO CARNAVAL ESTAÇÃO FOLIA 2020 EM SALES OLIVEIRA. DATA: 10/02/2020. PRAZO: 03 (três) 
meses contados da data de assinatura do instrumento. Sales Oliveira, 10 de Fevereiro de 2020.

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA faz público que celebrou o seguinte instrumento 
de Contrato referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020: FORNECEDOR: BRITTO PRODUÇÕES, 
LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI. CONTRATO N.º 004/2020. VALOR: R$ 34.775,00. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, 
GRADIL E FECHAMENTO, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA E GERADOR DE 
ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL ESTAÇÃO FOLIA 2020 EM SALES OLIVEIRA. DATA: 
10/02/2020. PRAZO: 03 (três) meses contados da data de assinatura do instrumento. 

Sales Oliveira, 10 de Fevereiro de 2020. EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal.

 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - DISPENSA POR VALOR Nº 007/2020
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira, Estado de São Paulo, torna público a realização de uma: DISPENSA 
POR VALOR, que tem como objeto a Contratação de licença de uso de sistema de análise e geração de 
informações necessárias à otimização e suporte das rotinas do controle interno, permitindo o acompanhamento de 
indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender normatização específi ca e exigências 
dos órgãos de fi scalização, disponibilizados via internet, realizando a manutenção e exportação de dados, gerando 
demonstrações gerenciais e analíticas que permite o acompanhamento das metas fi scais e indicadores de gestão 
fi scal e auxilie na prestação de contas aos Órgãos de Controle Externo da União e do Estado, cuja fundamentação 
legal está prevista no inciso II, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Melhor cotação: METABIT SISTEMAS PARA 
GESTÃO PÚBLICA LTDA – EPP, no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Entrega imediata.  

Sales Oliveira, 16 de Março de 2020. Edmar Duarte Gomiero - Prefeito Municipal

 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - DISPENSA POR VALOR Nº 014/2020
 A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira, Estado de São Paulo, torna público a realização de 
uma: DISPENSA POR VALOR, que tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIO E/OU CONGÊNERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ÓRGÃOS AFINS, cuja fundamentação 
legal está prevista no inciso II, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Melhor cotação: N. C. ASSESSORIA CONTABIL 
LTDA – ME, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Entrega imediata.

Sales Oliveira, 13 de Março de 2020. Edmar Duarte Gomiero - Prefeito Municipal

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA, através do Senhor Prefeito Edmar Duarte 
Gomiero, faz público que homologou o certame licitatório do CONVITE Nº 001/2020, que tem por objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA “ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no qual foi julgada vencedora 
a proposta formulada por REGINA PALMA BEZZAN EIRELI, com sede na Rua São José, nº 49, bairro Centro, 
município de Sales Oliveira, CEP 14.660-000, inscrita no CNPJ n.º 32.146.955/0001-48, no valor de R$ 90.00,00. 
DATA HOMOLOGAÇÃO: 16/03/2020. SALES OLIVEIRA, 16 de Março de 2020. 

EDMAR DUARTE GOMIERO – Prefeito Municipal. 
 EXTRATO INFORMATIVO - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira, Estado de São Paulo, informa que se realizou INEXIGIBILIDADE, 
nos termos do inciso III, do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, para apresentação artística e musical de “J CONTI 
PRODUCAO DE EVENTOS LTDA”, no valor de R$ 98.250,00 (noventa e oito mil duzentos e cinquenta reais), 
para apresentação no município de Sales Oliveira – SP, no Evento “Carnaval Estação Folia 2020”, conforme 
pedido encaminhado à administração e contendo nos autos toda documentação exigida pela Lei vigente, para que 
se torne público a todo e qualquer interessado. Sales Oliveira, 30 de Janeiro 2020.

Edmar Duarte Gomiero - Prefeito Municipal

 A Prefeitura do Município de Sales Oliveira comunica que se encontra instaurado e disponível no setor de 
Licitações e Contratos, o processo licitatório: PREGÃO PRESENCIAL: 004/2020; OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE ROÇADA DE CANTEIROS, PASSEIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, ÁREAS VERDES, 
SISTEMAS DE LAZER, GRAMADOS, ÁREAS INSTITUCIONAIS E TERRENOS PARTICULARES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA: EDITAL NA ÍNTEGRA (www.salesoliveira.sp.gov.br); 
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: A PARTIR DE 23/03/2020: RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: DIA 
02/04/2020, ATÉ AS 09:00 HORAS; ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 02/04/2020, AS 09:01 HORAS; 
LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

 A Prefeitura do Município de Sales Oliveira comunica que se encontra instaurado e disponível no setor de Licitações 
e Contratos, o processo licitatório: PREGÃO PRESENCIAL: 009/2020; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAIS E FUTURAS AQUISOÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUTOS PANIFICADOS 
- PARA DIVERSAS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA: EDITAL NA 
ÍNTEGRA (www.salesoliveira.sp.gov.br); DISPONIBILIDADE DO EDITAL: A PARTIR DE 23/03/2020: 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: DIA 03/04/2020, ATÉ AS 09:00 HORAS; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
DIA 03/04/2020, AS 09:01 HORAS; LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

 O Município de Sales Oliveira torna público a REMARCAÇÃO da sessão de abertura da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/20, do dia 17 de março de 2020, às 09h00min, para o dia 31 de março de 2020, às 09h00min. O 
Edital retifi cado e seus componentes encontram-se à disposição dos interessados no site do Município através do 
link: https://www.salesoliveira.sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 09:00 às 16:00 horas. 
Informações pelo fone n° (16) 3852-0216.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
RATIFICAÇÃO

PROCESSO 493/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
João Batista Rugeri Ré, Prefeito do Município de Cajuru, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 24, inciso 
XIII, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores, com vistas à 
contratação de empresa visando o desenvolvimento de atividades para promoção 
da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 
203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de 
estágio de Estudantes do município de Cajuru, no período de 23 de março de 2020 
a 22 de março de 2021, com custo estimado de R$ 52.734,00 (cinquenta e dois mil 
setecentos e trinta e quatro reais), ratifi ca a presente Dispensa de Licitação face 
da situação devidamente justifi cada, com fundamento no parecer da Procuradoria 
Jurídica do Município e no artigo 24, incisos VIII e XIII, da Lei Federal nº 8.666/93, 
com as devidas alterações. Fica autorizado o empenho das despesas no valor total 
de R$ 52.734,00 (cinquenta e dois mil setecentos e trinta e quatro reais), com inicio 
no dia 23 de março de 2020, em favor de Centro de Integração Escola - CIEE, 
com as advertências de praxe para o exame prévio e o pleno conhecimento dos 
termos e das condições no respectivo contrato.

Cajuru, 17 de março de 2020. João Batista Rugeri Ré - Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 009/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS- 
TRUÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NO BAIRRO 
RIO VERDE. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA 
BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA ((IN LOCO 08H ATÉ 11H30MIN) 
(TELEFONE: 08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 17H)), FONE: (15) 3565-1397 
OP. 3. VISTORIA: DE 23/03/2020 ATÉ 13/04/2020 (EXCETO SÁBADOS, 
DOMINGOS, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO) DAS 08H ÀS 11H30MIN. 
EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 08/04/2020. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 13/04/2020 ATÉ ÀS 8H30MIN.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS- 
TRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA 15 DE NOVEMBRO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 
– SEGUNDA A SEXTA ((IN LOCO 08H ATÉ 11H30MIN) (TELEFONE: 08H 
ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 17H)), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: 
DE 23/03/2020 ATÉ 13/04/2020 (EXCETO SÁBADOS, DOMINGOS, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
EDITAL Nº. 003/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020.         

Dispõe sobre audiência pública para elaboração da L.D.O- Lei de Diretrizes Orça
mentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências. 

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São 
-Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,   RESOLVE TORNAR 
PÚBLICO QUE:

Art. 1º.- Fica marcada a  AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação, discussão e suges-
tão para servir de subsídio na elaboração da  Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, 
para o exercício de 2021, no dia 27/04/2021,  a partir das 16:00 horas, na Câmara Mu-
nicipal de Itariri, sito à Rua Benedito Calixto, nº. 177, Centro, neste Município. 

Art. 2º.- Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Itariri, 18 de março de 2020.         
DINAMERICO GONÇALVES PERONI

     PREFEITO  MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

Processo Administrativo nº 071/2020 - Pregão Presencial nº 019/2020 
Registro de Preço nº 012/2020

Início: 19/03/2020 – Encerramento: 03/04/2020 – Horário 08h00min.. Abertura dos 
Envelopes: 03/04/2020 – Horário: 08h00min.. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E AFINS. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 
123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público 
aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo 
encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) 
Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça 
Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para 
gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à 
sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 19 de março de 2020.
DANIELA DE SOUZA LIMA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Decisão da Prefeita

Processo 31/2020

Pregão 11/2020

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimen-
tícios e carnes para uso na Merenda Escolar. Resolve, por bem, 
suspender “sine die” a data prevista para o recebimento e julga-
mento das propostas, considerando Decreto nº 6.916/2020, no 
qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do 
‘Novo Coronavírus COVID-19’, e dá outras providências”. Andra-
dina, 19 de março de 2020. 

Tamiko Inoue
Prefeita

Chamada Pública nº 03/19
Processo nº 180459/18

Objeto: Qualificação e seleção de entidade de direito 
privado sem fins lucrativos, para firmar contrato de 
gestão objetivando o gerenciamento, operacionaliza-
ção e execução das ações e serviços de educação, na 
EMEI localizada na rua Egeu – bairro COHAB II.
Recebimento e abertura dos envelopes dia 12/05/20 
às 09:00 horas. 

Chamada Pública nº 04/19
Processo nº 180461/18

Objeto: Qualificação e seleção de entidade de direito 
privado sem fins lucrativos, para firmar contrato de ges-
tão objetivando o gerenciamento, operacionalização e 
execução das ações e serviços de educação, na EMEI lo-
calizada na rua Adolpho Severino – bairro Santa Tereza.
Recebimento e abertura dos envelopes dia 14/05/20 
às 09:00 horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.
br e no depto. de Licitações e Compras, sito a Rua 
Joaquim das Neves, 211, para retirada com mídia de CD 
regravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5443.  

Carapicuíba, 19 de março de 2020
Marco Aurélio dos Santos Neves 

Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba
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 A O deputado federal Eduar-
do Bolsonaro (PSL-SP) afirmou 
nesta quinta-feira, que jamais 
ofendeu o povo chinês e que 
o Brasil não quer problemas 
com o país asiático. Foi um 
recuo do filho do presidente 
Jair Bolsonaro após criar uma 
crise diplomática entre os paí-
ses. Na quarta, Eduardo cul-
pou a China pela pandemia de 
coronavírus e enfrentou uma 
repercussão imediatamente  
negativa.

“Jamais ofendi o povo chi-
nês”, diz Eduardo em nota. “Es-
clareço que compartilhei pos-
tagem que critica a atuação do 
governo chinês na prevenção 
da pandemia, principalmen-
te no compartilhamento de 
informações que teriam sido 
úteis na prevenção em escala 
mundial.”

Além de culpar a China 
pela pandemia, Eduardo ti-

‘Não desejamos problemas 
com a China’, diz Eduardo

Deputado federal culpou o país asiático por pandemia do Covid-19

LULA MARQUES

afirmar não crer que sua pu-
blicação pudesse causar pro-
blemas entre os dois países. 
Filho do presidente, ele causou 
uma saia-justa entre o Brasil 
e a China. O embaixador chi-
nês no Brasil, Yang Wanming, 
usou as redes sociais para exi-
gir retratação. Wanming dis-
se que Eduardo tinha ferido a 
relação amistosa com o Brasil 
e precisava “assumir todas as 
suas consequências”. Presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) pediu desculpas ao 
país e frentes parlamentares 
repudiaram os comentários 
de Eduardo. 

“Não desejamos problemas 
com a China e certamente, o 
país asiático também não bus-
ca conflitos com o Brasil”, res-
pondeu Eduardo nesta quinta.

Para o chanceler brasilei-
ro, Ernesto Araújo, a reação 
do embaixador chinês às de-
clarações de Eduardo foi “des-
proporcional” e feriu “a boa 
prática diplomática”, de forma 
que o governo brasileiro espe-
ra agora uma retratação por 
parte do embaixador da China. 
 (EC)

nha comparado o coronaví-
rus com o desastre nuclear de 
Chernobyl e disse que o gover-
no Xi Jinping, chamado por 
ele de “ditadura”, escondeu a 
epidemia. “A comparação en-
tre o coronavírus e a tragé-

dia da usina nuclear de Cher-
nobyl não é novidade. Ambos 
os casos ocorreram em países 
cuja a liberdade de expressão 
e imprensa eram/são limita-
dos pelo governo.” Eduardo 
minimizou o próprio tuíte ao 

 A O INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social) vai liberar o 
auxílio-doença para os segu-
rados sem que seja feita perí-
cia médica nos postos do ins-
tituto. A medida valerá para 
qualquer doença, incluindo 
coronavírus.

O anúncio foi feito nesta 
quinta-feira (19), pelo secre-
tário especial de Previdência, 
Bruno Bianco, com o objeti-
vo de barrar o avanço da co-
vid-19 no país. Segundo ele, 
a análise será feita de forma 
remota, apenas com o ates-
tado médico do trabalhador 
doente.

O governo também pre-
tende pagar os primeiros 15 
dias de afastamento quando 
o empregado estiver com co-
ronavírus. Hoje, quem paga o 
salário neste período de afas-
tamento por doença do pro-
fissional que tem carteira as-
sinada é o patrão.

Auxílio-doença será 
liberado sem perícia

Segundo Bianco, a inten-
ção com a perícia não pre-
sencial é evitar que os segu-
rados doentes fiquem ainda 
mais expostos. Além disso, 
os médicos peritos também 
ficarão protegidos, sem pos-
sibilidade de que o corona-
vírus se espalhe ainda mais. 
“Não queremos que essa pes-
soa [segurado] tenha que ir a 
uma agência. Não queremos 
expor a saúde dos profissio-
nais”, disse Bianco.

Para conseguir o auxílio-
-doença sem perícia, o traba-
lhador terá de acessar o portal 
Meu INSS ou baixar o aplica-
tivo em seu celular. “Faremos 
com que os laudos possam 
ser recepcionados dentro do 
Meu INSS, na internet ou no 
smartphone. O trabalhador 
preencherá um cadastro e 
terá a possibilidade de jun-
tar laudo pericial de médico.”  
(FP)

 A Uma edição extra do Diá-
rio Oficial da União (DOU) foi 
publicada nesta quinta-feira 
com uma determinação do 
governo brasileiro. A nova 
medida determina o fecha-
mento das fronteiras terres-
tres, por 15 dias, com Argenti-
na, Bolívia, Colômbia, Guiana 
Francesa, Guiana, Paraguai, 
Peru e Suriname para evi-
tar a contaminação do novo  
coronavírus.

Além do fechamento das 
fronteiras, o ministro da Jus-
tiça, Sérgio Moro, o da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta e da 
Casa Civil, Braga Netto, assi-
naram uma restrição de en-
trada no Brasil por rodovias 
ou meios terrestres da popu-
lação desses países, mas não 
atinge transportes de cargas, 
imigrantes com residência no 
território brasileiro e estran-
geiros que trabalham em or-
ganismos internacionais.

Até o momento, as fron-
teiras do Uruguai não entram 
nas restrições anunciadas. De 
acordo com informações do Desde quarta-feira (18), a Ponte Internacional da Amizade, que liga ao Paraguai, está  bloqueada

PAULO LISBOA/FOLHAPRESS

Brasil fecha fronteiras com 
oito países durante 15 dias 

PREVENÇÃO. Determinação vale para Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai e Peru 

governo, uma outra portaria 
será publicada com as medi-
das específicas.

A restrição vale por 15 dias, 
podendo ser prorrogada de 
acordo com a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária  
(Anvisa).

MUDANÇA DE POSTURA.
A decisão do governo repre-
senta uma mudança de pos-
tura em relação ao tema. Na 
segunda-feira, em entrevista, 
o presidente Jair Bolsonaro ha-
via afirmado não ver a medi-
da como efetiva para conter a 
doença.

PONTE DA AMIZADE. 
Desde quarta-feira (18), o tráfe-
go de pedestres e veículos na 
Ponte Internacional da Ami-
zade que liga Cidade de Les-
te, no país vizinho, a Foz do 
Iguaçu, no oeste do Paraná , 
está bloqueado. Os veículos 
que transportam mercadorias 
estão liberados, mas passam 
por controle sanitário.  A res-
trição é válida por 15 dias. (GSP)

Mortes 
na Itália 
ultrapassam 
as da China

 A O número de mortes por 
causa do coronavírus na Itália 
ultrapassou o da China nes-
ta quinta-feira (19). Com mais 
427 casos em um dia, a Itália 
tem agora 3.405 mortes. O úl-
timo dado divulgado pela Chi-
na foi de 3.249 mortos.

A Itália é o país mais afeta-
do pela pandemia na Europa 
e responde por cerca de três 
quartos das mortes decorren-
tes do novo coronavírus no 
continente: 4.196 até as 10h 
desta quinta.

O país é também o segun-
do em número de casos no 
mundo, atrás apenas da China, 
onde surgiram os primeiros 
casos, no final de 2019.

O governo italiano colocou 
o país em quarentena na se-
mana passada, mas isso ain-
da não conteve o crescimento 
acelerado tanto de casos quan-
to de mortes.

Até a manhã desta quin-
ta, tinham contaminação con-
firmada 33.713 italianos, dos 
quais 4.025 se recuperaram. 
Há 2.257 doentes em estado 
grave, 193 internações a mais 
em relação ao dia anterior.(FP)

CORONAVÍRUS

 A A Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro con-
firmou no fim da manhã desta 
quinta-feira a segunda morte 
em decorrência do novo co-
ronavírus no estado. O pri-
meiro caso havia sido confir-
mado horas antes, na cidade 
fluminense de Miguel Pereira. 
A vítima mais recente era um 
homem de 69 anos de Nite-
rói. Com isso, sobe para sete o 
número de vítimas fatais do 
Covid-19 no Brasil. As outras 
cinco mortes ocorreram em 
São Paulo.

De acordo com a secretaria, 
o homem era diabético e hi-
pertenso e apresentou os pri-

Número de mortes no País 
por coronavírus chega a 7

Em Niterói, a Praia de Icaraí, estava deserta nesta quinta-feira após prefeitura bloquear o acesso

PAULO SERGIO/AGÊNCIA F8/FOLHAPRESS

meiros sintomas, como febre, 
tosse e mialgia, no última dia 
11 de março.

PRIMEIRO CASO.
A Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio de Janeiro e a prefei-
tura da cidade de Miguel Pe-
reira confirmaram, na manhã 
desta quinta-feira, a primeira 
morte por coronavírus no es-
tado. A vítima é uma mulher 
de  63 anos. Ela morreu na ter-
ça-feira (17), no município de 
Miguel Pereira, onde morava.

A mulher era emprega-
da doméstica e trabalhava 
na cidade do Rio de Janeiro. 
Ela tinha diabete e hiperten-

Rio de Janeiro confirmou segunda morte em decorrência do novo 
coronavírus no estado; em São Paulo cinco já morreram

são. A sua empregadora ha-
via acabado de voltar da Itá-
lia, fez teste e teve a doença  
confirmada.

A moradora de Miguel Pe-
reira apresentou os primeiros 
sintomas no domingo (15), foi 
a uma unidade de saúde do 
município na segunda (16), 
apresentou piora no quadro 
e morreu na terça (17).

 
PRAIA  BLOQUEADA. 
Em Niterói, a Praia de Icaraí, 
a mais conhecida da zona sul 
da cidade,  estava deserta nes-
ta quinta-feira. Isso ocorreu 
porque a prefeitura bloqueou 
o acesso às praias para evitar 

aglomerações e impedir a pro-
liferação do coronavírus. Nite-
rói tem ao menos 6 casos con-
firmados do Covid-19.  

A medida estará em vigor até 
o dia 6 de abril.  

Para controlar os blo-
queios representantes da 

agência de segurança do 
município e de agentes de 
ordem pública vão estar  
nos locais. (GSP)
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E
ste ano, o Dia 
Mundial da Água, 
celebrado em 22 
de março, ocorre 
em meio à pan-

demia do coronavírus (Co-
vid-19). Uma das principais 
recomendações dos órgãos 
de saúde para evitar o con-
tágio pelo vírus é a lavagem 
das mãos, o que torna mais 
urgente repensarmos a for-
ma como utilizamos a água 
no dia a dia. 

Porém, segundo dados 

da ONU (Organização das 
Nações Unidas), cerca de 2,2 
bilhões de pessoas em todo 
o mundo não têm serviços 
de água potável gerencia-
dos de forma segura e 40% 
da população mundial, ou 3 
bilhões de pessoas, não pos-
suem lavatório com água e 
sabão em casa. 

“Os padrões de consu-
mo adotados atualmente 
impactam na disponibili-
dade desse recurso. Se os 
atuais modelos de produção 
e consumo forem manti-
dos, considerando o cresci-
mento populacional espera-
do para os próximos anos, 
além da geração de desequi-
líbrios naturais ocasiona-

Dados da ONU mostram que 40% 
da população mundial não tem 
como lavar as mãos em casa

»DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

A média do consumo 
diário de água, reco-
mendada pela ONU, é 
de 110 litros por habi-
tante. Entretanto, em 
São Paulo, revela a 
Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo), 
o consumo diário por 
habitante é de 132 litros, 
e costumava chegar a 
161 litros, antes da crise 
hídrica em 2014. Dentre 
os vilões do desperdício, 
a Companhia destaca: 

• O chuveiro;
•A mangueira aberta 
enquanto se esfrega o 
piso ou lava o 
automóvel;
•A torneira aberta 
enquanto se escova o 
dente ou faz a barba;
•Vazamentos;
•Ligações irregulares de 
água.

“Depois da crise hídrica 
de 2014, com a cons-
cientização da popula-
ção, os hábitos muda-
ram bastante. Contudo, 
no geral, ainda é no 
banho que se consome 
mais água”, disse a Sa-
besp, por meio de nota 
enviada à Gazeta.

CONSUMO 
DIÁRIO

Vilões do 
desperdício

Manter a torneira sempre fechada, enquanto não necessita diretamente de água, é um exemplo de uso racional e 
consciente desta substância tão cara à humanidade, inclusive agora no combate ao coronavírus. Assim, seguem 
mais algumas dicas de uso consciente preparadas pelo Instituto Akatu.

Máquina de lavar: 
cada ciclo de lavagem consome, em 
média, 96 litros de água. Assim, junte o 
máximo de peças possível para a lavagem. 
Reaproveitar a água da máquina no vaso 
sanitário, por exemplo, também é uma 
boa medida. Segundo o Instituto, ao fi nal 
de um mês, é possível ter coletado água 
sufi ciente para dar até 130 descargas. 

FAÇA A SUA PARTE

Lavar louça: 
remova os restos de 
comida com a ajuda dos 
talheres e guardanapos, 
antes de ensaboar os 
pratos.  

Escovar os dentes: 
procure fazê-lo com a 
torneira fechada e crie 
o hábito de usar apenas 
um copo d’água para 
enxágue.

Tomar banho: reduzir o tempo diário no banho de 
chuveiro em apenas 1 minuto, economiza mais de 
6 litros de água. Se uma família de quatro pessoas 
reduzir em 1 minuto o seu tempo diário no banho de 
chuveiro, ao fi nal de um mês terá poupado mais de 730 
litros de água, volume sufi ciente para lavar na máquina 
as roupas dessa família durante esse mesmo mês.

dos inclusive pelas mudan-
ças climáticas, há o risco de 
se prejudicar ou até mesmo 
impossibilitar o abasteci-
mento de residências, hos-
pitais, escolas e indústrias”, 
alerta Bruno Yamanaka, 
analista de conteúdos e me-
todologias do Instituto 
Akatu. (Gladys Magalhães) 

Condomínios comerciais e 
residenciais têm recorrido 
cada vez mais à água de 
reuso para regar jardins e 
lavar garagens, poupan-
do, assim, água potável e 
reduzindo gastos ao fi nal 
do mês. Captada por meio 
de infi ltração, processos de 
fabricação industrial, ba-
nho, entre outros, o reuso 
pode diminuir em 50% a 
conta de água, segundo 
Maria Claudia Buarraj el 
Khouri, da administradora 
de condomínios Graiche.
   Adotar a prática, contudo, 
exige a avaliação de um 
especialista para examinar 
o local, instalar os reserva-
tórios, encanamento e as 
torneiras específi cas. 
Foi exatamente o que fez 
Paulo Sergio Werneck, 
síndico do condomínio 
Alameda Morumbi, onde 
moram 1600 pessoas, na 
zona Sul de São Paulo. 
“Com a crise hídrica que 
São Paulo enfrentou em 
2015, vimos nosso jardim 
secar e a sujeira nas áreas 
comuns aumentar, de-
vido à proibição de lavar 
calçadas com água da 

rede pública. Como havia 
uma grande quantidade 
de água proveniente da 
drenagem do terreno e da 
rede pluvial, que passava 
por nosso condomínio, 
resolvemos utilizar esta 
água para uso não potável. 
A análise da água demons-
trou que seria necessário 
um tratamento simples e 
então providenciamos a 
instalação de um sistema 
onde a água é fi ltrada, 
clorada e posteriormente 
armazenada para utiliza-
ção na lavagem do piso das 
áreas comuns e irrigação 
dos jardins do condomínio. 
A rede de distribuição des-
ta água de reuso é separa-
da da rede de água potável 
e conta com torneiras 
com cadeados para evitar 
uso indevido. Somente a 
equipe de manutenção e 
limpeza possui acesso a 
estas torneiras”, diz.
Segundo  Paulo, no pri-
meiro ano de utilização da 
água de reuso, foi possível 
notar uma economia na 
conta em torno de R$ 40 
mil, em relação ao ano 
anterior.

Reuso: uma alternativa 
interessante 

O síndico Paulo na estação de tratamento da água de reuso

ETTORE CHIEREGUINI/FUTURA PRESS

CONDOMÍNIOS

Uso 
consciente 
da água em 
tempos de 
coronavírus
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E
ste ano, o Dia 
Mundial da Água, 
celebrado em 22 
de março, ocorre 
em meio à pan-

demia do coronavírus (Co-
vid-19). Uma das principais 
recomendações dos órgãos 
de saúde para evitar o con-
tágio pelo vírus é a lavagem 
das mãos, o que torna mais 
urgente repensarmos a for-
ma como utilizamos a água 
no dia a dia. 

Porém, segundo dados 

da ONU (Organização das 
Nações Unidas), cerca de 2,2 
bilhões de pessoas em todo 
o mundo não têm serviços 
de água potável gerencia-
dos de forma segura e 40% 
da população mundial, ou 3 
bilhões de pessoas, não pos-
suem lavatório com água e 
sabão em casa. 

“Os padrões de consu-
mo adotados atualmente 
impactam na disponibili-
dade desse recurso. Se os 
atuais modelos de produção 
e consumo forem manti-
dos, considerando o cresci-
mento populacional espera-
do para os próximos anos, 
além da geração de desequi-
líbrios naturais ocasiona-

Dados da ONU mostram que 40% 
da população mundial não tem 
como lavar as mãos em casa

»DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

A média do consumo 
diário de água, reco-
mendada pela ONU, é 
de 110 litros por habi-
tante. Entretanto, em 
São Paulo, revela a 
Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo), 
o consumo diário por 
habitante é de 132 litros, 
e costumava chegar a 
161 litros, antes da crise 
hídrica em 2014. Dentre 
os vilões do desperdício, 
a Companhia destaca: 

• O chuveiro;
•A mangueira aberta 
enquanto se esfrega o 
piso ou lava o 
automóvel;
•A torneira aberta 
enquanto se escova o 
dente ou faz a barba;
•Vazamentos;
•Ligações irregulares de 
água.

“Depois da crise hídrica 
de 2014, com a cons-
cientização da popula-
ção, os hábitos muda-
ram bastante. Contudo, 
no geral, ainda é no 
banho que se consome 
mais água”, disse a Sa-
besp, por meio de nota 
enviada à Gazeta.

CONSUMO 
DIÁRIO

Vilões do 
desperdício

Manter a torneira sempre fechada, enquanto não necessita diretamente de água, é um exemplo de uso racional e 
consciente desta substância tão cara à humanidade, inclusive agora no combate ao coronavírus. Assim, seguem 
mais algumas dicas de uso consciente preparadas pelo Instituto Akatu.
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FAÇA A SUA PARTE

Lavar louça: 
remova os restos de 
comida com a ajuda dos 
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pratos.  
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enxágue.
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6 litros de água. Se uma família de quatro pessoas 
reduzir em 1 minuto o seu tempo diário no banho de 
chuveiro, ao fi nal de um mês terá poupado mais de 730 
litros de água, volume sufi ciente para lavar na máquina 
as roupas dessa família durante esse mesmo mês.

dos inclusive pelas mudan-
ças climáticas, há o risco de 
se prejudicar ou até mesmo 
impossibilitar o abasteci-
mento de residências, hos-
pitais, escolas e indústrias”, 
alerta Bruno Yamanaka, 
analista de conteúdos e me-
todologias do Instituto 
Akatu. (Gladys Magalhães) 
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rede pluvial, que passava 
por nosso condomínio, 
resolvemos utilizar esta 
água para uso não potável. 
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trou que seria necessário 
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instalação de um sistema 
onde a água é fi ltrada, 
clorada e posteriormente 
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ção na lavagem do piso das 
áreas comuns e irrigação 
dos jardins do condomínio. 
A rede de distribuição des-
ta água de reuso é separa-
da da rede de água potável 
e conta com torneiras 
com cadeados para evitar 
uso indevido. Somente a 
equipe de manutenção e 
limpeza possui acesso a 
estas torneiras”, diz.
Segundo  Paulo, no pri-
meiro ano de utilização da 
água de reuso, foi possível 
notar uma economia na 
conta em torno de R$ 40 
mil, em relação ao ano 
anterior.
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Por Gladys Magalhães
gladys@gazetasp.com.br

S
egundo dados do 
Instituto Pet Brasil, 
quando o assunto é 
animal de estimação, 
São Paulo é o estado 

mais populoso do Brasil, com 
26,8% dos pets do País. 
Engana-se, contudo, quem 
pensa que os cachorros são 
os bichinhos mais presentes 
nos lares paulistas. No Es-
tado, o tipo de pet mais nu-
meroso são os peixes, sendo 
que o Estado responde por 
47,1% do total desse tipo de 
animal no Brasil. 
Ainda que os peixes tenham 
conquistado as casas paulis-
tas, são os cachorros os ani-
mais que fazem os brasilei-
ros gastar mais. De acordo 
com o levantamento, em 
2019, o gasto médio com 
cães de pequeno porte, até 

São Paulo possui 26,8% dos 
animais de estimação do Brasil

10 quilos, foi de R$ 274,37. 
Para os cães de porte médio 
(de 11 a 25 quilos),  o gasto foi 
de R$ 326,98, enquanto para 
os cachorros de porte gran-
de (de 26 a 45 quilos) esse 

valor sobe para R$ 425,24 ao 
mês. Para chegar a tais valo-
res, a entidade considerou 
os custos de alimentação 
básica (calorias diárias inge-
ridas com ração standard), 
vacinação, antipulgas, ver-
mifugação, consultas perió-
dicas, além de banho e tosa. 
O Instituto também calcu-
lou os gastos com outros 
animais. Para os felinos, o 
cálculo para gatos adultos fi-
cou em cerca de R$ 205,94. 
Já roedores, peixes, répteis 
e aves gastam R$ 108,25; R$ 
94,17; R$ 20,50 e; R$ 17,38, 
respectivamente. 
“O custo médio mensal para 
cães cresceu 1% de 2018 para 
2019, já o custo médio para 
gatos cresceu 5% nesse pe-
ríodo”, diz Martina Campos, 
diretora-executiva do Insti-
tuto. Ela explica que os nú-
meros são baixos, em rela-
ção à média histórica entre 
2015 e o ano corrente. Nesse 
período mais longo, a média 
é de alta de 10% para cães, e 
9% para gatos.
(Gladys Magalhães)
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 Os cachorros são 
os animais que 
fazem os brasileiros 
gastarem mais. 
Segundo o 
levantamento, 
em 2019, o gasto 
médio com cães de 
pequeno porte, até 
10 Kg, foi de 
R$ 274,37. Para 
os cães de porte 
médio (de 11 kg a 
25 kg),  o gasto 
foi de R$ 326,98, 
enquanto para os 
cachorros de porte 
grande (de 26 kg a 
45 kg) esse 
valor sobe para 
R$ 425,24 ao mês

HORÓSCOPO CRUZADAS

MALHAÇÃO
TODA FORMA DE AMAR
17h45, na Globo

Marco não gosta de presença de 
Rui. Carla desconfi a da demora de 
Marco em voltar para casa. Regina 
convida Meg, Guga, Serginho e 
Zezinho para morarem em sua 
casa. Madureira e Filipe contam 
ao delegado que Rui declarou 
a morte de Rita. Nanda aceita 
namorar Marquinhos. Anjinha, Carla 
e sua família comemoram a volta 
de Marco para casa. Madureira 
confronta Marco sobre sua relação 
com Rui.

ÉRAMOS SEIS
18h20, na Globo

Julinho confronta Afonso e Lola o 
repreende. Afonso se surpreende 
ao saber que Lola poderá se mudar 
para o Rio de Janeiro. Olga perdoa 
Zeca e traça um plano para Neves. 
Durvalina confi dencia a Lola sobre 
a gravidez de Inês. Inês confessa 
a Afonso que espera um fi lho de 
Alfredo, e pede que o pai se afaste 
de Lola. Julinho fecha a venda da 
casa de Lola. Lola, Julinho e Isabel 
se despedem de sua casa. Zeca 
é dispensado de seu trabalho, 
e Neves sugere que o amigo se 
candidate à prefeitura. Karine e 
Soraia temem a presença de Lola. 
Afonso e Lola se beijam. Lola parte 
com Julinho para o Rio de Janeiro.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Globo

Renzo diz a Alexia/Josimara que 
ela lembra uma pessoa especial 
que conheceu. Téo surpreende 
Luna/Fiona ao convidá-la para um 
passeio de helicóptero até o Rio 
de Janeiro. Micaela convoca Bruno 
para a inauguração do restaurante. 
Kyra desconfi a de que está gostan-
do de Alan. Kyra pede que Alexia 
investigue o que Renzo deseja com 
a aproximação de Rafael. Luna/
Fiona confessa a Téo que está 
apaixonada por ele.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Maria Antônia não tem coragem de 
contar o que aconteceu a Miguel 
e pede que pergunte à Poderosa. 
Luiggi invade a agência e diz a 
Tobias que seu fi lho foi sequestrado. 
Luiggi conta tudo a Tobias sobre seu 
fi lho e chora. Miguel visita Poderosa 
que está dormindo pesado. Miguel 
mente dizendo que não sabe de 
nada. Os dois discutem. Poderosa 
liga para Maria Antônia furiosa. 
Xavier comenta com Ramiro que 
vai dar tudo certo enquanto Ramiro 
diz que é sua última chance. Miguel 
chega tarde ao Mercado Municipal 
e Oxente pergunta se aconteceu 
alguma coisa. Miguel diz a Oxente 
que eles precisam conversar e que o 
assunto é sério demais.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Para substituir Eric, Débora decide 
colocar Filipa para dançar com Kes-
sya na apresentação. Helô chama 
Sérgio ao colégio para conversar 
sobre Mário. Após conversar com 
Ruth, Sérgio tem uma dura conver-
sa com Mário. Fernanda vê Débora 
e Afonso conversando e fi ca enciu-
mada. Disfarçadamente, Waldisney 
devolve o dinheiro que sua mãe 
roubou de Branca, e diz que tudo 
não passou de um mal entendido. 
Luisa tenta visitar Poliana na escola, 
mas Pendleton a impede.

AMOR DE MÃE
21h15, na Globo

Danilo conforta Camila, e Thelma 
disfarça o nervosismo. Sandro fi ca 
tenso com o evento para as novas 
lideranças da PWA. Jane desconfi a 
do envolvimento de Thelma na 
morte de Rita. Vitória negocia com 
Marconi a saída de Farula do tráfi co. 
Lurdes mostra a Thelma seu mural 
com informações sobre Domênico. 
Raul se preocupa com o acordo 
entre Vitória e Marconi. Miguel 
apoia Lídia a tratar seu alcoolismo. 
Sandro e Betina fazem sucesso no 
evento da PWA. Lurdes acompa-
nha Lídia em sua primeira reunião 
do Alcoólicos Anônimos. Álvaro 
interrompe o show de Verena, que 
enfrenta o marido.

ÁRIES. 
Sua natureza posses-
siva está despertando. 

Tenha cuidado para não deixar 
isso afetar o seu parceiro. Seus 
medos são infundados e você 
está simplesmente se sentindo 
muito vulnerável hoje.

TOURO. 
Para aqueles que con-
tinuam as atividades 
profi ssionais: Você 

precisa começar a pensar sobre 
as mudanças fundamentais que 
você realmente espera fazer. É 
hora de refl etir.

GÊMEOS. 
O intercâmbio com 
as pessoas próximas 
a você se torna mais 

claro. É hora de agir com maior 
privacidade e de esclarecer a 
comunicação para falar mais 
habilmente sobre seus desejos.

CÂNCER. 
A sua vida amorosa vai 
se tornar mais calma 
e descontraída. Isso 

permitirá que você se concentre 
em si mesmo e em seus próprios 
projetos. Trabalhe sobre os deta-
lhes práticos.

LEÃO. 
Pequenos problemas 
não deixam você se 

concentrar em seus projetos 
pessoais. As tarefas diárias são 
demoradas, coloque seus papéis 
em ordem antes de agir. Siga em 
frente.

VIRGEM. 
Um pouco de melan-
colia não vai deixar 
você avançar. Encontre 

uma maneira de mergulhar na 
realidade do presente. O passado 
está defi nitivamente atrás de 
você, o melhor ainda está por vir.

LIBRA. 
Você sente que tem 
feito concessões 
demais. Deixe as coisas 

seguirem o seu curso natural 
para virar o jogo e obter garan-
tias sobre os sentimentos do seu 
parceiro.

ESCORPIÃO. 
As coisas estão indo 
muito bem em sua 
vida amorosa e você 

não está ansioso com o futuro. 
Este é claramente um bom mo-
mento para a construção e para 
projetos como casal.

SAGITÁRIO. 
Você vai achar fácil 
expressar o seu amor 

ao seu parceiro, não importa 
como, desde que você se sinta 
bem. Não perca tempo com os 
detalhes e você vai ter a satisfa-
ção real.

CAPRICÓRNIO. 
Para aqueles que con-
tinuam as atividades 
profi ssionais: Você 

precisa olhar para sua situação 
de um ângulo diferente para 
encontrar uma saída que será 
favorável.

AQUÁRIO. 
Você estará pronto 
para ter uma discussão 
séria com o seu parcei-

ro, aprofunde seus conhecimen-
tos para melhor capturar as suas 
motivações. Sua tolerância vai 
lhe trazer sorte.

PEIXES. 
A angústia do ciúme 
bate à sua porta, 
mas não tem sentido 

se torturar cada vez que seu 
parceiro sai sem você. Aproveite 
ao máximo o seu tempo sozinho 
para pensar sobre si mesmo.
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‘FINA 
ESTAMPA’ 
ESTÁ DE 
VOLTA AO 
HORÁRIO 
NOBRE O

coronavírus (Co-
vid-19) está mu-
dando a rotina 
de praticamente 
todo o planeta e, 

pela primeira vez, a TV Glo-
bo paralisou as gravações 
de suas novelas em prol da 
saúde de seus funcioná-
rios. Dessa forma, a partir 
da próxima segunda-feira 
(23), volta ao ar no lugar de 
“Amor de Mãe”, em versão 
compacta, “Fina Estampa”, 
novela escrita por Aguinal-
do Silva, que foi ao ar em 

2011. 
Protagonizada por Lilia 

Cabral e Christiane Torlo-
ni, a trama foca nas histó-
rias de Pereirão (Lilia), uma 
mulher honesta, que traba-
lha como faz-tudo, e Tereza 
Cristina (Christiane), uma 
socialite. Entre os persona-
gens icônicos há ainda o 
mordomo Crô, vivido por 
Marcelo Serrado, e o moto-
rista Baltazar, interpretado 
por Alexandre Nero. 

Além de “Fina Estam-
pa”, o público poderá matar 

as saudades de “Totalmen-
te Demais”, que substitui 
“Salve-se Quem Puder”, a 
partir do dia 30, e de “Novo 
Mundo”, que entra no lugar 
de “Nos Tempos do Impera-
dor”, novela que substitui-
ria “Éramos Seis”, também a 
partir do dia 30. 

Festejada entre os ado-
lescentes, “Malhação: Vida 
a Diferença”, escrita por Cao 
Hambuger, entrará no ar 
em abril, quando termina 
“Malhação: Toda Forma de 
Amar”. 

Já os programas “Mais 
Você”, “Encontro com Fáti-
ma Bernardes”, “Globo Es-
porte” e “Se Joga” ficarão 
temporariamente fora do 
ar para dar lugar a uma pro-
gramação jornalística de 11 
horas de programação ao 
vivo. 

Por meio de nota, a 
emissora carioca informa 
ainda que liberará de forma 
gratuita conteúdos do Glo-
boplay e de seus canais a 
cabo, que incluem Telecine 
e GloboNews.

Por conta do coronavírus, 
Globo muda programação 
e abre canais fechados;
veja dicas do que assistir 
enquanto fi ca em casaPor Gladys Magalhães

ESPECIAL PARA A GAZETA
anexo@gazetasp.com.br

PROGRAMAÇÃO EM CASA
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My Brilliant Friend

Go! Go! Cory Carson

O s fãs de “My Brilliant Friend”, adaptação de “Série Napolitana”, da 
escritora Elena Ferrante, já podem respirar aliviados. A nova safra de 

capítulos da série começou a ser disponibilizada na última segunda-feira 
(16). Agora, as amigas Lila e Lenu chegam a um momento de questiona-
mento sobre o futuro de suas vidas. 

Os episódios inéditos de “My Brilliant Friend” vão ao ar todas as segun-
das, às 23h, na HBO. A série também está disponível no HBO GO.

Desde a última segunda-feira (16) está no ar a nova temporada de 
“Go! Go! Cory Carson”. Dessa vez, o carrinho Cory Carson, inspirado na 

famosa linha de brinquedos Go! Go! Smart Wheels, embarca em novas 
aventuras em festas, em uma caça ao tesouro, no médico e em muitos 
outros lugares. 

A temporada 2 de “Go! Go! Cory Carson” está disponível na Netflix.

DIVULGAÇÃO

DIVULAGAÇÃO NETFLIX

Madam C.j.Walke, a cabelereira empreendedora afro-americana que se tornou a 
primeira mulher milionária por seu próprio esforço nos Estados Unidos, terá sua 

história contada em uma minissérie na Netflix. A vencedora do Oscar, Octavia Spen-
cer é quem tem a missão de interpretar este ícone da história afro-americana. “A Vida 
e a História de Madam C.J. Walker” estreia na Netflix nesta sexta-feira (20).

A Vida e a História de Madam C.J. Walker

No último domingo (15) foi ao 
ar o capítulo inicial da terceira 

temporada de uma das mais feste-
jadas séries da HBO, “Westworld”. 
A trama, baseada em um filme de 
mesmo nome de 1973, se passa, a 
princípio, no parque Westworld, um 
lugar habitado por robôs, onde visi-
tantes humanos podem fazer o que 
quiserem. Na leva atual de episódios, 
contudo, são os robôs quem invadem 
“o mundo real”. 

Os episódios inéditos de “Wes-
tworld” vão ao ar todos os domingos, 
às 22h, na HBO. A série também está 
disponível no HBO GO.

Westworld

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

DIVULGAÇÃO
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do Silva, que foi ao ar em 

2011. 
Protagonizada por Lilia 

Cabral e Christiane Torlo-
ni, a trama foca nas histó-
rias de Pereirão (Lilia), uma 
mulher honesta, que traba-
lha como faz-tudo, e Tereza 
Cristina (Christiane), uma 
socialite. Entre os persona-
gens icônicos há ainda o 
mordomo Crô, vivido por 
Marcelo Serrado, e o moto-
rista Baltazar, interpretado 
por Alexandre Nero. 

Além de “Fina Estam-
pa”, o público poderá matar 

as saudades de “Totalmen-
te Demais”, que substitui 
“Salve-se Quem Puder”, a 
partir do dia 30, e de “Novo 
Mundo”, que entra no lugar 
de “Nos Tempos do Impera-
dor”, novela que substitui-
ria “Éramos Seis”, também a 
partir do dia 30. 

Festejada entre os ado-
lescentes, “Malhação: Vida 
a Diferença”, escrita por Cao 
Hambuger, entrará no ar 
em abril, quando termina 
“Malhação: Toda Forma de 
Amar”. 

Já os programas “Mais 
Você”, “Encontro com Fáti-
ma Bernardes”, “Globo Es-
porte” e “Se Joga” ficarão 
temporariamente fora do 
ar para dar lugar a uma pro-
gramação jornalística de 11 
horas de programação ao 
vivo. 

Por meio de nota, a 
emissora carioca informa 
ainda que liberará de forma 
gratuita conteúdos do Glo-
boplay e de seus canais a 
cabo, que incluem Telecine 
e GloboNews.

Por conta do coronavírus, 
Globo muda programação 
e abre canais fechados;
veja dicas do que assistir 
enquanto fi ca em casaPor Gladys Magalhães
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My Brilliant Friend

Go! Go! Cory Carson

O s fãs de “My Brilliant Friend”, adaptação de “Série Napolitana”, da 
escritora Elena Ferrante, já podem respirar aliviados. A nova safra de 

capítulos da série começou a ser disponibilizada na última segunda-feira 
(16). Agora, as amigas Lila e Lenu chegam a um momento de questiona-
mento sobre o futuro de suas vidas. 

Os episódios inéditos de “My Brilliant Friend” vão ao ar todas as segun-
das, às 23h, na HBO. A série também está disponível no HBO GO.

Desde a última segunda-feira (16) está no ar a nova temporada de 
“Go! Go! Cory Carson”. Dessa vez, o carrinho Cory Carson, inspirado na 

famosa linha de brinquedos Go! Go! Smart Wheels, embarca em novas 
aventuras em festas, em uma caça ao tesouro, no médico e em muitos 
outros lugares. 

A temporada 2 de “Go! Go! Cory Carson” está disponível na Netflix.

DIVULGAÇÃO

DIVULAGAÇÃO NETFLIX

Madam C.j.Walke, a cabelereira empreendedora afro-americana que se tornou a 
primeira mulher milionária por seu próprio esforço nos Estados Unidos, terá sua 

história contada em uma minissérie na Netflix. A vencedora do Oscar, Octavia Spen-
cer é quem tem a missão de interpretar este ícone da história afro-americana. “A Vida 
e a História de Madam C.J. Walker” estreia na Netflix nesta sexta-feira (20).

A Vida e a História de Madam C.J. Walker

No último domingo (15) foi ao 
ar o capítulo inicial da terceira 

temporada de uma das mais feste-
jadas séries da HBO, “Westworld”. 
A trama, baseada em um filme de 
mesmo nome de 1973, se passa, a 
princípio, no parque Westworld, um 
lugar habitado por robôs, onde visi-
tantes humanos podem fazer o que 
quiserem. Na leva atual de episódios, 
contudo, são os robôs quem invadem 
“o mundo real”. 

Os episódios inéditos de “Wes-
tworld” vão ao ar todos os domingos, 
às 22h, na HBO. A série também está 
disponível no HBO GO.

Westworld

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

DIVULGAÇÃO
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Curtas

INVASÃO. William Bon-
ner pediu desculpas a 
telespectadores depois 
que o som de uma mú-
sica tradicionalmente 
tocada nos comícios do 
PT “invadiu” o link, du-
rante o Jornal Nacional, 
ao vivo, na última quar-
ta-feira (18). De Brasí-
lia, a repórter Giovan-
na Telles falava sobre a 
reunião realizada pelo 
presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) com o 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Dias Toffoli.

FORA. Após fazer um 
vídeo apelando para 
não perder o emprego, 
Stênio Garcia já rece-
beu a notícia da decisão 
final da “Globo”. O ator, 
de 88 anos, afirma que 
não terá o seu contra-
to renovado e recebe-
rá seu último salário da 
emissora carioca no dia 
30 de março. Preocupa-
do, o artista não sabe 
como pagará suas con-
tas a partir de abril sem 
o emprego na televisão.

DEBOCHE. Marcelo Ad-
net não perdeu a opor-
tunidade de tirar sarro 
de Jair Bolsonaro, atra-
palhado com a másca-
ra, durante coletiva rea-
lizada ao lado de outros 
ministros, na última 
quarta-feira (18). “Esta-
mos esclarecendo. Não 
há motivo para pânico 
nisso tudo aí. Tudo sob 
controle”, brincou o hu-
morista, imitando a voz 
do presidente.

“A Marcela não 
é amiga da 
Thelma”
Denis Santos, marido 
de Thelma, do BBB, em 
entrevista ao “UOL”.

A 
lguns famosos 
estão usando 
as redes sociais 
para dar dicas do 
que fazer duran-

te a quarentena por conta do 
coronavírus. “Quarentena. 
Tempo de amar mais, se co-
nectar mais, ter mais empa-
tia. Ficar em casa por amor”, 
escreveu Reynaldo Gianec-
chini, posando ao lado de 
seus dois cachorros. Cauã 
Reymond recomendou al-
gumas séries de atividades 
físicas que podem ser reali-
zados apenas com um tape-
te ou colchonete, enquan-
to MC Rebecca lançou uma 
playlist chamada “pra dan-
çar no quarto” com músi-
cas animadas. Aline Riscado 
sugeriu meditação e comer 
frutas.

QUARENTENA
Famosos dão dicas
Reynaldo 
Gianecchini, Cauã 
Reymond, Aline 
Riscado e outros dão 
sugestões do que 
fazer nesses dias

Discussão pública
Em sua coluna publicada no jornal “O Globo” na última 
quarta-feira (18), Patrícia Kogut deu nota zero para Tiago Lei-
fert que, segundo ela, “chamou o corona de ‘resfriado’”, no 
Big Brother Brasil. “Tudo que eu disse é baseado nas infor-
mações da OMS, CDC e Min da Saúde, não é opinião. Desser-
viço presta você ao colocar palavras erradas na minha boca”, 
respondeu Leifert no Instagram. Patrícia é mulher de Ali Ka-
mel, diretor geral de jornalismo da “Globo”.

Isolada
Anitta está em casa fazendo 
quarentena voluntária para 
evitar o contágio do novo 
coronavírus, mas nem assim 
a cantora abre mão da sen-
sualidade. “Meus looks do 
dia têm sido assim a sema-
na toda”, escreveu a canto-
ra, postando vários clique de 
lingeria branca. “Que mu-
lher maravilhosa”, exaltou 
um seguidor.

Distração
Alguns famosos, como Fer-
nanda Paes Leme, estão dan-
do dicas sobre o que fazer 
durante a quarentena. “Re-
serve um momento do seu 
dia para assistir algo que te 
distraia, ouvir música, ler, 
desenhar, pintar, escrever, 
enfim, fazer algo que você 
gosta, que te coloque dentro 
de uma normalidade”, reco-
mendou a atriz.

Isis Valverde dá “fugidinha”
No meio da pandemia de coronavírus, Isis Valverde conseguiu aproveitar o sol da última 
quarta-feira (18) para deixar o bronzeado em dia. Isolada em casa com a família, a atriz com-
partilhou no Instagram alguns cliques em que aparece com um biquíni colorido, exibindo 
a boa forma. “Uma fugidinha atrás de vitamina D é sempre válido”, escreveu. Os fãs, como 
sempre, a encheram de elogios. “Gata mais gata do Brasil”, comentou um. “Um corpo é um 
corpo”, disse outro.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/GLOBO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/GLOBO

REPRODUÇÃO/GLOBO

Frase

REPRODUÇÃO/TWITTER

Por Ciro Hamen
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008022-06.2016.8.26.0152. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cláudia Janaina de Almeida, RG 34.362.667-6, CPF 226.366.318-52,
Márcio Augusto de Almeida, CPF 205.986.348-19, Marco Antônio e Marco Aurélio, herdeiros de There-
zinha Teles Ferreira, que lhes foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária,
por parte de Itaú Unibanco S.A, relativa ao veículo marca Ford, modelo Fiesta 1.0, prata, ano 2013, pla-
ca FGY0338, chassi 9BFZF55A0D8477741, apreendido em 24.10.2016, haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito bancário nº 30724-624213583. Encontrando-se os herdeiros supramencionados
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pa-
garem a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a
fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 13 de março de 2020.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013108-58.2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo 
de Azevedo Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do 
Regime de Bens movida por PAULO ROBERTO MARQUES, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 11.040.799, CPF 049.374.018-
07, pai Walter Marques, mãe Zena Aparecida de Oliveira Marques, Nascido/Nascida 19/06/1961, natural de São Paulo - SP, Rua 
Manuel Rego, 175, Brasilandia, CEP 02844-010, São Paulo - SP e  APARECIDA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARQUES, 
Brasileiro, Casada, Corretora de Imóveis, CPF 126.797.978-09, pai Modesto Albino Pereira, mãe Dirce Mancini Pereira, 
Nascido/Nascida 30/10/1969, natural de São Paulo - SP, Rua Manuel Rego, 175, Brasilandia, CEP 02844-010, São Paulo - SP , por 
meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento DE: Comunhão Parcial de Bens PARA: 
Comunhão Universal de Bens. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2020. 

CÂMARA  MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 03/2020
SOLICITAÇÃO Nº 016/2020

PROCESSO Nº 015/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de produtos de Lona Front de 330g 
com impressão digital e acabamentos em sarrafos e/ou ilhoses, assemelhados a faixas, banners, 
painéis e similares, para divulgação dos atos e eventos oficiais da Câmara Municipal de Louveira, 
conforme especificação deste edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: 
dia 02/04/2020, entre 09h15min e 09h30min.
DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: dia 02/04/2020 às 
09h30min.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Câmara Municipal de Louveira - Rua 
Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP.

RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO:
Pregoeiro: Camile Cristina Lemos da Costa

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na íntegra será fornecido aos 
interessados a partir de 20/03/2020, na Seção de Compras e Licitações da Câmara Municipal de 
Louveira - Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP, no horário das 09 às 16 
horas ou pelo site www.louveira.sp.leg.br.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0006976-54.2007.8.26.0268. 
DERSA X JOSÉ SILVA IMÓVEIS LTDA E OUTRO
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, 
Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO , na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o (a) DERSA DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 62.464.904/0001-25, move uma ação de 
desapropriação por utilidade pública, com pedido de liminar, em face de JOSÉ SILVA IMÓVEIS 
LTDA. e WASHINGTON IAZU PRATES, objetivando a área total de 500,00 m² , matriculada sob 
o número 11.676 no Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP, e localizados à 
Avenida Soldados PM Gilberto Augustinho, Jardim Flórida, Quadra “A”, Lote 02-C. Para 
levantamento dos depósitos efetuados foi deferida a expedição de edital, com o prazo de 10 dias, 
nos termos do art. 34 do D.L. 3365/41, contando o prazo a partir da primeira publicação do edital 
do D.J.E., após o que, sem impugnação, referido depósito será  levantado. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, 
aos 08 de outubro de 2019.

RETOMADA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município 

de Nova Odessa, torna público a retomada da Tomada de Preços nº. 
02/TP/2020, com encerramento dia 07/04/2020, às 14 horas, junto ao 
respectivo Departamento de Suprimentos e Licitações, situado a Avenida 
João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para contratação de empresa 
especializada para execução de recapeamento asfaltico na Estrada 
Rodolfo Kivitz, trecho da rua Frederico Puke até Córrego Represa, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para 
cadastro: 02/04/2020. Vistoria Técnica: é obrigatória e deverá ser realizada 
por representante credenciado da licitante, mediante agendamento prévio 
pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 
(dois) dias úteis de antecedência contados do último dia para realização da 
vistoria e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
considera-se o último dia para vistoria o dia 06/04/2020. Os licitantes que 
já realizaram vistoria anteriormente, e que possuam o atestado de vistoria 
referente a este certame, estão dispensados de realizar nova vistoria. o 
edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.
novaodessa.sp.gov.br/licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 19 de março de 2020.
Diretoria de Suprimentos

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que 
o edital de Pregão Eletrônico n.º 06/PE/2020. Objeto: “Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e derivados 
com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual”, sofreu alteração, no valor referencial do item 11 
do lote 01.
A sessão pública de processamento do pregão eletrônico fica prorrogada 
para o dia 02 de abril e 2020, às 08h:30min.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 20/03/2020 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/04/2020, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/04/2020, às 10h00min
O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição 
dos interessados, no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.
sp.gov.br/Licitacoes.aspx, ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Nova Odessa, 19 de março de 2020.
Diretoria de Suprimentos

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

 DECRETO Nº 8.052, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

SUSPENDE O ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO EM 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME ESPECIFI-
CA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de Por-
to Feliz - Estado de São Paulo - no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e
 
CONSIDERANDO a situação de emergência declarada no Muni-
cípio de Porto Feliz pelo DECRETO Nº 8.050, de 19 de março de 
2020,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Para o enfrentamento da situação de emergência declara-
da pelo Decreto nº 8.051, ficam estabelecidas as seguintes medi-
das, por 30 dias a partir da publicação deste Decreto, prorrogado 
se necessário.
 Art. 2º - Fica suspenso o atendimento presencial ao público em 
estabelecimento comerciais em funcionamento no Município de 
Porto Feliz.
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechado os 
acessos do público ao seu interior.
§ 2º -  O disposto neste artigo não se aplica às atividades internas 
dos estabelecimentos comerciais, bem como à realização de tran-
sações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone e os 
serviços de entrega de mercadorias (delivery) 
Art. 3º - A suspensão a que se refere o artigo 2º deste Decreto não 
se aplica aos seguintes estabelecimentos:
I – farmácia e drogaria;
II – hipermercados, supermercados, açougues, peixarias, hortifruti-
granjeiros, quitandas e mercearias;
III – lojas de venda de alimentação para animais,
IV – distribuidores de gás  e venda de água mineral;
V – padarias, com exceção do serviço de restaurante;
VI - postos de combustível.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os estabelecimentos referidos no “caput” 
deste artigo deverão adotar as seguintes medidas:
I – intensificar as ações de limpeza;
II – disponibilizar álcool em gel aos seus clientes;
III – divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 
prevenção; e
Art. 4º - Fica suspenso o funcionamento de shopping center, ca-
sas noturnas e demais estabelecimentos dedicados à realização 
de festas, eventos e recepções, tais como buffet, clubes sociais e 
esportivos, bares, lanchonetes, .etc

Art. 5º - Ficam suspensa as atividades de academias, cinema, 
salões de cabeleireiros, consultórios odontológicos, ressalvado o 
atendimento de emergência, clinicas de estética, igrejas e templos 
religiosos.
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá requisitar aos de-
mais órgãos municipais recursos humanos a serem alocados tem-
porariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento 
à população.
Art. 7º -  Os bancos, agencia de correio, casas lotéricas fabricas e 
industrias deverão obedecer às recomendações das Autoridades 
Sanitária - Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município de 
Porto Feliz, que será expedida para cada estabelecimento.
Art. 8° -  O transporte coletivo público circulará com frota e serviços 
relacionados ao itinerário, reduzida em 50% e deverão obedecer às 
recomendações das Autoridades Sanitária - Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica do Município de Porto Feliz.
Art. 9º -  Todos os leitos de UTI , leitos semi intensivo e leitos hos-
pitalares existentes no Município de Porto Feliz ficam requisitados/
reservados para atendimento aos munícipes, gerenciado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde.
Art. 10 – A fiscalização das medidas deste Decreto fica a cargo da 
Guarda Civil Municipal e das Autoridades Sanitárias do Município.
Parágrafo único – O descumprimento do disposto neste Decreto 
incorrerá nas penalidades previstas na Lei Estadual nº 10.093/98 
e  Lei nº 3.751/99.
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE PORTO FELIZ, 19 DE MARÇO 
DE 2020. 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETO-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
Diretora de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

DECRETO Nº 8.053, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE O COMITE GESTOR DE MEDIDAS PARA EN-
FRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA VIRUS – COVID 19, 
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o estado de emergência declarado no Decreto 
nº 8.050, de 19 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o COMITÊ GESTOR DE MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA VIRUS – COVID 
19, composto pelos senhores:
I -  Daniele Campos de Camargo,
II - Celio Peixoto dos Santos,
III - Maria Regina Taborda,
IV - Valdirene Cardoso Prado,
V - Alexandre Tadeu Figueiredo Rinaldi,
VI - Adriel Soares,
VII - Guido Trapp Moreira,
VIII - Laudinei Rossi,
IX - Alexandre Ramos,
X - Sergio Mangini,
XI - Marcos Putenchein,
XII - Rafaela Rebouças Nobre Pires,
XIII - Ednilce Jacob dos Santos e
XIV -  Maria Angela Pangoni Alves
XV - Vanessa dos Santos Moreau da Cunha
XVI - Carla Regina Lisboa Ramos.

Art. 2º - O Comitê auxiliará nas medidas para enfrentamento da 
pandemia CORONA VIRUS – COVID 19, sem remuneração.
Art. 3º - O Comitê poderá instituir grupos de trabalho temporários 
com o objetivo de auxiliar nas suas ações.
Art. 4º - A sede do Comitê será no Paço Municipal.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PROPRIO DA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

COMARCA DE EMBU DAS ARTES - 1ª VARA JUDICIAL - Avenida Vereador Jorge
de Souza, nº 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270 - Fone: (11) 4241-8260 -
Embu das Artes-SP - E-mail:embu1@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 1003149-51.2017.8.26.0176. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Judicial,  do Foro de Embu das Ar tes, Estado de São Paulo, Dr(a).
RODRIGO APARECIDO BUENO DE GODOY, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER
a(o) FRANCISCO EDINARDO NASCIMENTO ALVES, brasileiro, casado, eletricis-
ta,  RG 182.380-91, CPF 247.053.063-68, com endereço à Rua Bei ja- f lor ,  26,
JardimVazame, CEP 06826-410, Embu das Ar tes - SP; IRACEMA DOS NASCI-
MENTO ALVES ,  b ras i le i ra ,  casada,  p rendas  do  la r,  RG 33.095.424-6 ,  CPF
187.777.753-68, com endereço à Rua Beija-flor, 26, Jardim Vazame, CEP 06826-
410, Embu das Ar tes/SP, que lhe foi proposta uma ação de NOTIFICAÇÃO por
par te de COMERCIAL E IMOBILIÁRIA CAMPO LIMPO LTDA.,  requerendo que
efetuem o pagamento do débito de R$ 21.703,34, a ser atualizado e acréscido
das cominações legais e contratuais,  em razão da aquis ição deo lote 48 da
quadra C do loteamento Jardim Nayara, com área de 125,00m², sob pena de
f i ca rem const i tu ídos  em mora  e  su je i tarem-se  aos  e fe i tos  da  resc isão
contratual cumulada coma reintegração de posse.  Encontrando-se o réu em
lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua NOTIFIÇÃO 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. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nestacidade de Embu das Artes, aos 16 de março de 2020.


                 

           

 

     

    


                  


    

               




 

 

DECRETO Nº 8.051 , DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AUTORIDADES SANITÁ-
RIAS E AUTORIDADES ZOOSSANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE 
PORTO FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o disposto no §3º do artigo 96 da Lei Estadual 
nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 e os artigos 6º e 8º da Lei 
Municipal nº 5.603 de 04 de abril de 2018;

CONSIDERANDO o estado de emergência declarado no Decreto 
nº 8.050, de 19 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados, a partir do dia 19 de março de 2020, os 
seguintes servidores:

I - Autoridades Sanitárias Municipais:

a) Laudinei Rossi, Coordenador da VISAEP, credencial nº 
35.40606.01.08;
b) Ednilce Jacob dos Santos, Enfermeira, credencial nº 
35.40606.01.59;
c) Eli Denis Gurizam, Fiscal de Higiene e Saneamento, credencial 
nº 35.40606.01.04;
d) Ricardo C.B. Almeida, Fiscal Higiene e Saneamento, credencial 
nº 35.40606.01.19;
e) Paulo Adriano Benedetti, Visitador Sanitário, credencial nº 
35.40606.01.38;
f) José Carlos de Oliveira, Visitador Sanitário, credencial nº 
35.40606.01.39;
g) Reinaldo Carlos, Visitador Sanitário, credencial nº 35.40606.01.10;
h) Anderson M. Giacomelli. Visitador Sanitário, credencial nº 
35.40606.01.51;
i) Hélio Paludeto Jr, Técnico Segurança Trabalho, credencial nº 
35.40606.01.58;
j) Fernanda Carolina Thomé, Fiscal Higiene e Saneamento, cre-
dencial nº 35.40606.01.50;
k) Maria Aparecida de Souza Damy, Dentista, credencial nº 
35.40606.01.68.
l) Julio Cesar Cunha Souza, Fiscal de Rendas, credencial nº 
35.40606.01.69
m) Lilian Cristina Ferreira da Silva, Fiscal de Rendas, credencial 
nº35.40606.01.70
n) Reynaldo Rodrigues Diana, Fiscal de Rendas, credencial 
nº35.40606.01.71
o) Roberto Abbiati, Fiscal de Rendas, credencial nº 35.40606.01.72
p) Aline Fernanda Rodrigues Ramos, Fiscal de Uso do Solo, cre-
dencial nº35.40606.01.73
q) Debora Naldi, Fiscal de Uso do Solo, credencial nº35.40606.01.76
r) Donizete de Jesus Miranda, Fiscal de Uso do Solo, credencial 
nº35.40606.01.74
s) Fernanda Frois dos Santos, Fiscal de Uso do Solo, credencial nº 
35.40606.01.75

II - Autoridades Zoossanitárias Municipais:

a) Katerine Pereira Carvalho, Supervisora de Zoonoses, credencial 
nº 35.40606.01.67;
b) Larissa Diniz Serafim, Bióloga, credencial nº 35.40606.01.65;
c) Danilo da Silva, Médico Veterinário, credencial nº 35.40606.01.66;

Art. 2º - Os servidores nomeados Autoridade Sanitária e Zoossani-
tárias Municipais ficam investidos em suas funções fiscalizadoras e 
são competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos

sanitários, expedindo termos, autos de infração e de imposição de 
penalidades referentes à prevenção e controle de tudo quanto pos-
sa comprometer a saúde pública.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto 
nº 8.031, de 27 de janeiro de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PROPRIO DA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008022-06.2016.8.26.0152. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cláudia Janaina de Almeida, RG 34.362.667-6, CPF 226.366.318-52,
Márcio Augusto de Almeida, CPF 205.986.348-19, Marco Antônio e Marco Aurélio, herdeiros de There-
zinha Teles Ferreira, que lhes foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária,
por parte de Itaú Unibanco S.A, relativa ao veículo marca Ford, modelo Fiesta 1.0, prata, ano 2013, pla-
ca FGY0338, chassi 9BFZF55A0D8477741, apreendido em 24.10.2016, haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito bancário nº 30724-624213583. Encontrando-se os herdeiros supramencionados
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pa-
garem a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a
fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 13 de março de 2020.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013108-58.2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo 
de Azevedo Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do 
Regime de Bens movida por PAULO ROBERTO MARQUES, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 11.040.799, CPF 049.374.018-
07, pai Walter Marques, mãe Zena Aparecida de Oliveira Marques, Nascido/Nascida 19/06/1961, natural de São Paulo - SP, Rua 
Manuel Rego, 175, Brasilandia, CEP 02844-010, São Paulo - SP e  APARECIDA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARQUES, 
Brasileiro, Casada, Corretora de Imóveis, CPF 126.797.978-09, pai Modesto Albino Pereira, mãe Dirce Mancini Pereira, 
Nascido/Nascida 30/10/1969, natural de São Paulo - SP, Rua Manuel Rego, 175, Brasilandia, CEP 02844-010, São Paulo - SP , por 
meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento DE: Comunhão Parcial de Bens PARA: 
Comunhão Universal de Bens. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2020. 

CÂMARA  MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 03/2020
SOLICITAÇÃO Nº 016/2020

PROCESSO Nº 015/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de produtos de Lona Front de 330g 
com impressão digital e acabamentos em sarrafos e/ou ilhoses, assemelhados a faixas, banners, 
painéis e similares, para divulgação dos atos e eventos oficiais da Câmara Municipal de Louveira, 
conforme especificação deste edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: 
dia 02/04/2020, entre 09h15min e 09h30min.
DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: dia 02/04/2020 às 
09h30min.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Câmara Municipal de Louveira - Rua 
Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP.

RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO:
Pregoeiro: Camile Cristina Lemos da Costa

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na íntegra será fornecido aos 
interessados a partir de 20/03/2020, na Seção de Compras e Licitações da Câmara Municipal de 
Louveira - Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê – Louveira-SP, no horário das 09 às 16 
horas ou pelo site www.louveira.sp.leg.br.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0006976-54.2007.8.26.0268. 
DERSA X JOSÉ SILVA IMÓVEIS LTDA E OUTRO
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, 
Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO , na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o (a) DERSA DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 62.464.904/0001-25, move uma ação de 
desapropriação por utilidade pública, com pedido de liminar, em face de JOSÉ SILVA IMÓVEIS 
LTDA. e WASHINGTON IAZU PRATES, objetivando a área total de 500,00 m² , matriculada sob 
o número 11.676 no Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP, e localizados à 
Avenida Soldados PM Gilberto Augustinho, Jardim Flórida, Quadra “A”, Lote 02-C. Para 
levantamento dos depósitos efetuados foi deferida a expedição de edital, com o prazo de 10 dias, 
nos termos do art. 34 do D.L. 3365/41, contando o prazo a partir da primeira publicação do edital 
do D.J.E., após o que, sem impugnação, referido depósito será  levantado. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, 
aos 08 de outubro de 2019.

RETOMADA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município 

de Nova Odessa, torna público a retomada da Tomada de Preços nº. 
02/TP/2020, com encerramento dia 07/04/2020, às 14 horas, junto ao 
respectivo Departamento de Suprimentos e Licitações, situado a Avenida 
João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para contratação de empresa 
especializada para execução de recapeamento asfaltico na Estrada 
Rodolfo Kivitz, trecho da rua Frederico Puke até Córrego Represa, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para 
cadastro: 02/04/2020. Vistoria Técnica: é obrigatória e deverá ser realizada 
por representante credenciado da licitante, mediante agendamento prévio 
pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 
(dois) dias úteis de antecedência contados do último dia para realização da 
vistoria e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
considera-se o último dia para vistoria o dia 06/04/2020. Os licitantes que 
já realizaram vistoria anteriormente, e que possuam o atestado de vistoria 
referente a este certame, estão dispensados de realizar nova vistoria. o 
edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.
novaodessa.sp.gov.br/licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 19 de março de 2020.
Diretoria de Suprimentos

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que 
o edital de Pregão Eletrônico n.º 06/PE/2020. Objeto: “Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e derivados 
com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual”, sofreu alteração, no valor referencial do item 11 
do lote 01.
A sessão pública de processamento do pregão eletrônico fica prorrogada 
para o dia 02 de abril e 2020, às 08h:30min.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 20/03/2020 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/04/2020, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/04/2020, às 10h00min
O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição 
dos interessados, no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.
sp.gov.br/Licitacoes.aspx, ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Nova Odessa, 19 de março de 2020.
Diretoria de Suprimentos

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

 DECRETO Nº 8.052, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

SUSPENDE O ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO EM 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME ESPECIFI-
CA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de Por-
to Feliz - Estado de São Paulo - no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e
 
CONSIDERANDO a situação de emergência declarada no Muni-
cípio de Porto Feliz pelo DECRETO Nº 8.050, de 19 de março de 
2020,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Para o enfrentamento da situação de emergência declara-
da pelo Decreto nº 8.051, ficam estabelecidas as seguintes medi-
das, por 30 dias a partir da publicação deste Decreto, prorrogado 
se necessário.
 Art. 2º - Fica suspenso o atendimento presencial ao público em 
estabelecimento comerciais em funcionamento no Município de 
Porto Feliz.
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechado os 
acessos do público ao seu interior.
§ 2º -  O disposto neste artigo não se aplica às atividades internas 
dos estabelecimentos comerciais, bem como à realização de tran-
sações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone e os 
serviços de entrega de mercadorias (delivery) 
Art. 3º - A suspensão a que se refere o artigo 2º deste Decreto não 
se aplica aos seguintes estabelecimentos:
I – farmácia e drogaria;
II – hipermercados, supermercados, açougues, peixarias, hortifruti-
granjeiros, quitandas e mercearias;
III – lojas de venda de alimentação para animais,
IV – distribuidores de gás  e venda de água mineral;
V – padarias, com exceção do serviço de restaurante;
VI - postos de combustível.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os estabelecimentos referidos no “caput” 
deste artigo deverão adotar as seguintes medidas:
I – intensificar as ações de limpeza;
II – disponibilizar álcool em gel aos seus clientes;
III – divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 
prevenção; e
Art. 4º - Fica suspenso o funcionamento de shopping center, ca-
sas noturnas e demais estabelecimentos dedicados à realização 
de festas, eventos e recepções, tais como buffet, clubes sociais e 
esportivos, bares, lanchonetes, .etc

Art. 5º - Ficam suspensa as atividades de academias, cinema, 
salões de cabeleireiros, consultórios odontológicos, ressalvado o 
atendimento de emergência, clinicas de estética, igrejas e templos 
religiosos.
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá requisitar aos de-
mais órgãos municipais recursos humanos a serem alocados tem-
porariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento 
à população.
Art. 7º -  Os bancos, agencia de correio, casas lotéricas fabricas e 
industrias deverão obedecer às recomendações das Autoridades 
Sanitária - Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município de 
Porto Feliz, que será expedida para cada estabelecimento.
Art. 8° -  O transporte coletivo público circulará com frota e serviços 
relacionados ao itinerário, reduzida em 50% e deverão obedecer às 
recomendações das Autoridades Sanitária - Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica do Município de Porto Feliz.
Art. 9º -  Todos os leitos de UTI , leitos semi intensivo e leitos hos-
pitalares existentes no Município de Porto Feliz ficam requisitados/
reservados para atendimento aos munícipes, gerenciado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde.
Art. 10 – A fiscalização das medidas deste Decreto fica a cargo da 
Guarda Civil Municipal e das Autoridades Sanitárias do Município.
Parágrafo único – O descumprimento do disposto neste Decreto 
incorrerá nas penalidades previstas na Lei Estadual nº 10.093/98 
e  Lei nº 3.751/99.
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE PORTO FELIZ, 19 DE MARÇO 
DE 2020. 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETO-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
Diretora de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

DECRETO Nº 8.053, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE O COMITE GESTOR DE MEDIDAS PARA EN-
FRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA VIRUS – COVID 19, 
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o estado de emergência declarado no Decreto 
nº 8.050, de 19 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o COMITÊ GESTOR DE MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA VIRUS – COVID 
19, composto pelos senhores:
I -  Daniele Campos de Camargo,
II - Celio Peixoto dos Santos,
III - Maria Regina Taborda,
IV - Valdirene Cardoso Prado,
V - Alexandre Tadeu Figueiredo Rinaldi,
VI - Adriel Soares,
VII - Guido Trapp Moreira,
VIII - Laudinei Rossi,
IX - Alexandre Ramos,
X - Sergio Mangini,
XI - Marcos Putenchein,
XII - Rafaela Rebouças Nobre Pires,
XIII - Ednilce Jacob dos Santos e
XIV -  Maria Angela Pangoni Alves
XV - Vanessa dos Santos Moreau da Cunha
XVI - Carla Regina Lisboa Ramos.

Art. 2º - O Comitê auxiliará nas medidas para enfrentamento da 
pandemia CORONA VIRUS – COVID 19, sem remuneração.
Art. 3º - O Comitê poderá instituir grupos de trabalho temporários 
com o objetivo de auxiliar nas suas ações.
Art. 4º - A sede do Comitê será no Paço Municipal.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PROPRIO DA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

COMARCA DE EMBU DAS ARTES - 1ª VARA JUDICIAL - Avenida Vereador Jorge
de Souza, nº 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270 - Fone: (11) 4241-8260 -
Embu das Artes-SP - E-mail:embu1@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 1003149-51.2017.8.26.0176. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Judicial,  do Foro de Embu das Ar tes, Estado de São Paulo, Dr(a).
RODRIGO APARECIDO BUENO DE GODOY, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER
a(o) FRANCISCO EDINARDO NASCIMENTO ALVES, brasileiro, casado, eletricis-
ta,  RG 182.380-91, CPF 247.053.063-68, com endereço à Rua Bei ja- f lor ,  26,
JardimVazame, CEP 06826-410, Embu das Ar tes - SP; IRACEMA DOS NASCI-
MENTO ALVES ,  b ras i le i ra ,  casada,  p rendas  do  la r,  RG 33.095.424-6 ,  CPF
187.777.753-68, com endereço à Rua Beija-flor, 26, Jardim Vazame, CEP 06826-
410, Embu das Ar tes/SP, que lhe foi proposta uma ação de NOTIFICAÇÃO por
par te de COMERCIAL E IMOBILIÁRIA CAMPO LIMPO LTDA.,  requerendo que
efetuem o pagamento do débito de R$ 21.703,34, a ser atualizado e acréscido
das cominações legais e contratuais,  em razão da aquis ição deo lote 48 da
quadra C do loteamento Jardim Nayara, com área de 125,00m², sob pena de
f i ca rem const i tu ídos  em mora  e  su je i tarem-se  aos  e fe i tos  da  resc isão
contratual cumulada coma reintegração de posse.  Encontrando-se o réu em
lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua NOTIFIÇÃO 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. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nestacidade de Embu das Artes, aos 16 de março de 2020.


                 

           

 

     

    


                  


    

               




 

 

DECRETO Nº 8.051 , DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AUTORIDADES SANITÁ-
RIAS E AUTORIDADES ZOOSSANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE 
PORTO FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o disposto no §3º do artigo 96 da Lei Estadual 
nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 e os artigos 6º e 8º da Lei 
Municipal nº 5.603 de 04 de abril de 2018;

CONSIDERANDO o estado de emergência declarado no Decreto 
nº 8.050, de 19 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados, a partir do dia 19 de março de 2020, os 
seguintes servidores:

I - Autoridades Sanitárias Municipais:

a) Laudinei Rossi, Coordenador da VISAEP, credencial nº 
35.40606.01.08;
b) Ednilce Jacob dos Santos, Enfermeira, credencial nº 
35.40606.01.59;
c) Eli Denis Gurizam, Fiscal de Higiene e Saneamento, credencial 
nº 35.40606.01.04;
d) Ricardo C.B. Almeida, Fiscal Higiene e Saneamento, credencial 
nº 35.40606.01.19;
e) Paulo Adriano Benedetti, Visitador Sanitário, credencial nº 
35.40606.01.38;
f) José Carlos de Oliveira, Visitador Sanitário, credencial nº 
35.40606.01.39;
g) Reinaldo Carlos, Visitador Sanitário, credencial nº 35.40606.01.10;
h) Anderson M. Giacomelli. Visitador Sanitário, credencial nº 
35.40606.01.51;
i) Hélio Paludeto Jr, Técnico Segurança Trabalho, credencial nº 
35.40606.01.58;
j) Fernanda Carolina Thomé, Fiscal Higiene e Saneamento, cre-
dencial nº 35.40606.01.50;
k) Maria Aparecida de Souza Damy, Dentista, credencial nº 
35.40606.01.68.
l) Julio Cesar Cunha Souza, Fiscal de Rendas, credencial nº 
35.40606.01.69
m) Lilian Cristina Ferreira da Silva, Fiscal de Rendas, credencial 
nº35.40606.01.70
n) Reynaldo Rodrigues Diana, Fiscal de Rendas, credencial 
nº35.40606.01.71
o) Roberto Abbiati, Fiscal de Rendas, credencial nº 35.40606.01.72
p) Aline Fernanda Rodrigues Ramos, Fiscal de Uso do Solo, cre-
dencial nº35.40606.01.73
q) Debora Naldi, Fiscal de Uso do Solo, credencial nº35.40606.01.76
r) Donizete de Jesus Miranda, Fiscal de Uso do Solo, credencial 
nº35.40606.01.74
s) Fernanda Frois dos Santos, Fiscal de Uso do Solo, credencial nº 
35.40606.01.75

II - Autoridades Zoossanitárias Municipais:

a) Katerine Pereira Carvalho, Supervisora de Zoonoses, credencial 
nº 35.40606.01.67;
b) Larissa Diniz Serafim, Bióloga, credencial nº 35.40606.01.65;
c) Danilo da Silva, Médico Veterinário, credencial nº 35.40606.01.66;

Art. 2º - Os servidores nomeados Autoridade Sanitária e Zoossani-
tárias Municipais ficam investidos em suas funções fiscalizadoras e 
são competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos

sanitários, expedindo termos, autos de infração e de imposição de 
penalidades referentes à prevenção e controle de tudo quanto pos-
sa comprometer a saúde pública.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto 
nº 8.031, de 27 de janeiro de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PROPRIO DA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

A11gazetasp.com.br
Sexta-feira, 20 De março De 2020 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011211-17.2017.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gilmar Rodrigues de Freitas, CPF. 
285.925.748-97, que VSTP Educação Ltda., ajuizou-lhe uma ação Monitória, para o recebimento 
de R$ 13.999,60 (Jun/2017), decorrentes do Instrumento Particular de Confissão e Novação de 
Dívida, firmado em 19/02/2016. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica por este EDITAL, 
para que, em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado (ficando isento de custas e 
honorários) ou embargue a ação, sob pena de constituir-se de pleno direito, o título executivo judicial, 
nomeando-se curador(a) especial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 





           
              
 

 


 

 

 

 










               


 

 


                 


          
        



              


                  



 

 

 

 





            
            
 




 

 

 

RB Capital Commercial Properties S.A.
NIRE 35.300.349.555 - CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 06.02.2020
Hora, Data, Local: 06.02.2020, 08h40, na sede, Aven ida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Denise Yur i Santana Kaziura, presidente;  Roberson Ferreira, secretário. 
Deliberações Aprovadas: (i) Aprovar as contas  dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos às demonstrações fi nanceiras encerradas em 31.12.2018, 
publicados em 06.02.2020, no DOESP e na Gazeta de São Paulo; e (ii) Tendo em vista que a Companhia apurou lucro,  no valor 
de R$ 13.688.978,42, sendo que: (i) R$ 684.448,92 foram alocados para a Reserva Legal; (ii) Ratifi car as distribuições de 
dividendos mínimos obrigatórios realizados pelos administradores, no valor total de R$ 3.251.132,37; e (iii) o saldo restante 
no valor de R$ 9.753.397,13  foram alocados para a reserva de lucros. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.02.2020. 
Acionistas: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. e RB Capital S.A. ambas por Denise Yuri Santana Kaziura 
e Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. JUCESP 151.237/20-7 em 17.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Modalidade: Concorrência nº 08/2020
Objeto: Execução de obras de ampliação da E. E. Pedro Mo-
raes Cavalcanti – Jardim Nova Iguaçú.  Entrega das Propostas: 
até 23/04/2020 às 13h30. Abertura das Propostas: 23/04/2020 
às 14h. 
 
O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: www.pi-
racicaba.sp.gov.br e a disposição na Divisão de Compras, sito 
a Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, 1º andar, no horário das 
08:30h. às 16:30h. Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 19 de março de 2020.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 24/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 
07 de abril de 2020, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, 
localizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Paulo, serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” rela-
tivos à licitação modalidade Tomada de Preços nº 07/2020, do Tipo “Menor Preço Global”, que 
tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Elétrica, devidamente 
cadastrada no CREA, incluindo Profissional Habilitado, para Iluminação Pública na Rua Frei 
Querubim Rega, neste município de Bebedouro/SP., mediante a transferência de parte de recur-
sos financeiros do CONVÊNIO Nº 445/2019 que entre si celebraram o ESTADO DE SÃO PAULO, 
por meio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, esta por sua SUBSECRETARIA 
DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, e o MUNICÍPIO DE 
BEBEDOURO, e com contrapartida do MUNICÍPIO, PROCESSO SDR Nº 2790194/2019, incluindo: 
material, mão-de-obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim 
tudo às expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço 
Unitário, que serão abertos às 13:30 horas do mesmo dia. O Edital e seus respectivos Anexos 
da Licitação serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do município: www.bebe-
douro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divisão de Despesas - Setor de Licitação, na Prefeitura 
Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro, neste Muni-
cípio, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado em CD, mediante a retirada 
e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), 
nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações pelo 
telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 19 de março de 2020.
Nelson Sanchez Filho

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2020
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de peças de reposição 
de uso veicular de diversas montadoras para utilização nos veículos 
da Frota Municipal.
FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL POR 
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 
SÁUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE-
CORRENTE DO CORONAVÍRUS CONFORME LEI Nº 13.979/ 06 
DE FEVEREIRO 2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 7044 DE 17 
DE MARÇO DE 2020.

Santa Bárbara d’Oeste, 19 de março de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

DECRETO Nº 8.050, 19 DE MARÇO DE 2020.

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ E DEFINE AS AÇÕES NECESSÁRIAS À REDUÇÃO DO 
CONTÁGIO PELO COVID-19 - CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de Porto Feliz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS, que compreendem as ações de proteção e recupe-
ração de saúde individual e coletiva;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Porto Feliz, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (covid-19), especialmente a 
obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-n-
CoV);

CONSIDERANDO o Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, e Decreto nº 64.865 de 18 de março de 2020 do Estado de São Paulo, 
que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus 
(covid-19), do regime de trabalho de servidor público e contratado, e dá outras providências

CONSIDERANDO a necessidade da redução de circulação e aglomeração de pessoas, sem prejuízo da preservação dos serviços públi-
cos,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretada situação de emergência no Município de Porto Feliz, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, 
de importância internacional, pelo período de 30 (trinta) dias, prorrogável se necessário.

Art. 2º Ficam suspensas as licitações do Município, excetuadas aquelas em que haja a imperiosa necessidade de manutenção de serviços 
básicos, bem como que digam respeito aos serviços de saúde, alimentação, e de natureza essencial e caráter ininterrupto.

Art. 3º - Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da emergência, conforme Lei Federal 13.979/2020.

Art. 4º - Ficam suspensos o expediente externo e o atendimento presencial, por 30 (trinta) dias, no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto 
Feliz, Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Porto Feliz - PORTOPREV, 
prorrogável se necessário.

§ 1º - Permanecerá o atendimento telefônico para orientação do público das 09:00h as 15:00h dos seguintes órgãos:

I - Paço Municipal: (15)3261-9000;
II - Secretaria Municipal de Saúde: (15) 362-3837;
III - Vigilância Sanitária e Epidemiológica: (15)3262-4200;
IV - Secretaria Municipal da Assistência Social: (15) 3262-3023;
V - Secretaria de Obras Públicas, Planejamento Urbano e Habitação (15) 3262-3666;
VI - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo (15) 3262-3666;
VII - Secretaria Municipal de Segurança Pública (15) 3262-1118;
VIII - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE (15) 3262-9700 e 0800 7702 195;
XV - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Porto Feliz (15) 3261-6725.

§2º - Todos os estagiários ficarão afastados pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, prorrogável, se necessário.

§3º - Fica excetuada da previsão deste artigo os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Assistência Social, os serviços essências da Secretarias de Obras e o serviço de Plantão 
do SAAE e aqueles de natureza ininterrupta (Tratamento de Água e Esgoto).

§4º - No tocante a Rede Pública Municipal de Educação deverá ser garantido quantitativo mínimo de funcionários nas unidades Escolares 
(Equipe Gestora, Administrativa e de Auxiliares Operacionais) com atendimentos emergenciais, que garantam a abertura e fechamento de 
prédio para a campanha de vacinação.

§5º - Cada órgão acima citado deverá expedir orientações específicas quanto à forma de atendimento presencial e expediente externo, 
observando as demais determinações constantes deste Decreto.

§6º - Caberá aos órgãos da Prefeitura a elaboração de normas infralegais, com o objetivo de orientar a população quanto à forma de 
trabalho por meio de telefones e site.

§7º A Administração Municipal poderá requisitar a qualquer momento o retorno ao trabalho de qualquer servidor.

Art. 5º - Durante o período acima citado, ficam suspensos os prazos administrativos por 30 (trinta) dias em curso, perante todos os órgãos 
da Prefeitura, SAAE e PORTOPREV, prorrogável se necessário.
§1º - Todos os tributos, taxas e tarifas municipais que vencerem neste período serão automaticamente prorrogados para que o vencimento 
recaia em 7 (sete) dias após o encerramento da situação de emergência.

§2º - Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE autorizado a suspender as atividades de interrupção de fornecimento de água no 
período que perdurar o estado de emergência.

Art. 6º - Qualquer servidor público, ou contratado por empresa que presta serviço para o município de Porto Feliz, que se enquadrar em 
alguma das condições abaixo, durante o período de 30 (trinta) dias, devem atuar exclusivamente em regime de trabalho à distância.

I - Gestantes;
II - Maiores de 60 anos;
III - Pacientes oncológicos e imunocomprometidos, comprovados por laudo médico;
IV - Servidores / funcionários que tenham retornado de viagem internacional nos últimos 14 (quatorze) dias, mediante comprovação;
V - Servidores / funcionários que apresentarem febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, 
dificuldade para respirar e batimento das asas nasais).

§1º - Nas hipóteses citadas no inciso V, passa o servidor / funcionário a ser considerado um caso suspeito e deverá adotar o protocolo de 
atendimento especifico emitido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, devendo entrar em contato com a Administração Pública 
para informar a existência de sintomas.

§2º - A autoridade superior em cada caso deverá expedir ato de regulamentação do trabalho remoto em atenção à manutenção da conti-
nuidade e essencialidade das atividades da Administração Pública.
§3º - As reuniões administrativas serão preferencialmente não presenciais (virtuais) utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e 
de comunicação disponíveis.

Art. 7º - A adoção das medidas de que trata o artigo anterior deverá ser proporcional e na exata extensão necessária para viabilizar o 
tratamento, evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus (covid-19), mediante motivação, na forma do caput do artigo 37 da 
Constituição da República.

Art. 8º - As Secretarias do município e os demais órgãos integrantes da Administração Pública poderão expedir atos infralegais regulamen-
tando o trabalho dos seus servidores privilegiando o trabalho remoto - “home office”.

Art. 9º - Os Cemitérios “Velho” e “Campo Santo” ficarão fechados para visitação, permanecendo apenas os serviços de sepultamento.

Art. 10 - Fica suspenso o registro de jornada por meio do ponto biométrico, resguardada a obrigação do registro de ponto por meio escrito, 
devendo cada Secretaria realizar tal controle.

Art. 11 - Fica o Secretário de Saúde autorizado a fazer relotação dos profissionais da saúde para fim de atendimento das demandas de 
combate ao coronavírus (covid-19).

Art. 12 - Ficam temporariamente suspensas férias, licenças sem vencimento e licença prêmio dos profissionais que possam auxiliar no 
combate dos casos decorrentes do coronavírus (covid-19), compreendendo os seguintes órgãos:

I - Secretaria Municipal de Saúde;
II - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
III - Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 13 - Fica suspenso temporariamente o recadastramento dos servidores públicos aposentados, cabendo a retomada do calendário a 
ser definido após o fim das medidas de prevenção aqui adotadas.
Art.14 - Observadas as alterações deste Decreto, ficam ratificados os Decretos 8.045/2020 e 8.047/2020.

Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PROPRIO DA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 19 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
 Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de licitação – Pregão Presencial n.° 07/2020

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de 
serviços com fornecimento de pessoal, materiais e disponibilização 

de equipamentos necessários para implantação e remoção de sinalização viária 
horizontal em diversas vias públicas do Município de Araçariguama - SP, pelo período 
de 12 (doze) meses. Encerramento dia 16/03/2020, às 09:00hs. Sessão Pública do 
Pregão Presencial: 16/03/2020 ás 09:00hs, na Rua Leopoldo da Silva, nº. 1.000 - Jd. 
Bela Vista - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir 
do dia 02/03/2020, das 9:00 às 16:30 horas no endereço acima mencionado e também 
no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br. Departamento de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
LEI Nº. 2.067/2019, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE  ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.026/18 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. .

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito  Municipal de Itariri,  Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Itariri, em Sessão  Extraordinária realizada em 18 de  março de 2.020, aprovou por 10 (  
dez) votos favoráveis, o Projeto de Lei nº. 008/2020, e ele  sanciona e promulga a seguinte  
Lei:

Art. 1º Fica alterada  a redação do parágrafo único  do artigo 4º. da Lei Municipal nº. 2.026/18, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 

“ Art. 4º....

Parágrafo Único- Os benefícios de que trata o “ caput” poderão ser prorrogados até  31 de 
dezembro de 2020.”

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as   disposições em 
contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI
EM, 19 DE MARÇO DE 2020. 

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
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LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO 14/04/2020 - 08:55h  -  2º LEILÃO 16/04/2020 - 13:30h

EDITAL DE LEILÃO
Alexandre Travassos, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 951, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo quali-
ficado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 
Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Uma unidade autônoma desig-
nada por apartamento n° 42, localizado no 4° andar do bloco 09, do Condomínio Residencial Novo Capivari, situado na 
Avenida Ary Rodrigues, n° 315, em Campinas/SP, com as seguintes áreas: útil de 57,345000m², comum de 7,3623125m², 
total de 64,7073125m² e fração ideal de 0,15625% ou 59,496078125m% no terreno onde foi edificado o Condomínio 
Número de Contribuinte: 3451.62.00.0001.09018. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 141642 perante o 3° Regis-
tro de Imóveis da Comarca de Campinas/SP. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos 
do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 14/04/2020, às 08:55 horas, 
e 2º Leilão dia 16/04/2020, às 13:30 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin 
Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One. DEVEDORA FIDUCIANTE: JULIANA APARECIDA RO-
DRIGUES ESQUISATO, brasileira, farmacêutica, nascida em 20/03/1985, portadora da Carteira de Identidade de nº 
451554140, expedida pela SSP/SP em 01/06/2010 e inscrita no CPF sob o nº 319.283.958-99, e seu cônjuge REI-
NALDO ESQUISATO NETO, brasileiro, metalúrgico, nascido em 07/08/1972, portador da Carteira de Identidade n° 
212036737, expedida pela SSP/SP em 06/08/2016 e inscrito no CPF n° 178.871.798-82, casados sob o Regime de 
Comunhão Parcial de Bens, posterior à vigência da Lei n° 6.515/77, residentes e domiciliados à Avenida Ary Rodri-
gues n° 315, Apto 42, Bloco 09, Bairro Parque das Camélias, Campinas/SP, CEP: 13052-550. CREDOR FIDUCIÁ-
RIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá 
emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em 
até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de 
perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 274.242,87 (Duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e oiten-
ta e sete centavos), 2º leilão: R$ 137.121,44 (Cento e trinta e sete mil, cento e vinte e um reais e quarenta e 
quatro centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores 
estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser 
paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO 
LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos 
leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela 
lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.sold.com.br 
e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, junta-
mente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com 
exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não 
ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifesta-
ção formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante 
será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 
9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad 
corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem 
ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o 
término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, 
nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, 
estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos 
interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, 
alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tribu-
tos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data 
da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação 
será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de 
Escritura Pública de Compra e Venda. Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será 
responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre even-
tuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao final da ação judicial relativa ao imóvel arrematado, distri-
buída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovi-
dos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o 
trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores 
comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade 
imobiliária. A mera existência  de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arre-
matante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação 
e a comissão  do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O 
proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito 
do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comis-
são do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) 
Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependi-
mento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a  pagar  o valor  da  comissão  devida o(a) Leiloeiro(a) 
(5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo  a favor  do Vendedor  o  valor correspondente a 
20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá 
o( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de paga-
mento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista  no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a 
aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427  de  1° de  fevereiro de  1.933, que regula a profissão de  Leiloei-
ro Oficial. Maiores  informações: (11) 3296-7555 / imoveis.sac@sold.com.br. Belo Horizonte/MG, 12/03/2020.

Leilão de Arte. Exposição de 21 a 29 de março de 2020 das 1h ás 16 h| Local: 
Rua Estados Unidos, 336 - Jd. América - SP. Leilão: 30 e 31 de março, 01 de abril 
às 20:30h e online 02 abril de 2020 ás 16:00h. Arte, contemporâneo, decoração, 
colecionismo, pinturas, esculturas, bronze, mobiliário, cristais, porcelanas, 
cerâmicas, pratas, luminárias e outros.
Informações Lances prévios ou telefônicos: 11 2373-0768 | 9. 7285-5436. E-mail: contato@vonbrusky.
com.br. Leiloeiro oficial (Lia Camargo Von Brusky - Jucesp 925). Os bens serão vendidos no estado em que 
se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.vonbrusky.com.br.

WWW.VONBRUSKY.COM.BR

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ALExANDRE TRAvAssOs, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário FUNDO DE INvEsTIMENTO EM DIREITOs CREDITÓRIOs 
EMPÍRICA HOME EQUITY, doravante designado vENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 17.334.148/0001-65, 
com sede na Avenida das Américas, n° 3434, Bloco 7, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, nos termos do 
Contrato de Financiamento Imobiliário com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia nº 150015/
RC1, firmado em 16/12/2015, no qual figuram como Devedores/Fiduciantes: PAULO sERGIO LEAL DOs 
sANTOs, brasileiro, aposentado, identidade nº 8.555.289-SSP/SP órgão emissor DETRAN/SP e CPF nº 
002.503.348-44, nascido em 29/07/1956, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 13/10/1983 
com RITA ACÁCIA MARQUEs LEAL DOs sANTOs, brasileira, do lar, identidade nº 17.132.641-6-SSP/SP e CPF 
nº 307.789.418-17, nascida em 25/08/1960, residentes e domiciliados na Rua Cristiano Solano, 612, Bom 
retiro, Santos/SP - CEP: 11090-120 e a Coobrigada GABRIELA MARQUEs LEAL DOs sANTOs, brasileira, 
solteira, assistente de atendimento, identidade nº 49.286.896-SSP/SP órgão emissor DETRAN/SP e CPF nº 
430.824.428-54, nascida em 07/05/1993, residentes e domiciliados na Rua Cristiano Solano, 612, Bom 
Retiro, Santos/SP - CEP: 11090-120, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos 
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 02 de Abril de 2020 às 08h35, à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, são Paulo - sP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 1º PÚBLICO LEILÃO - vALOR: R$ 480.377,96 (Quatrocentos 
e oitenta mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), o imóvel abaixo descrito, em lote 
único, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído por: Imóvel - Prédio 
construído que recebeu o n° 612 da Rua Cristiano Solano, conforme Av.05, que foi edificado sob o lote de 
terreno n° 5 da Quadra 67, Gleba 2, do loteamento denominado Jardim Bom Retiro, perímetro urbano desta 
comarca de Santos/SP, com a área de 250,00m², medindo 10,00 metros de frente para Rua “45”, atual Rua 
Cristiano Solano, e ainda antiga Rua Aprovada 677, por 25,00 metros da frente aos fundos, de ambos os 
lados, confrontando de um lado com o lote n° 4, do outro com o lote 6, e nos fundos com o lote 24, onde 
tem a mesma largura da frente, todos da mesma quadra. Matrícula nº 5.678 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de Santos/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 31.042.005.000. O imóvel encontra-se 
ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel 
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e 
despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na 
posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o dia 03 de Abril de 2020 às 15h00 para realização do sEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 269.190,82 (Duzentos e sessenta e nove mil, cento e noventa reais e oitenta e dois 
centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.
com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-sE, com antecedência 
de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. 
Demais condições de participação online devem ser verificadas no site indicado. O envio de lances on-line 
se dará exclusivamente através do site www.sold.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de 
modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de 
construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes 
por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A 
do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização 
dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive 
ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no 
ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.sold.com.br o qual o 
participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário 
mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, 
consideram o horário oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das designações 
feitas acima. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, 
publicado na forma da lei. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que 
regula a profissão de Leiloeiro Oficial. A(s) ação(ões) judicial(is) relativa(s) ao(s) imóvel(is) arrematado(s), 
distribuídas em até 6 meses depois da arrematação, que invalidem a consolidação da propriedade e anulem 
a arrematação do imóvel pelo COMPRADOS ARREMATANTE, mediante trânsito em julgado, os leilões 
públicos promovidos pelo VENDEDOR ou a adjudicação em favor do VENDEDOR, a arrematação do 
COMPRADOS será rescindida, reembolsados pelo VENDEDOR os valores pagos pelo COMPRADOR 
ARREMATANTE, excluída a comissão do LEILOEIRO, que deverá ser restituída pelo próprio leiloeiro, 
atualizados os valores a danos ou lucros cessantes, devendo o COMPRADOR, caso exerça a posse do imóvel, 
desocupá-lo em 15 dias, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito 
no imóvel sem autorização expressa e formal do VENDEDOR. 

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, são Paulo - sP

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: nº 1019037-65.2015.8.26.0003. Executados: requerido(s) DIMENSIONAL - 
ENGENHARIA DE DIMENSÕES LTDA, JOSÉ MARIA DE MELLO – Apto. c/ 135,63m2. Rua batista Caetano, nº4, São 
Paulo/SP -  Contribuinte nº 03404602358. Descrição completa na Matrícula nº 128.223 do 16º CRI de São Paulo/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 595.001,70 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 595.001,70 (85%  do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 30/04/2020 às 13h40min, e termina em 06/05/2020 
às 13h40min; 2ª Praça começa em 06/05/2020 às 13h41min, e termina em 26/05/2020 às 13h40min.  Ficam os 
requerido(s) DIMENSIONAL - ENGENHARIA DE DIMENSÕES LTDA, JOSÉ MARIA DE MELLO, bem como seu cônjuge, 
se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) GERALDA DE ANDREA MELLO, o credor HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO 
CRUZ e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 05/12/2017. 

 
 

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central-SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO da FALÊNCIA DE PLY INDÚSTRIA DE COMPENSADOS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.949.926/0001-36, na pessoa da Administrado-
ra Judicial TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

19.043.003/0001-30. O Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recu-
perações Judiciais do Foro Central - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do 
bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizado por 
UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA contra TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - Processo nº 0025895-
71.2011.8.26.0100 – Controle nº 166/2011, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra. E o arrematante 
fi cará com o encargo de depositário dos bens. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial 
de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 
Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão Único terá início no dia 27/03/2020 às 11:00h e se encerrará dia 27/04/2020 às 11:00h, onde serão 
aceitos lances a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do 
leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão 
a partir das 10:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 – Jd. Paulista – São 
Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam 
débitos IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante 
for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º 
(quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com 
o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos 
à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante 
deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do 
leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação para quitação do preço após 
o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levan-
tando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apre-
sentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por deter-
minação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou 
será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.
br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais 
condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o 
caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI, ano 2002, placa DIK 
4818/SP, cor cinza, chassi 9BR53AEB225541799, renavam 782080324. Valor da Avaliação: R$ 18.830,00 (dezoito 
mil, oitocentos e trinta reais) para setembro de 2018. O bem encontra-se em poder da Administradora. São Paulo, 
23 de janeiro de 2020. Eu,  diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Adamantina/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados VARGAS & SCROCARO 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.939.229/0001-00, EVANDRO ALVES VARGAS 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 269.624.858-32, LUCIANA MARIA SCROCARO 

VARGAS, inscrita no CPF/MF sob o nº 221.946.198-01. O Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola, MM. Juiz de Direito da 
1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Adamantina/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º 
Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (credor fi duciário) em face de 
VARGAS & SCROCARO LTDA-ME e outros - Processo nº 1001258-52.2018.8.26.0081 - Controle nº 616/2018, e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será pu-
blicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, 
o 1º Leilão terá início no dia 27/03/2020 às 11:30h e se encerrará dia 01/04/2020 às 11:30h, onde somente serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 01/04/2020 às 11:31h e se encerrará no dia 04/05/2020 às 11:30h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO 
- O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - Na 2º Leilão, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES 
- Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito ao e-mail proposta@megaleiloes.com.br. (Art. 895, I e II, CPC). 
A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRI-
MENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 
ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O 
arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está 
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for des-
feita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que fi cará disponível 
no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, 
I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: Direitos sobre o veículo marca Chevrolet/S10 LTZ FD2, placa FQY1007, ano 2013/2014, 
cor branca, chassi 9BG148LP0EC414776, renavam 00998286397. Conta que o veículo esta alienado fi duciariamente 
ao BANCO DO BRASIL S/A. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 6.251,66 (26/01/2020). Valor da Avaliação 
do Bem: R$ 66.574,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para setembro de 2019. O bem 
encontra-se na Rua General Izidoro, 915 – Adamantina/SP, sendo nomeado depositário EVANDRO ALVES VARGAS. 
Adamantina, 29 de janeiro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola - Juiz de Direito 

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JULIANO LUIZ CASAMALLI, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 826.945.830-91, MAISA TONHOQUE CASAMALLI, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 318.451.128-65, BENEDITO ULADISLAU TONHOQUE (depositá-

rio), inscrito no CPF/MF sob o nº 408.889.168-68, e CREUSA MACARIO TONHOQUE, inscrita no CPF/MF sob o nº 
046.737.778-24. O Dr. Jayter Cortez Junior, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
ajuizada por TADEU FERNANDO DOS SANTOS NARDI em face de JULIANO LUIZ CASAMALLI e outros - Processo 
nº 1016204-30.2016.8.26.0071 - Controle nº 1473/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se 
encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de compu-
tadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de 
Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que 
cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
27/03/2020 às 10:30h e se encerrará dia 01/04/2020 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, 
que terá início no dia 01/04/2020 às 10:31h e se encerrará no dia 04/05/2020 às 10:30h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso 
se trate de imóvel de incapaz, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão 
ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - O arrematante arcará com os 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), 
os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - O interessado 
em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor 
não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor 
de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MA-
TRÍCULA Nº 100.075 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - IMÓVEL: Um 
prédio residencial com 41,86 m2, sob nº 2-36 da Rua São Simão, e seu respectivo terreno, correspondente ao lote 17 da 
quadra L, do loteamento denominado Jardim Redentor II, nesta cidade de Bauru-SP, com a área de 200,00 m2, medindo 
10,00 metros de frente e de fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a 
referida Rua São Simão; do lado direito, de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote 16; do lado 
esquerdo confronta com o lote 18; e nos fundos confronta com o lote 10. Consta na Av. 05 desta matrícula a penhora 
exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário BENEDITO ULADISLAU TONHOQUE. Consta 
na Av. 06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, processo nº 1003297-86, ajuizado por VIRGINIA 
CARLOS DE ARAUJO contra MAISA TONHOQUE CASAMALLI e outro, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário BENEDITO ULADISLAU TONHOQUE. Contribuinte nº 03/0806/017. Valor da Avaliação 
do Imóvel: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para julho de 2018, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Divida desta ação R$ 34.488,17 (06/12/2018). Bauru, 
29 de janeiro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Jayter Cortez Junior - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0029313-70.2018.8.26.0100. Executados: requerido(s) ESPÓLIO DE SUELY BELKIS MARQUES 
DE TOLEDO, JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO – Apto. 1012 c/ 43,41 m². Rua General Osório, nº188, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 00805903453. Descrição completa na Transcrição nº 21.377 do 02º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 81.230,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 48.738,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/04/2020 às 14h40min, e termina em 29/04/2020 às 14h40min; 2ª Praça 
começa em 29/04/2020 às 14h41min, e termina em 19/05/2020 às 14h40min. Ficam os requerido(s) ESPÓLIO DE SUELY 
BELKIS MARQUES DE TOLEDO, na pessoa de seu inventariante e co-executado JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO, a 
promitente vendedora ESPÓLIO DE JULIA CRISTIANINI; a promitente cessionária JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO, a ter-
ceira interessada: PAULA SILVA DE TOLEDO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 14/09/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial – JUCESP 744. 11ª Vara Cível da Capital - SP. Processo nº 
1057066-87.2015.8.26.0100. Requerida: BARBARA FERON MORGADO ADRIANO, nos autos representada pelos seus 
genitores e co-executados MARLENE MORGADO ADRIANO e LUIZ CARLOS ADRIANO. Apartamento c/ 57,71m², e área 
total construída de 63,98m² em São Paulo/SP. – 80% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 27/04/2020 às 
13h20min, e termina em 30/04/2020 às 13h20min; 2ª Praça começa em 30/04/2020 às 13h21min, e termina em 
20/05/2020 às 13h20min. APARTAMENTO Nº 23, localizado no 2º andar ou 3º pavimento do EDIFÍCIO LUZIA PIVA, à 
Rua Alves Guimarães, nº 1.225, esquina da Rua Amália de Noronha, nesta Capital, no 20º Subdistrito (Jardim América), 
com a área útil de 57,71m², a área comum de 6,27m², totalizando uma área construída de 63,98m². Descrição completa 
na Matricula nº 19.172 do 13° CRI da Capital/SP. Contribuintes: 011.072.0122-5. Fica a requerida BARBARA FERON 
MORGADO ADRIANO, nos autos representada pelos seus genitores e co-executados MARLENE MORGADO ADRIANO 
e LUIZ CARLOS ADRIANO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) 
(s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 432.897,34 – Lance mínimo na 2ª praça: R$ 346.317,88 
(Sujeitos à atualização). 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

3ª Vara Cível do Foro de Mogi Guaçu/SP

www.megaleiloes.com.br(11) 3149-4600

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados GIRARDI LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 12.002.908/000-13, DALMO SANTIAGO LIPARINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.092.326-12, Credor fiduciário OMNI S/A CRED FIN INVEST, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 92.228.410/0001-02. A Dra. Fernanda Pereira de Almeida Martins, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Mogi 
Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que BANCO BRADESCO S/A move em face de GIRARDI 
LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA e outro - Processo nº 1011069-71.2015.8.26.0362 - Controle nº 3512/2015, e que foi designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 
887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta 
e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no 
dia 30/03/2020 às 10:00h e se encerrará dia 02/04/2020 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não 
havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/04/2020 às 10:01h e se encerrará no 
dia 05/05/2020 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, 
exceto os decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro 
horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à 
vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O 
arrematante deverá pagar à MEGA LEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar 
por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
RELAÇÃO DO BEM: Um caminhão da Marca Wolkswagem, modelo 13.180, ano/modelo 2002/2002, placas DGO-1365, chassi 9BWBE72SX2R205895, 
renavam 775756679, diesel. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 2.344,77 e 
consta no site do Detran/SP que o veículo encontra-se alienado junto a OMNI S/A CRED FIN INVEST (28/01/2020). Valor da Avaliação: R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil) para janeiro de 2018. O bem encontra-se na Rua Jurunas, 511, Iguaçaba, Mogi Guaçu/SP, sendo nomeado depositário DALMO 
SANTIAGO LIPARINI. São Paulo, 29 de janeiro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Fernanda Pereira de Almeida Martins Juíza de Direito

28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

www.megaleiloes.com.br(11) 3149-4600

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada ROSIMARIA SANTOS DA CRUZ CONFECÇÕES - EPP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 06.203.668/0001-12. A Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri, MM. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE move em 
face de ROSIMARIA SANTOS DA CRUZ CONFECÇÕES - EPP - Processo nº 1110312-27.2017.8.26.0100 - Controle nº 2189/2017, e que foi 
designada a venda do bem descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br . Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 27/03/2020 às 11:30h e se encerrará dia 01/04/2020 às 11:30h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º 
Leilão, que terá início no dia 01/04/2020 às 11:31h e se encerrará no dia 04/05/2020 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º 
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances 
poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-
mail: proposta@megaleiloes.com.br  (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 
895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões 
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da 
MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de 
depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal  
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço 
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Fiat, 
modelo Stilo Sporting Dual, cor vermelha, ano 2008/2009, placa EBT 0311, chassi 9BD19251R93077398, renavam 972924426. Débitos vinculados ao 
veículo no valor de R$ 7.826,46. Valor da Avaliação do Bem: R$ 24.151,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e um reais) para outubro de 2019. 
O bem encontra-se na Rua Taquari, 894, apto. 252, Mooca – São Paulo/SP, sendo nomeada depositária a executada. Débitos desta ação no valor de R$ 
13.249,90 (01/02/2019). São Paulo, 29 de janeiro de 2019. Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri Juíza de Direito

1ª Vara do Cível do Foro da Comarca de Matão/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados TRASNPORTADORA TRANS-
MACA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.912.598/0001-68, DOMINGOS ANTONIO 
DE CAETANO, inscrito no CPF/MF sob o nº 862.217.798-04, LOURDES LAURIANO DE 

SOUZA CAETANO, inscrita no CPF/MF sob o nº 150.701.228-46. O Dr. Marcos Therezeno Martins, MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara do Cível do Foro da Comarca de Matão/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 
2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de TRASNPORTADORA 
TRANSMACA LTDA e outros - Processo nº 1002592-36.2017.8.26.0347 – Controle nº 773/2017, e que foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O Bem será vendido no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designa-
das para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código 
de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que 
cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Lei-
lão será realizado por DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/03/2020 às 10:00h e se encerrará dia 02/04/2020 às 10:00h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/04/2020 às 10:01h e se encerrará no dia 05/05/2020 
às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR 
DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Lei-
lão, o valor mínimo para a venda do bem correspondera a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS 
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS 
– Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários e fi scais que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do 
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.   RELAÇÃO DOS BENS – Um caminhão Volvo/ fh 540, 6x4t, cor 
branca, chassi: 9BVAG40D6DE795471, placa EJY-8404, ano 2012, modelo 2013, renavam 00495312762, diesel. Veículo 
em funcionamento e em bom estado compatível ao ano. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 93,87 e consta no site do Detran/SP restrição de transferência (28/01/2020). 
O bem encontra-se na Rua Antônio Benfatti, 267, Distrito Industrial Adolfo, Cep: 15991-322, Matão/SP, sendo nomeado 
depositário MARCOS ANTONIO DE CAETANO. Valor da Avaliação: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) se-
tembro/2019. Matão, 29 de janeiro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Marcos Therezeno Martins - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado VERDES CAMPOS EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 65.023.566/0001-84. O 
Dr. Rilton Jose Domingues, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca 

de Limeira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Carta Precatória Cível ajuizada 
por SEBASTIÃO TEMOTEO DE ASSIS em face de VERDES CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
- Processo nº 1011704-42.2019.8.26.0320 – Controle nº 2187/2019, expedida nos autos do Procedimento Comum, 
Processo nº 0001816-54.2007.8.26.0363, em tramite na 3ª Vara Judicial do Foro de Mogi Mirim/SP,  e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em 
caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a 
ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/03/2020 
às 14:30h e se encerrará dia 02/04/2020 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 02/04/2020 às 14:31h e se encerrará no dia 05/05/2020 às 14:30h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos 
de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões 
gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se 
a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante. DO PAGAMENTO 
DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso 
a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 
31.949 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LIMEIRA/SP - IMÓVEL: Lote de terreno sob 
nº 24 da quadra nº 17 do loteamento denominado “Residencial Aquarius”, na cidade de Iracemápolis, com área total de 
247,61 metros quadrados, ou seja, 10,27 metros de frente para a Rua 06, em curva; 23,67 metros do lado direito, con-
frontando com o lote 25; 10,01 metros em curva ao fundo, confrontando com o lote 08; e, 24,92 metros do lado esquerdo, 
confrontando com o lote 23. Consta as fl s. 395 dos autos que sob este lote a construção de uma residência. Valor da 
Avaliação do Imóvel: R$ 140.000,00 (cento e quarenta e mil reais) para setembro de 2017, que será atualizado até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Limeira, 29 de janeiro de 2020. Eu, diretora/
diretor, conferi. Dr. Rilton Jose Domingues - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO da FALÊNCIA DE SUMONT MONTAGENS E EQUIPAMEN-
TOS INDUSTRIAIS LTDA ou J&D EXPRESS - TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.530.211/0001-50, na pessoa da Administradora Judicial 

LASPRO CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.223.371/0001-75, representada por ORESTE NES-
TOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628. O Dr. Ivo Roveri Neto, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º 
e 2º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
ajuizada por TSIS - TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA contra SUMONT MONTAGENS E EQUIPAMENTOS INDUS-
TRIAIS LTDA - Processo Digital nº 1023454-27.2015.8.26.0564 � Controle nº 1893/2015, e que foi designada a venda 
dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão 
vendidos no estado em que se encontram. E o arrematante fi cará com o encargo de depositário dos bens. DA PUBLI-
CAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada dos bens a serem apregoados DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação 
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão terá início no o 1º Leilão terá início 
no dia 30/03/2020 às 11:00h e se encerrará dia 02/04/2020 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 30% 
(trinta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance igual ou superior a 30% (trinta por cento) do valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/04/2020 às 11:01h e se encerrará no dia 22/04/2020 
às 11:00h, onde será aceito o melhor preço, condicionado a aprovação da Administradora Judicial e do I. Magistrado 
da 4ª Vara de Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do 
leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão 
a partir das 10:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São 
Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam 
débitos IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante 
for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º 
(quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com 
o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos 
à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante 
deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento 
do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação para quitação do preço 
após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser 
levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 
bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMIS-
SÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no 
site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos 
patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que 
couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: 45 Arquivos de aço; 3 Prateleiras de 
aço; 16 Mesas; 13 Armários; 17 Cadeiras; 1 Microondas Electrolux; 1 Lote de telefones; 1 Lote de teclados para compu-
tadores; 1 Guilhotina para cortar papel sulfi te; 1 Estufa Estacionária de Pintura Eletrostática a Pó. Avaliação do lote nº 
01: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para março de 2019. São Bernardo do Campo, 17 de janeiro de 2020. Eu, diretora/
escrivã, conferi e subscrevi. Dr. IVO ROVERI NETO - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO dos bens da Falida AQUA BEACH CONFECÇÕES LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.268.037/0001-19, na pessoa do Administrador Judicial 
ALFREDO LUIZ KUGELMAS, OAB/SP sob nº 15.335. O Dr. Marcelo Barbosa Sacramo-

ne, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ 
SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por BANCO SAFRA S/A contra AQUA BEACH CONFECÇÕES LTDA 
- Processo nº 1104517-79.2013.8.26.0100 - Controle nº 408/2013, e que foi designada a venda dos bens descritos 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão vendidos no estado em 
que se encontram, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as 
alienações judiciais eletrônicas, e o arrematante fi cará com o encargo de depositário do bem. DA PUBLICAÇÃO DO EDI-
TAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformi-
dade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a 
serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/03/2020 às 10:00h e se encerrará dia 14/04/2020 às 10:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance igual 
ou superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 14/04/2020 às 10:01h e se encerrará no dia 29/04/2020 às 10:00h, onde serão aceitos lances a partir de 30% (trinta 
por cento) do valor de avaliação, não havendo lance igual ou superior a 30% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 29/04/2020 às 10:01h e se encerrará no dia 14/05/2020 às 
10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 10% (dez por cento) do valor da avaliação, condicionado a aprovação 
da Administrador Judicial e do I. Magistrado da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São 
Paulo. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves 
Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances 
poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das 09:00 horas no Auditório localizado na Alameda 
Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os 
bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam débitos IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão 
de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada 
pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da 
sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão 
por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimo-
nial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da arrematação 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo 
remanescente da arrematação para quitação do preço após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de 
indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o deferimento do lance, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso 
nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e 
o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP.  RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 
Nº 01: Uma Mesa “L” com 2 gavetas em bom estado; Um armário estilo Buffet com 4 portas; Duas adeiras de secretária 
pretas com rodinhas marca “Consequência”; Uma cadeira de recepção base fi xa “azul”; Três aparelhos telefônicos da 
marca Simens modelo Euroset 805S; Uma bateria marca DELL - TYPE C1295; Onze sacolas de tecidos diversos, os bens 
encontram-se à Rua Monte Magno, nº 2.761, Vila Formosa - São Paulo/SP. Valor da Avaliação do Lote 01: R$ 273,00 
(duzentos e setenta e três reais) para novembro de 2015. São Paulo, 21 de janeiro de 2020. Eu, diretora/escrivã, 
conferi e subscrevi. Dr. Marcelo Barbosa Sacramone - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br
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www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO 14/04/2020 - 08:55h  -  2º LEILÃO 16/04/2020 - 13:30h

EDITAL DE LEILÃO
Alexandre Travassos, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 951, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo quali-
ficado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 
Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Uma unidade autônoma desig-
nada por apartamento n° 42, localizado no 4° andar do bloco 09, do Condomínio Residencial Novo Capivari, situado na 
Avenida Ary Rodrigues, n° 315, em Campinas/SP, com as seguintes áreas: útil de 57,345000m², comum de 7,3623125m², 
total de 64,7073125m² e fração ideal de 0,15625% ou 59,496078125m% no terreno onde foi edificado o Condomínio 
Número de Contribuinte: 3451.62.00.0001.09018. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 141642 perante o 3° Regis-
tro de Imóveis da Comarca de Campinas/SP. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos 
do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 14/04/2020, às 08:55 horas, 
e 2º Leilão dia 16/04/2020, às 13:30 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin 
Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One. DEVEDORA FIDUCIANTE: JULIANA APARECIDA RO-
DRIGUES ESQUISATO, brasileira, farmacêutica, nascida em 20/03/1985, portadora da Carteira de Identidade de nº 
451554140, expedida pela SSP/SP em 01/06/2010 e inscrita no CPF sob o nº 319.283.958-99, e seu cônjuge REI-
NALDO ESQUISATO NETO, brasileiro, metalúrgico, nascido em 07/08/1972, portador da Carteira de Identidade n° 
212036737, expedida pela SSP/SP em 06/08/2016 e inscrito no CPF n° 178.871.798-82, casados sob o Regime de 
Comunhão Parcial de Bens, posterior à vigência da Lei n° 6.515/77, residentes e domiciliados à Avenida Ary Rodri-
gues n° 315, Apto 42, Bloco 09, Bairro Parque das Camélias, Campinas/SP, CEP: 13052-550. CREDOR FIDUCIÁ-
RIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá 
emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em 
até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de 
perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 274.242,87 (Duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e oiten-
ta e sete centavos), 2º leilão: R$ 137.121,44 (Cento e trinta e sete mil, cento e vinte e um reais e quarenta e 
quatro centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores 
estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser 
paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO 
LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos 
leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela 
lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.sold.com.br 
e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, junta-
mente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com 
exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não 
ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifesta-
ção formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante 
será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 
9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad 
corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente 
enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem 
ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o 
término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, 
nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, 
estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos 
interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, 
alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tribu-
tos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data 
da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação 
será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de 
Escritura Pública de Compra e Venda. Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será 
responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre even-
tuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao final da ação judicial relativa ao imóvel arrematado, distri-
buída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovi-
dos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o 
trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores 
comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade 
imobiliária. A mera existência  de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arre-
matante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação 
e a comissão  do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O 
proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito 
do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comis-
são do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) 
Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependi-
mento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a  pagar  o valor  da  comissão  devida o(a) Leiloeiro(a) 
(5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo  a favor  do Vendedor  o  valor correspondente a 
20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá 
o( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de paga-
mento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista  no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a 
aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427  de  1° de  fevereiro de  1.933, que regula a profissão de  Leiloei-
ro Oficial. Maiores  informações: (11) 3296-7555 / imoveis.sac@sold.com.br. Belo Horizonte/MG, 12/03/2020.

Leilão de Arte. Exposição de 21 a 29 de março de 2020 das 1h ás 16 h| Local: 
Rua Estados Unidos, 336 - Jd. América - SP. Leilão: 30 e 31 de março, 01 de abril 
às 20:30h e online 02 abril de 2020 ás 16:00h. Arte, contemporâneo, decoração, 
colecionismo, pinturas, esculturas, bronze, mobiliário, cristais, porcelanas, 
cerâmicas, pratas, luminárias e outros.
Informações Lances prévios ou telefônicos: 11 2373-0768 | 9. 7285-5436. E-mail: contato@vonbrusky.
com.br. Leiloeiro oficial (Lia Camargo Von Brusky - Jucesp 925). Os bens serão vendidos no estado em que 
se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.vonbrusky.com.br.

WWW.VONBRUSKY.COM.BR

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ALExANDRE TRAvAssOs, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário FUNDO DE INvEsTIMENTO EM DIREITOs CREDITÓRIOs 
EMPÍRICA HOME EQUITY, doravante designado vENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 17.334.148/0001-65, 
com sede na Avenida das Américas, n° 3434, Bloco 7, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, nos termos do 
Contrato de Financiamento Imobiliário com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia nº 150015/
RC1, firmado em 16/12/2015, no qual figuram como Devedores/Fiduciantes: PAULO sERGIO LEAL DOs 
sANTOs, brasileiro, aposentado, identidade nº 8.555.289-SSP/SP órgão emissor DETRAN/SP e CPF nº 
002.503.348-44, nascido em 29/07/1956, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 13/10/1983 
com RITA ACÁCIA MARQUEs LEAL DOs sANTOs, brasileira, do lar, identidade nº 17.132.641-6-SSP/SP e CPF 
nº 307.789.418-17, nascida em 25/08/1960, residentes e domiciliados na Rua Cristiano Solano, 612, Bom 
retiro, Santos/SP - CEP: 11090-120 e a Coobrigada GABRIELA MARQUEs LEAL DOs sANTOs, brasileira, 
solteira, assistente de atendimento, identidade nº 49.286.896-SSP/SP órgão emissor DETRAN/SP e CPF nº 
430.824.428-54, nascida em 07/05/1993, residentes e domiciliados na Rua Cristiano Solano, 612, Bom 
Retiro, Santos/SP - CEP: 11090-120, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos 
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 02 de Abril de 2020 às 08h35, à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, são Paulo - sP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 1º PÚBLICO LEILÃO - vALOR: R$ 480.377,96 (Quatrocentos 
e oitenta mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), o imóvel abaixo descrito, em lote 
único, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído por: Imóvel - Prédio 
construído que recebeu o n° 612 da Rua Cristiano Solano, conforme Av.05, que foi edificado sob o lote de 
terreno n° 5 da Quadra 67, Gleba 2, do loteamento denominado Jardim Bom Retiro, perímetro urbano desta 
comarca de Santos/SP, com a área de 250,00m², medindo 10,00 metros de frente para Rua “45”, atual Rua 
Cristiano Solano, e ainda antiga Rua Aprovada 677, por 25,00 metros da frente aos fundos, de ambos os 
lados, confrontando de um lado com o lote n° 4, do outro com o lote 6, e nos fundos com o lote 24, onde 
tem a mesma largura da frente, todos da mesma quadra. Matrícula nº 5.678 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de Santos/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 31.042.005.000. O imóvel encontra-se 
ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel 
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e 
despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na 
posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o dia 03 de Abril de 2020 às 15h00 para realização do sEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 269.190,82 (Duzentos e sessenta e nove mil, cento e noventa reais e oitenta e dois 
centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.
com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-sE, com antecedência 
de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. 
Demais condições de participação online devem ser verificadas no site indicado. O envio de lances on-line 
se dará exclusivamente através do site www.sold.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de 
modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de 
construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes 
por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A 
do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização 
dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive 
ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no 
ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.sold.com.br o qual o 
participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário 
mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, 
consideram o horário oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das designações 
feitas acima. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, 
publicado na forma da lei. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que 
regula a profissão de Leiloeiro Oficial. A(s) ação(ões) judicial(is) relativa(s) ao(s) imóvel(is) arrematado(s), 
distribuídas em até 6 meses depois da arrematação, que invalidem a consolidação da propriedade e anulem 
a arrematação do imóvel pelo COMPRADOS ARREMATANTE, mediante trânsito em julgado, os leilões 
públicos promovidos pelo VENDEDOR ou a adjudicação em favor do VENDEDOR, a arrematação do 
COMPRADOS será rescindida, reembolsados pelo VENDEDOR os valores pagos pelo COMPRADOR 
ARREMATANTE, excluída a comissão do LEILOEIRO, que deverá ser restituída pelo próprio leiloeiro, 
atualizados os valores a danos ou lucros cessantes, devendo o COMPRADOR, caso exerça a posse do imóvel, 
desocupá-lo em 15 dias, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito 
no imóvel sem autorização expressa e formal do VENDEDOR. 

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, são Paulo - sP

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: nº 1019037-65.2015.8.26.0003. Executados: requerido(s) DIMENSIONAL - 
ENGENHARIA DE DIMENSÕES LTDA, JOSÉ MARIA DE MELLO – Apto. c/ 135,63m2. Rua batista Caetano, nº4, São 
Paulo/SP -  Contribuinte nº 03404602358. Descrição completa na Matrícula nº 128.223 do 16º CRI de São Paulo/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 595.001,70 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 595.001,70 (85%  do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 30/04/2020 às 13h40min, e termina em 06/05/2020 
às 13h40min; 2ª Praça começa em 06/05/2020 às 13h41min, e termina em 26/05/2020 às 13h40min.  Ficam os 
requerido(s) DIMENSIONAL - ENGENHARIA DE DIMENSÕES LTDA, JOSÉ MARIA DE MELLO, bem como seu cônjuge, 
se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) GERALDA DE ANDREA MELLO, o credor HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO 
CRUZ e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 05/12/2017. 

 
 

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central-SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO da FALÊNCIA DE PLY INDÚSTRIA DE COMPENSADOS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.949.926/0001-36, na pessoa da Administrado-
ra Judicial TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

19.043.003/0001-30. O Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recu-
perações Judiciais do Foro Central - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do 
bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizado por 
UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA contra TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - Processo nº 0025895-
71.2011.8.26.0100 – Controle nº 166/2011, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra. E o arrematante 
fi cará com o encargo de depositário dos bens. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial 
de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 
Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão Único terá início no dia 27/03/2020 às 11:00h e se encerrará dia 27/04/2020 às 11:00h, onde serão 
aceitos lances a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do 
leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão 
a partir das 10:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 – Jd. Paulista – São 
Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam 
débitos IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante 
for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º 
(quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com 
o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos 
à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante 
deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do 
leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação para quitação do preço após 
o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levan-
tando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apre-
sentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por deter-
minação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou 
será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.
br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais 
condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o 
caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI, ano 2002, placa DIK 
4818/SP, cor cinza, chassi 9BR53AEB225541799, renavam 782080324. Valor da Avaliação: R$ 18.830,00 (dezoito 
mil, oitocentos e trinta reais) para setembro de 2018. O bem encontra-se em poder da Administradora. São Paulo, 
23 de janeiro de 2020. Eu,  diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Adamantina/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados VARGAS & SCROCARO 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.939.229/0001-00, EVANDRO ALVES VARGAS 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 269.624.858-32, LUCIANA MARIA SCROCARO 

VARGAS, inscrita no CPF/MF sob o nº 221.946.198-01. O Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola, MM. Juiz de Direito da 
1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Adamantina/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º 
Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (credor fi duciário) em face de 
VARGAS & SCROCARO LTDA-ME e outros - Processo nº 1001258-52.2018.8.26.0081 - Controle nº 616/2018, e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será pu-
blicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, 
o 1º Leilão terá início no dia 27/03/2020 às 11:30h e se encerrará dia 01/04/2020 às 11:30h, onde somente serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 01/04/2020 às 11:31h e se encerrará no dia 04/05/2020 às 11:30h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO 
- O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - Na 2º Leilão, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES 
- Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito ao e-mail proposta@megaleiloes.com.br. (Art. 895, I e II, CPC). 
A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRI-
MENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 
ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O 
arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está 
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for des-
feita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que fi cará disponível 
no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, 
I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: Direitos sobre o veículo marca Chevrolet/S10 LTZ FD2, placa FQY1007, ano 2013/2014, 
cor branca, chassi 9BG148LP0EC414776, renavam 00998286397. Conta que o veículo esta alienado fi duciariamente 
ao BANCO DO BRASIL S/A. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 6.251,66 (26/01/2020). Valor da Avaliação 
do Bem: R$ 66.574,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para setembro de 2019. O bem 
encontra-se na Rua General Izidoro, 915 – Adamantina/SP, sendo nomeado depositário EVANDRO ALVES VARGAS. 
Adamantina, 29 de janeiro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola - Juiz de Direito 

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JULIANO LUIZ CASAMALLI, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 826.945.830-91, MAISA TONHOQUE CASAMALLI, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 318.451.128-65, BENEDITO ULADISLAU TONHOQUE (depositá-

rio), inscrito no CPF/MF sob o nº 408.889.168-68, e CREUSA MACARIO TONHOQUE, inscrita no CPF/MF sob o nº 
046.737.778-24. O Dr. Jayter Cortez Junior, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
ajuizada por TADEU FERNANDO DOS SANTOS NARDI em face de JULIANO LUIZ CASAMALLI e outros - Processo 
nº 1016204-30.2016.8.26.0071 - Controle nº 1473/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se 
encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de compu-
tadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de 
Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que 
cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
27/03/2020 às 10:30h e se encerrará dia 01/04/2020 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, 
que terá início no dia 01/04/2020 às 10:31h e se encerrará no dia 04/05/2020 às 10:30h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso 
se trate de imóvel de incapaz, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão 
ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - O arrematante arcará com os 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), 
os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - O interessado 
em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor 
não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor 
de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MA-
TRÍCULA Nº 100.075 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BAURU/SP - IMÓVEL: Um 
prédio residencial com 41,86 m2, sob nº 2-36 da Rua São Simão, e seu respectivo terreno, correspondente ao lote 17 da 
quadra L, do loteamento denominado Jardim Redentor II, nesta cidade de Bauru-SP, com a área de 200,00 m2, medindo 
10,00 metros de frente e de fundos, por 20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a 
referida Rua São Simão; do lado direito, de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote 16; do lado 
esquerdo confronta com o lote 18; e nos fundos confronta com o lote 10. Consta na Av. 05 desta matrícula a penhora 
exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário BENEDITO ULADISLAU TONHOQUE. Consta 
na Av. 06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, processo nº 1003297-86, ajuizado por VIRGINIA 
CARLOS DE ARAUJO contra MAISA TONHOQUE CASAMALLI e outro, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário BENEDITO ULADISLAU TONHOQUE. Contribuinte nº 03/0806/017. Valor da Avaliação 
do Imóvel: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para julho de 2018, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Divida desta ação R$ 34.488,17 (06/12/2018). Bauru, 
29 de janeiro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Jayter Cortez Junior - Juiz de Direito
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16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0029313-70.2018.8.26.0100. Executados: requerido(s) ESPÓLIO DE SUELY BELKIS MARQUES 
DE TOLEDO, JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO – Apto. 1012 c/ 43,41 m². Rua General Osório, nº188, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 00805903453. Descrição completa na Transcrição nº 21.377 do 02º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 81.230,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 48.738,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/04/2020 às 14h40min, e termina em 29/04/2020 às 14h40min; 2ª Praça 
começa em 29/04/2020 às 14h41min, e termina em 19/05/2020 às 14h40min. Ficam os requerido(s) ESPÓLIO DE SUELY 
BELKIS MARQUES DE TOLEDO, na pessoa de seu inventariante e co-executado JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO, a 
promitente vendedora ESPÓLIO DE JULIA CRISTIANINI; a promitente cessionária JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO, a ter-
ceira interessada: PAULA SILVA DE TOLEDO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 14/09/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial – JUCESP 744. 11ª Vara Cível da Capital - SP. Processo nº 
1057066-87.2015.8.26.0100. Requerida: BARBARA FERON MORGADO ADRIANO, nos autos representada pelos seus 
genitores e co-executados MARLENE MORGADO ADRIANO e LUIZ CARLOS ADRIANO. Apartamento c/ 57,71m², e área 
total construída de 63,98m² em São Paulo/SP. – 80% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 27/04/2020 às 
13h20min, e termina em 30/04/2020 às 13h20min; 2ª Praça começa em 30/04/2020 às 13h21min, e termina em 
20/05/2020 às 13h20min. APARTAMENTO Nº 23, localizado no 2º andar ou 3º pavimento do EDIFÍCIO LUZIA PIVA, à 
Rua Alves Guimarães, nº 1.225, esquina da Rua Amália de Noronha, nesta Capital, no 20º Subdistrito (Jardim América), 
com a área útil de 57,71m², a área comum de 6,27m², totalizando uma área construída de 63,98m². Descrição completa 
na Matricula nº 19.172 do 13° CRI da Capital/SP. Contribuintes: 011.072.0122-5. Fica a requerida BARBARA FERON 
MORGADO ADRIANO, nos autos representada pelos seus genitores e co-executados MARLENE MORGADO ADRIANO 
e LUIZ CARLOS ADRIANO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) 
(s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 432.897,34 – Lance mínimo na 2ª praça: R$ 346.317,88 
(Sujeitos à atualização). 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

3ª Vara Cível do Foro de Mogi Guaçu/SP

www.megaleiloes.com.br(11) 3149-4600

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados GIRARDI LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 12.002.908/000-13, DALMO SANTIAGO LIPARINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.092.326-12, Credor fiduciário OMNI S/A CRED FIN INVEST, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 92.228.410/0001-02. A Dra. Fernanda Pereira de Almeida Martins, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Mogi 
Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que BANCO BRADESCO S/A move em face de GIRARDI 
LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA e outro - Processo nº 1011069-71.2015.8.26.0362 - Controle nº 3512/2015, e que foi designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 
887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta 
e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no 
dia 30/03/2020 às 10:00h e se encerrará dia 02/04/2020 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não 
havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/04/2020 às 10:01h e se encerrará no 
dia 05/05/2020 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, 
exceto os decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro 
horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à 
vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O 
arrematante deverá pagar à MEGA LEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar 
por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
RELAÇÃO DO BEM: Um caminhão da Marca Wolkswagem, modelo 13.180, ano/modelo 2002/2002, placas DGO-1365, chassi 9BWBE72SX2R205895, 
renavam 775756679, diesel. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 2.344,77 e 
consta no site do Detran/SP que o veículo encontra-se alienado junto a OMNI S/A CRED FIN INVEST (28/01/2020). Valor da Avaliação: R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil) para janeiro de 2018. O bem encontra-se na Rua Jurunas, 511, Iguaçaba, Mogi Guaçu/SP, sendo nomeado depositário DALMO 
SANTIAGO LIPARINI. São Paulo, 29 de janeiro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Fernanda Pereira de Almeida Martins Juíza de Direito

28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

www.megaleiloes.com.br(11) 3149-4600

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada ROSIMARIA SANTOS DA CRUZ CONFECÇÕES - EPP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 06.203.668/0001-12. A Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri, MM. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE move em 
face de ROSIMARIA SANTOS DA CRUZ CONFECÇÕES - EPP - Processo nº 1110312-27.2017.8.26.0100 - Controle nº 2189/2017, e que foi 
designada a venda do bem descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br . Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 27/03/2020 às 11:30h e se encerrará dia 01/04/2020 às 11:30h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º 
Leilão, que terá início no dia 01/04/2020 às 11:31h e se encerrará no dia 04/05/2020 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º 
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances 
poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-
mail: proposta@megaleiloes.com.br  (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma 
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 
895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões 
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da 
MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de 
depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal  
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço 
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Fiat, 
modelo Stilo Sporting Dual, cor vermelha, ano 2008/2009, placa EBT 0311, chassi 9BD19251R93077398, renavam 972924426. Débitos vinculados ao 
veículo no valor de R$ 7.826,46. Valor da Avaliação do Bem: R$ 24.151,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e um reais) para outubro de 2019. 
O bem encontra-se na Rua Taquari, 894, apto. 252, Mooca – São Paulo/SP, sendo nomeada depositária a executada. Débitos desta ação no valor de R$ 
13.249,90 (01/02/2019). São Paulo, 29 de janeiro de 2019. Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri Juíza de Direito

1ª Vara do Cível do Foro da Comarca de Matão/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados TRASNPORTADORA TRANS-
MACA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.912.598/0001-68, DOMINGOS ANTONIO 
DE CAETANO, inscrito no CPF/MF sob o nº 862.217.798-04, LOURDES LAURIANO DE 

SOUZA CAETANO, inscrita no CPF/MF sob o nº 150.701.228-46. O Dr. Marcos Therezeno Martins, MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara do Cível do Foro da Comarca de Matão/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 
2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de TRASNPORTADORA 
TRANSMACA LTDA e outros - Processo nº 1002592-36.2017.8.26.0347 – Controle nº 773/2017, e que foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O Bem será vendido no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designa-
das para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código 
de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que 
cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Lei-
lão será realizado por DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/03/2020 às 10:00h e se encerrará dia 02/04/2020 às 10:00h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/04/2020 às 10:01h e se encerrará no dia 05/05/2020 
às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR 
DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Lei-
lão, o valor mínimo para a venda do bem correspondera a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS 
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS 
– Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários e fi scais que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do 
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.   RELAÇÃO DOS BENS – Um caminhão Volvo/ fh 540, 6x4t, cor 
branca, chassi: 9BVAG40D6DE795471, placa EJY-8404, ano 2012, modelo 2013, renavam 00495312762, diesel. Veículo 
em funcionamento e em bom estado compatível ao ano. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 93,87 e consta no site do Detran/SP restrição de transferência (28/01/2020). 
O bem encontra-se na Rua Antônio Benfatti, 267, Distrito Industrial Adolfo, Cep: 15991-322, Matão/SP, sendo nomeado 
depositário MARCOS ANTONIO DE CAETANO. Valor da Avaliação: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) se-
tembro/2019. Matão, 29 de janeiro de 2020. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Marcos Therezeno Martins - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado VERDES CAMPOS EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 65.023.566/0001-84. O 
Dr. Rilton Jose Domingues, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca 

de Limeira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Carta Precatória Cível ajuizada 
por SEBASTIÃO TEMOTEO DE ASSIS em face de VERDES CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
- Processo nº 1011704-42.2019.8.26.0320 – Controle nº 2187/2019, expedida nos autos do Procedimento Comum, 
Processo nº 0001816-54.2007.8.26.0363, em tramite na 3ª Vara Judicial do Foro de Mogi Mirim/SP,  e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em 
caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a 
ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/03/2020 
às 14:30h e se encerrará dia 02/04/2020 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 02/04/2020 às 14:31h e se encerrará no dia 05/05/2020 às 14:30h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos 
de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões 
gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se 
a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante. DO PAGAMENTO 
DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso 
a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 
31.949 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE LIMEIRA/SP - IMÓVEL: Lote de terreno sob 
nº 24 da quadra nº 17 do loteamento denominado “Residencial Aquarius”, na cidade de Iracemápolis, com área total de 
247,61 metros quadrados, ou seja, 10,27 metros de frente para a Rua 06, em curva; 23,67 metros do lado direito, con-
frontando com o lote 25; 10,01 metros em curva ao fundo, confrontando com o lote 08; e, 24,92 metros do lado esquerdo, 
confrontando com o lote 23. Consta as fl s. 395 dos autos que sob este lote a construção de uma residência. Valor da 
Avaliação do Imóvel: R$ 140.000,00 (cento e quarenta e mil reais) para setembro de 2017, que será atualizado até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Limeira, 29 de janeiro de 2020. Eu, diretora/
diretor, conferi. Dr. Rilton Jose Domingues - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO da FALÊNCIA DE SUMONT MONTAGENS E EQUIPAMEN-
TOS INDUSTRIAIS LTDA ou J&D EXPRESS - TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.530.211/0001-50, na pessoa da Administradora Judicial 

LASPRO CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.223.371/0001-75, representada por ORESTE NES-
TOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628. O Dr. Ivo Roveri Neto, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º 
e 2º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
ajuizada por TSIS - TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA contra SUMONT MONTAGENS E EQUIPAMENTOS INDUS-
TRIAIS LTDA - Processo Digital nº 1023454-27.2015.8.26.0564 � Controle nº 1893/2015, e que foi designada a venda 
dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão 
vendidos no estado em que se encontram. E o arrematante fi cará com o encargo de depositário dos bens. DA PUBLI-
CAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada dos bens a serem apregoados DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação 
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão terá início no o 1º Leilão terá início 
no dia 30/03/2020 às 11:00h e se encerrará dia 02/04/2020 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 30% 
(trinta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance igual ou superior a 30% (trinta por cento) do valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/04/2020 às 11:01h e se encerrará no dia 22/04/2020 
às 11:00h, onde será aceito o melhor preço, condicionado a aprovação da Administradora Judicial e do I. Magistrado 
da 4ª Vara de Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do 
leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão 
a partir das 10:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São 
Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam 
débitos IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante 
for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º 
(quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com 
o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos 
à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante 
deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento 
do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação para quitação do preço 
após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser 
levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 
bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMIS-
SÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no 
site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos 
patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que 
couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: 45 Arquivos de aço; 3 Prateleiras de 
aço; 16 Mesas; 13 Armários; 17 Cadeiras; 1 Microondas Electrolux; 1 Lote de telefones; 1 Lote de teclados para compu-
tadores; 1 Guilhotina para cortar papel sulfi te; 1 Estufa Estacionária de Pintura Eletrostática a Pó. Avaliação do lote nº 
01: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para março de 2019. São Bernardo do Campo, 17 de janeiro de 2020. Eu, diretora/
escrivã, conferi e subscrevi. Dr. IVO ROVERI NETO - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO dos bens da Falida AQUA BEACH CONFECÇÕES LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.268.037/0001-19, na pessoa do Administrador Judicial 
ALFREDO LUIZ KUGELMAS, OAB/SP sob nº 15.335. O Dr. Marcelo Barbosa Sacramo-

ne, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ 
SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por BANCO SAFRA S/A contra AQUA BEACH CONFECÇÕES LTDA 
- Processo nº 1104517-79.2013.8.26.0100 - Controle nº 408/2013, e que foi designada a venda dos bens descritos 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão vendidos no estado em 
que se encontram, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as 
alienações judiciais eletrônicas, e o arrematante fi cará com o encargo de depositário do bem. DA PUBLICAÇÃO DO EDI-
TAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformi-
dade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a 
serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/03/2020 às 10:00h e se encerrará dia 14/04/2020 às 10:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance igual 
ou superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 14/04/2020 às 10:01h e se encerrará no dia 29/04/2020 às 10:00h, onde serão aceitos lances a partir de 30% (trinta 
por cento) do valor de avaliação, não havendo lance igual ou superior a 30% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 29/04/2020 às 10:01h e se encerrará no dia 14/05/2020 às 
10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 10% (dez por cento) do valor da avaliação, condicionado a aprovação 
da Administrador Judicial e do I. Magistrado da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São 
Paulo. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves 
Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances 
poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das 09:00 horas no Auditório localizado na Alameda 
Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os 
bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam débitos IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão 
de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada 
pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da 
sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão 
por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimo-
nial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante deverá depositar 10% (dez) por cento do valor da arrematação 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo 
remanescente da arrematação para quitação do preço após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de 
indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o deferimento do lance, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso 
nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e 
o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP.  RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 
Nº 01: Uma Mesa “L” com 2 gavetas em bom estado; Um armário estilo Buffet com 4 portas; Duas adeiras de secretária 
pretas com rodinhas marca “Consequência”; Uma cadeira de recepção base fi xa “azul”; Três aparelhos telefônicos da 
marca Simens modelo Euroset 805S; Uma bateria marca DELL - TYPE C1295; Onze sacolas de tecidos diversos, os bens 
encontram-se à Rua Monte Magno, nº 2.761, Vila Formosa - São Paulo/SP. Valor da Avaliação do Lote 01: R$ 273,00 
(duzentos e setenta e três reais) para novembro de 2015. São Paulo, 21 de janeiro de 2020. Eu, diretora/escrivã, 
conferi e subscrevi. Dr. Marcelo Barbosa Sacramone - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br
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ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• 23/03/2020 a partir das 9h - Móveis, Eletros e Informática: Televisores, Refrigeradores, 
Lavadoras, Fogões, Etc. • 23/03/2020 a partir das 12h - Móveis, Utensílios e Eletros: Armários, 
Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, Etc. • 23/03/2020 a partir das 15h30 - Móveis, 
Utensílios e Eletros: Armários, Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, Etc. • 24/03/2020 
a partir das 14h - Itens de Restaurante: Freezers, Refrigeradores, Masseiras, Balcões Refrigerados, 
Lustres, Etc. • 25/03/2020 a partir das 12h - Veículos Leves: GM Corsa, Etc. | Chassis: 140694. 
• 25/03/2020 a partir das 14h - Máquinas e Equipamentos: Micro tratores, Roçadeiras, 
Sopradores, Containers, Etc. • 25/03/2020 a partir das 16h - Máquinas Têxteis, Equipamentos e 
Mobiliários: Máquinas de Costura, Compressores, Seladoras, Mesas, Cadeiras, Etc. • 02/04/2020 
a partir das 16h30 - Imóveis: Agências Bancárias.

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar - São Paulo/SP, 04571-010 | Tel.: (11) 3296-7555 
WWW.SOLD.COM.BR | Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 

O arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – J2246

Edital de Hasta Pública dos bens abaixo descritos e intimação, expedido nos autos da Ação: Cobran-
ça (Cumprimento de Sentença) nº 0086708-33.2012.8.26.0002 Exequente: Condomínio Edifício 
Monte Olimpo Executado: EPC Empresa de Participações e Construções Ltda. Terceiros: Mu-
nicípio de São Paulo e Fazenda Nacional O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da 
Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que a D1Lance Leilões levará a público 
leilão os bens abaixo descritos, conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.
com. 1ª PRAÇA: De 03/04/20 15h até 06/04/20 15h-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRA-
ÇA: De 06/04/20 15h até 28/04/20 15h-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF. CONDUTOR: D1Lance Leilões, José Roberto Neves Amorim-JUCESP 1106 e Dannae 
Vieira Avila-JUCESP 941. BENS: (i) Um apartamento nº 101, localizado no 10º pavimento do Edifício 
Odeon, integrante do empreendimento denominado Monte Olimpo, situado na Rua Iubatinga, nº 397, 
na Rua Itamira e Viela nº 93, 29º Subdistrito-Santo Amaro, área privativa de 304,10m², já incluída a 
correspondente ao depósito nº 6, localizado no pavimento Garagem 1 e a área comum de 254,38m², 
perfazendo a área total construída de 558,48m. Cadastro Municipal nº 1700080268-4. Matrícula nº 
277.566 do 1º CRI de São Paulo/SP; (ii) Uma vaga de garagem designada pelo nº 94, para efeito de 
capacidade, de localização indeterminada na garagem situada no subsolo Garagem 2 e no pavimento 
de Garagem 1 dos Edifícios Odeon e Partenon, integrantes do empreendimento Monte Olimpo, Rua 
Iubatinga, nº 397, Rua Itamira e Viela nº 93, 29º subdistrito-Santo Amaro, garagem essa com a área 
total construída de 4.603,06m². Cadastro Municipal nº 1700080230-7. Matrícula nº 277.680 do 11º 
CRI de São Paulo/SP; (iii) Uma vaga de garagem designada pelo nº 95, para efeito de capacidade, 
de localização indeterminada na garagem situada no subsolo Garagem 2 e no pavimento de Gara-
gem 1 dos Edifícios Odeon e Partenon, integrantes do empreendimento denominado Monte Olimpo, 
situado na Rua Iubatinga, nº 397, Rua Itamira e Viela nº 93, 29º subdistrito-Santo Amaro, garagem 
essa com a área total construída de 4.603,06m². Cadastro Municipal nº 1700080231-5. Matrícula nº 
277.681 do 11º CRI de São Paulo/SP; (iv) Uma vaga de garagem designada pelo nº 96, para efeito de 
capacidade, de localização indeterminada na garagem situada no subsolo Garagem 2 e no pavimento 
de Garagem 1 dos Edifícios Odeon e Partenon, integrantes do empreendimento denominado Monte 
Olimpo, situado na Rua Iubatinga, nº 397, Rua Itamira e Viela nº 93, 29º subdistrito-Santo Amaro, 
garagem essa com a área total construída de 4.603,06m². Cadastro Municipal nº 1700080232-3. 
Matrícula nº 277.682 do 11º CRI de São Paulo/SP; e (v) Uma vaga de garagem designada pelo nº 97, 
para efeito de capacidade, de localização indeterminada na garagem situada no subsolo Garagem 
2 e no pavimento de Garagem 1 dos Edifícios Odeon e Partenon, integrantes do empreendimento 
denominado Monte Olimpo, situado na Rua Iubatinga, nº 397, Rua Itamira e Viela nº 93,  29º sub-
distrito-Santo Amaro, garagem essa com a área total construída de 4.603,06m. Cadastro Municipal 
nº 1700080233-1. Matrícula nº 277.683 do 11º CRI de São Paulo/SP. ÔNUS: (i): Indisponibilidade 
(Av.4-19/05/94); Penhora-Fazenda Nacional (R.5-19/01/04); e Penhora-Exequente (Av.6-06/07/17); 
e (ii), (iii), (iv) e (v): Indisponibilidade (Av.4-19/05/94); Penhora-Fazenda Nacional (R.5-19/01/04); e 
Penhora-Exequente (Av.6-07/08/19). AVALIAÇÃO: R$ 1.957.984,10 (fl s. 263-383 dos autos-Jul/168), 
a ser atualizado. INTIMAÇÃO: Ficam as partes, executado, cônjuge, credor fi duciário/hipotecário/
preferencial, coproprietário, promitente comprador, senhorio direto, usufrutuário, credor com garantia 
real ou com penhora anteriormente averbada, terceiros e demais interessados, que não sejam de 
qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via edi-
talícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
bem como das penhoras realizadas em 06/07/17 e 07/08/19 (fl s. 97/203 dos autos), não podendo, 
de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos 
haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP.
EDITAL DE LEILÃO dos bens imóveis abaixo descritos, para conheci-
mento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do executado 
COMERCIAL SP LTDA., e demais interessados, extraída dos autos da 

Execução de Título Extrajudicial, promovida por BANCO BRADESCO S/A. Processo sob o nº 
0001915-16.2012.8.26.0115. O DR. MARCEL NAI KAI LEE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Campo Limpo Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-
-se os autos do processo de Execução de Título Extrajudicial em face de COMERCIAL SP LTDA. 
O leilão será realizado através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com es-
critório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmlei-
loes.com.br, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão que 
terá início em 04/05/2020 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 07/05/2020 às 14:00 horas, onde 
serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, 
e não havendo licitantes se iniciará o 2ª Leilão no dia 07/05/2020 às 14:01 horas, encerrando-se 
no dia 12/05/2020 às 15:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de 
avaliação. Caso não haja licitantes no 2ª Leilão, eventuais propostas de aquisição por valor inferior 
serão consignadas nos autos para apreciação e deliberação do MM. Juízo. DESCRIÇÃO DOS BENS 
IMÓVEIS: LOTE 1: MATRÍCULA 48.686 E LOTE 2: MATRÍCULAS 23.675 E 23.676.  CONDUÇÃO 
DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira, Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matri-
culada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br . PARA MAIORES INFORMAÇÕES, 
ACESSE O SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR.

 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP.
EDITAL DE LEILÃO do bem móvel abaixo descrito, para conhecimento 
de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do executado  IMOBILI-
ÁRIA INDEPENDENTE IMÓVEIS (ODENIR FERNANDES IMOBILIÁRIA 

ME), e demais interessados, extraída dos autos da Execução de Título Judicial, promovida por 
ANDERSON MESSIAS PEREIRA. Processo sob o nº 0003222-92.2018.8.26.0115. O DR. MARCEL 
NAI KAI LEE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Limpo Paulista/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos do processo de Execução de 
Título Judicial em face de IMOBILIÁRIA INDEPENDENTE IMÓVEIS (ODENIR FERNANDES IMO-
BILIÁRIA ME). O leilão será realizado através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de 
leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: 
thais@tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª 
Leilão que terá início em 01/04/2020 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 03/04/2020 às 14:00 
horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de 
avaliação, e não havendo licitantes se iniciará o 2ª Leilão no dia 03/04/2020 às 14:01 horas, encer-
rando-se no dia 08/04/2020 às 15:30 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior 
a 50% de avaliação. Caso não haja licitantes no 2ª Leilão, eventuais propostas de aquisição por valor 
inferior serão consignadas nos autos para apreciação e deliberação do MM. Juízo.  CONDUÇÃO DO 
LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira, Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matricula-
da na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DO BEM: Chevrolet Spin 
1.8 L, LTZ automático, cor Bege, ano/modelo 2014, Placa FRV-7238 JUNDIAÍ– SP. VALOR TOTAL 
DE AVALIAÇÃO: R$ 41.846,00 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais). PARA MAIO-
RES INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR.

 

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS
EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os in-
teressados, na venda dos bens móveis abaixo descritos, pertencentes à 
FALÊNCIA DE ADEPLAS INDUSTRIALIZAÇÃO LTDA., representada 

pela Sra. Administradora Judicial nomeada DRA. DANIELA TAPXURE SEVERINO, CREDORES E 
MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 0007878-42.2007.8.26.0224. O DR. JAIME HENRIQUES DA 
COSTA, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ 
SABER, que por este Juízo processam-se os autos da FALÊNCIA DE ADEPLAS INDUSTRIALI-
ZAÇÃO LTDA. O leilão será realizado com fulcro na Lei nº 11.101/2005 e Prov. CSM 1625/2009 do 
TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à 
Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, levará 
a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão que terá início em 
28/04/2020 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 30/04/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo 
licitantes se iniciará o 2ª Leilão em 30/04/2020  às 14:01 horas, encerrando-se no dia 05/05/2020 
às 15:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de avaliação. Eventuais 
propostas serão recebidas pela leiloeira ao final do 2º leilão e encaminhadas para apreciação do MM. 
Juízo. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva Moreira de Sousa, 
devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. PARA MAIORES 
INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR.

 

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os 
interessados, na venda dos imóveis abaixo descritos, pertencentes à 
FALÊNCIA DE CONSTRUTORA BETER S/A., (CNPJ: 61.192.373/0001-

04), representada pelo Sr. Administrador Judicial nomeado DR. FREDERICO REZENDE (F. RE-
ZENDE CONSULTORIA EMPRESARIAL), CREDORES E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 
0195566-97.2008.8.26.0100. O DR. JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este 
Juízo processam-se os autos da FALÊNCIA DE CONSTRUTORA BETER S/A., com fulcro na Lei nº 
11.101/2005 e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP. O leilão será realizado através do site TM LEILÕES 
(www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, 
conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de bens imóveis 
abaixo descritos, na modalidade on-line com 1ª LEILÃO que terá início em 13/04/2020 às 14:00 
horas, encerrando-se no dia 15/04/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual 
ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 2ª 
LEILÃO em 15/04/2020   às 14:01 horas, encerrando-se no dia 22/04/2020 às 15:00 horas onde 
serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 50% do valor de avaliação. 
Eventuais propostas serão recebidas pela leiloeira ao final do leilão e encaminhadas para apreciação 
do MM. Juízo. Obs.: Terão prioridade os lances/propostas auferidos a integralidade dos imóveis. 
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR.

 

25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1007908-24.2019.8.26.0100. Executados: executado(s) JEAN PAUL SEELMANN -Apartamento c/ 
área total de 378,7763m² na Cerqueira César - SP. Rua Rio Preto, nº56, São Paulo/SP - Contribuinte nº 014.025.0090-4. 
Descrição completa na Matrícula nº 11.407 do 13º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.744.097,25 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.646.458,35 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 
1ª Praça começa em 30/04/2020 às 14h10min, e termina em 06/05/2020 às 14h10min; 2ª Praça começa em 06/05/2020 
às 14h11min, e termina em 26/05/2020 às 14h10min. Ficam os executado(s) JEAN PAUL SEELMANN, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) locali-
zado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 07/06/2019. 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

cac@majudicial.com.br.com.brwww.majudicial.com.br
 Nhandeara Diálogo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., faz saber que, na qualidade de 
credora fiduciária, promoverá a venda, do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 
9.514/97, mediante 1º leilão a ser realizado em 31/03/2020 às 14 hs, na Av. Eng. Luís Carlos 
Berrini, 105, 4º and.- São Paulo/SP Informações: (11) 49509400 ou www.superbid.net e, 
se necessário, 2º leilão a ser realizado em 02/04/2020 às 14 hs, no mesmo endereço. 
Imóvel: Apartamento nº 262 localizado no 26º pavimento do Edifício Residencial Vereda 
Reserva Vila Carrão situado à Rua Nhandeara nº 80, na Vila Santa Isabel, 46º Subdistrito- 
Vila Formosa contendo: Área Privativa de 139,320m² (nesta incluído o depósito nº 100 e as 
vagas de garagem nºs 159M e 195M); Área Comum de 80,039m² perfazendo Área Real Total 
de 221,359m² correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,90630% no todo. Matricula 
300.037 do 9º ORI de São Paulo/SP. Cadastro Municipal nº 055.118.0266-2. Imóvel Ocupado. 
O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetuado 01 dia útil após o leilão. Valores: 
1º Praça R$965.885,47 e de 2º Praça R$1.060.827,42. Pela internet ou fisicamente, no 
endereço declinado acima, em igualdade de condições: Tel.:(11) 49509514 e Fax: (11)2163-
7801. E para que chegue ao conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento 
do feito é publicado o presente Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco Antonio 
Casale Lauro- Jucesp 842.

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

Título Patrimonial nº 010669-00 - Ipanema Clube
Sorocaba/SP

1ªPraça: 25de março de 2020 10h00 / 2ª Praça 15 de abril de 2020 10h00

50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO
3ª Vara e Ofício Cível de Sorocaba/SP 
Autos nº 0006756-14.2013.8.26.0602 

Executados - Siaclin Serviço Integrado de Análises Clínicas Ltda e outros
BENS: Lote 1 - Título Patrimonial nº 010669-00 - Ipanema Clube. Avaliado em R$2.000,00

Consulte o Edital completo no site www.sold.com.br - Informações (11) 3296-7555

ALEXANDRE TRAVASSOS
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951




   




  

















   
                    





      
                 

                   
                      











   











      
   








  




    


                   




                   





RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL  JUCESP 266

INFORMAÇÕES E CADASTRO:

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

25 / Março 2020 Quarta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 120 VEÍCULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

LEILÃO SUCATAS ECOVIX
APROX. 29.500 TN SUCATAS

25 / Março 2020 Sexta 15h
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINELEILÃO ONLINE www.milanleiloes.com.br

LEILÃO 26 IMÓVEIS
 APARTAMENTOS•CASAS•TERRENOS•IMÓVEIS COML•ÁREAS RURAIS

LEILÃO ONLINE

27 / Março  2020 Sexta 11h

LEILÃO 06 IMÓVEIS
 APARTAMENTOS•CASAS•TERRENOS•IMÓVEIS COML•ÁREAS RURAIS

Rua Quatá, 733 Vila Olímpia - SP PRESENCIAL e ONLINE

23 / Março - 2020 Segunda 16h 

LEILÃO PEÇAS EQUIP. E MATERIAIS

26 / Março 2020 Quinta 9:30h
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO PEÇAS EQUIP. E MATERIAIS
LEILÃO ONLINE

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC  
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 33ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0083583-78.2017.8.26.0100. Executados: requerido(s) PAULO SÉRGIO MIGUEZ URBANO, SOLANGE CARAM DE MORAES -
Apto 121, 12º andar, Ed. Ignácio Souza Varella, à R. Martiniano de Carvalho, 934, 2º subd.-Liberdade/SP, c/ 221,69m2 - área privativa, 84,23m2 - área 
comum, sendo 43,21m2 áreas/coisas de uso comum e 41,02m2 garagem, c/ área construída vendável - 295,92m2. Rua Martiniano de Carvalho, nº934, 
São Paulo/SP - Contribuinte nº 009.071.01178. Descrição completa na Matrícula nº 97.403 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.397.742,13 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 698.871,06 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 27/04/2020 às 14h10min, e termina em 30/04/2020 às 14h10min; 2ª Praça começa em 30/04/2020 às 14h11min, e termina em 
20/05/2020 às 14h10min. Ficam os requerido(s) PAULO SÉRGIO MIGUEZ URBANO, SOLANGE CARAM DE MORAES, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em),  e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem 
como da Penhora realizada em 18/02/2019.

GAZETA DE SÃO PAULO  - 20/03/2020 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 
  EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC 
 EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 45ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1083209-50.2014.8.26.0100. Executados: executado(s) OVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  ME, OLÍVIO 
DELLA VITTÓRIA - Terreno com 14.383,44m² - Itapevi/SP. Estrada Miguel Novaes, nºs/n, Itapevi/SP -  Contribuinte nº 23.133.31.81.0001.00.000. 
Descrição completa na Matrícula nº 4.642 do 1ª CRI de Itapevi/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 5.646.487,00  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
2.823.243,50 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 18/04/2020 às 14h10min, e termina em 
24/04/2020 às 14h10min; 2ª Praça começa em 24/04/2020 às 14h11min, e termina em 14/05/2020 às 14h10min. Ficam os executados OVER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  ME, OLÍVIO DELLA VITTÓRIA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , coproprietário(a)
REGINA STELA FRANCO PAZ, bem como os credores GINO DI RICCO JUNIOR, GRAZIA ASSUNTA PALUMBO, JSK SERVIÇOS INVESTIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, DOMENINA ALVES SILVA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para 
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 20/04/2017.

 GAZETA DE SÃO PAULO – 20/03/2020 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 




             
             
 

                      


                 
                      

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 


 
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: D2C52E7B-04C6-4D02-A5DE-4B6EDA44DCA8



B2gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020 Economia

Aviso Retificação e Prorrogação
Concorrência nº 031/2019.
Processo nº 1004/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de reforma e readequação do 
prédio localizado na rua Américo Brasiliense n° 426, nesta cidade de Ribeirão Preto/SP, 
conforme descrito em edital e anexos.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições 
que lhe são inerentes, RETIFICA o Edital da licitação.
· Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e na Secretaria de Administração, 
Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Compras, sito na Praça Alto do São Bento 
s/n, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto-SP, o Edital de Retificação e Prorrogação dos prazos.
· Novas Datas:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:30 horas do dia 24 de abril de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 24 de abril de 2020 às 09:00 horas.

Ribeirão Preto, 18 de março de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 06/2020
Processo de Compras nº 07/2020

Data/Hora da sessão: 03/04/2020 às 09h30min.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização em toda 
a rede pública de esgoto do Município, conforme Edital.
Para baixar o Edital acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacao, ou consultar o Edital impresso 
na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-4410 ou 
compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 069/2020”

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020, de 05 de março de 2020, levado a efei-
to através do Processo Licitatório n.º 015/2020, que tem como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para a “Aquisição de Emulsão Asfáltica RL 1C” para o Departamento de Manu-

tenção e Conservação Urbana da Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal 
de Matão.
O Sr. JoSé Edinardo ESquEtini, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Parecer da Pregoeira Municipal 
informando que em virtude de não acudir interessados ao chamamento editalício em epígrafe, DECIDE 
pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS, sendo que o Edital Retificado e seus anexos, 
estarão disponíveis a partir do dia 23 de março de 2020, no site www.matao.sp.gov.br no link LICI-
TAÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará 
à disposição para gravação do mesmo em mídia digital.
Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Proposta Comercial) e de n.º 02 (Documentos de Habili-
tação) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 08h30min 
do dia 02 de abril de 2020. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-á a sessão de abertura dos mesmos.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 19 de março de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 064/2020”

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2020

O Sr. JoSé Edinardo ESquEtini, Prefeito de Matão, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, COMUNICA que encontra-se aberta nesta Prefeitura, para o conhecimento dos interessados, o 
procedimento de Licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2020, levada a efeito pelo 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2020, cujo objeto compreende o “CredenCiamento de Profis-
sionais Visando a Contratação de ofiCineiros Para os Cras e Casa de aColhimento muniCiPal, 
durante o Período de 09 (noVe) meses, Para o aPoio e ComPlementação do serViço de ConVi-
VênCia e fortaleCimento de VínCulos (sCfV) e do serViço de aComPanhamento familiar (Paif)  
e serViços de aColhimento muniCiPal e ofiCineiros (as) Para desenVolVer a função de monitores 
Para as atiVidades da Casa da Cultura”, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social e Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, o Edital de Chamada Pública, poderá ser retirado no site da Prefeitura (www.matao.
sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações, localizado no Paço Municipal, sito à Rua 
Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, nesta cidade de Matão, no Estado de São Paulo, a partir do dia 23 
de março de 2020 até o dia 03 de abril de 2020*, no horário comercial (segunda a sexta-feira) das 
08h00min às 17h00min.
E, finalmente, comunica que os Envelopes contendo a Habilitação, a Qualificação Técnica e a Proposta 
de Preços serão recebidas e protocolizadas, no Departamento de Compras e Licitações, até as 08h30min 
do dia 06 de abril de 2020*.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4067 e (16) 3383-4068, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 13 de março de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PrEFEito dE MatÃo
*Republicado por ter saído com incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 070/2020”

O Sr. José Edinardo Esquetini, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei COMUNICA que, REVOGA o TERMO 
ADITIVO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL do PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2019, 

de 09 de maio de 2019, levado a efeito através do Processo Licitatório n.º 066/2019, que tem como ob-
jeto a “Aquisição de Cestas Básicas”, para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Matão, em nome da conveniência e do interesse público, devidamente justificado nos autos do processo 
licitatório em apreço.
Cumpra-se. Comunique-se.

Matão, 19 de março de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PrEFEito dE MatÃo

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0002773-87.2010.8.26.0286 - Executados: RENATO NO-
VELLI FILHO (CPF/MF nº 523.531.508-10); - Exequente Chácara Castelo Country Club. A 1ª 
Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se 
em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% 
da avaliação. BENS: Imóvel com frente para a Alameda dos Tico Tico nº 6 com 94m² de área 

construída, encerrando o terreno de 2.917,00m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0005786-02.2017.8.26.0011 - Executados: Furi Restaurante 
Ltda (CNPJ nº 20.072.398/0001-89); - Exequente Antônio Dominguez Lopez. A 1ª Praça terá 
início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 
de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da 
avaliação. BENS: Uma área de terras e sua respectiva edificação, situada no Bairro da Graça, 
ou Tijuco Preto, no distrito, município e comarca de Cotia, Estado de São Paulo, com área total 

de 3,466,00 metros quadrados. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.
com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0007370-20.2006.8.26.0584 - Executados: ESPÓLIO JOSÉ 
PAULO PALU representado por Ana Janete Gonçalves Palu (CPF: 190.334.968-01); - Exe-
quente Banco Bradesco S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-
-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 
2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: Um terreno na cidade e Comarca de 

São Pedro, situada no Rua Patrício Miguel Carreta, com área superficial de 200,00 (duzentos) metros quadrados. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0007536-98.2018.8.26.0562 - Executados JOÃO CARLOS 
BERNARDO (CPF/MF nº 069.073.388-74); - Exequente Cláudia Lopes Fonseca. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 
de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 70% da 
avaliação. BENS: Direitos que o executado possui sobre o apartamento nº 14, localizado no 
1º andar, do Edifício Residencial Maison de Chambre, a rua Oswaldo Cocrane, n° 98, tendo uma 

área útil de 138,60 m², área comum de 47,54 m², num total de 186,14m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0032291-25.2009.8.26.0071 - Executados: SUELI DE FATI-
MA SICOTTI (CPF nº 170.454.698-29); - Exequente Condomínio Edifício Residencial Parque 
dos Sabias I. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrup-
ção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 70% da avaliação. BENS: Direitos que o executado possui sobre o apartamento 
n° 22-A, 1 andar, no empreendimento denominado “Parque dos Sabiás I” situado na Avenida 

Maria Ranieri, 6-40, com área real privativa de 60,2000 m², área real de uso comum de 5,8074 m², área real total de 
66,0074 m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0083924-32.2002.8.26.0100 - Executados:  Luiz Antônio 
Cintra de Campos Pereira da Silva (CPF nº 610.456.248-53); MARIA LUCIA D’ ANDREA 
PEREIRA DA SILVA (CPF nº 100.126.848-21); - Exequente: Condomínio Edifício Cosmos. A 
1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se 
em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 80% 
da avaliação. BENS: Apartamento nº 12, localizado no 1° andar do Edifício Cosmos, à Alameda 

Jaú n° 1817, com a área útil de 292,00m² área comum de 34,79m², totalizando a área construída de 326,79m²,. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0160001-38.2009.8.26.0100 - Executados TEVATEX TINTU-
RARIA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ nº 056.296.098/0001-20); - Exequente Três Luas Indústria 
e Comércio Ltda. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem 
interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS terreno constituído pelo lotes n°s, 49 e 50 da qua-

dra 38, do imóvel denominado “Arujazinho IV”, no perímetro urbano do município de Arujá, com uma área de 537,37 
m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1000784-25.2018.8.26.0132 - Executados ORLANDO PA-
RADA, (CPF nº 744.680.818-72); - Exequente Espólio de Irineu Carlessi. A 1ª Praça terá início 
em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 29 de Abril de 
2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. BENS Lote de terreno sob nº 11 da quadra 
35, situado no loteamento denominado Conjunto pelo industrial e comercial “Professor Giordano 

Mestrinelli”, nesta cidade e comarca de Catanduva, com 189,00 m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002727-29.2019.8.26.0266 - Executados: Antônio Roberto 
Epifânio (CPF nº 917.850.068-00); - Exequente Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem in-
terrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: O lote de terreno e sua edificação concluída nº 

13 da quadra 31, com a área área de 260,00ms2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002972-34.2016.8.26.0302 - Executados ALEXANDRE 
JOSE BARROS (CPF nº 377.179.708-05); - Exequente Condomínio Residencial Palma de 
Mallorca. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, 
iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para 
venda 50% da avaliação. BENS Apartamento n° 04, localizado no pavimento térreo do Edifício 
Residencial Palma de Mallorca, com área privativa de 52,5700 m², área comum de 4,6828 m², 

totalizando 57,2528m², situado na Rua Armando Poloniato, em Jaú/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1014622-87.2014.8.26.0451 - Executados CLÁUDIO ELIAS 
MOREIRA ME (CNPJ nº 07.077.066/0001-29); - Exequente Vanda M.J.G da Silva Monteiro 
ME. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 
2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% 
da avaliação. Terreno com frente para a Rua da Glória, em Piracicaba, situado no Conjunto 

Habitacional “Jardim Esplanada”, contendo uma área de 756,00m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1009997-12.2018.8.26.0405 - Executados FUTURO BRI-
LHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ) (CNPJ nº 07.439.665/0001-45); - Exequente 
Banco Triangulo S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 50% da avaliação. Bem: casa sob o nº 83 no Jardim Piratininga, nesta cidade de 

Osasco com área total de 200,00m2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.
webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1037801-81.2016.8.26.0224 - Executados VENCERLAU PE-
REIRA ROCHA (CPF/MF nº 523.702.085-20); - Exequente Condomínio Bem Viver. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrup-
ção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da avaliação. Bem: 
Direitos que o executado possui sobre Apartamento nº 405 localizado no 3º pavimento do bloco 
11, do empreendimento denominado “Condomínio Bem Viver’’, possui área total de 105.8594 m², 

sendo 45,49 m² de área total privativa de divisão não proporcional, 60,3694 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0005057-36.2009.8.26.0114 - Executados  ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO CARLOS RUIZ ALBERGARIA representado pela inventariante SANDRA JULIA 
GONÇALVES ALBERGARIA (CPF nº 028.209.248-08); - Exequente Condomínio Edifício 
Guilherme Gargantini. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento n° 51, do 5º andar do Edifício Guilherme Gar-

gantini, com área utilizável de 111,50 m² na Av. Francisco Glicério em Campinas. Para consultar o edital na íntegra 
e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1004382-23.2017.8.26.0002 - Executados ABILIO JOSE 
MENDES GOMES (CPF/MF nº 060.853.998-80); - Exequente Condomínio Edifício Tupanuya-
ra. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 
sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% da ava-
liação. Bem: Apartamento nº 91 localizado no 9º andar ou 12º pavimento do Edifício Tupanuya-

ra, situado à Rua Algemesi nº 164, Rua Germano Ulbrich e Viela 4, na Vila Andrade com a área útil de 299,02m². Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002240-75.2013.8.26.0361 - Executados: MARY CRISTINA 
DE OLIVEIRA (CPF nº 180.412.978-03); - Exequente: Neyde Machado Torquato. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrup-
ção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. Bem: 

CASA, sob nº 277, da Rua Bento Ramos de Queiroz, antiga Rua Um, Vila Industrial, com área de 156,35 m². Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002223-89.2017.8.26.0008 - Executados: ESPOLIO DE 
NEUSA SCANAVACCA ANTICAGLIA (CPF nº 011.655.898-93); - Exequente: Banco Bradesco 
S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 
2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% 
da avaliação. Bem: Vaga de garagem número 17, localizada no subsolo do Edifício Bahamas, 

situado na Avenida Eleonora Cintra, número 365, com a área útil de 28,39 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0147990-45.2007.8.26.0100 - Executados: ESPÓLIO DE 
VENUS CALDEIRA TAVARES (CPF nº 079.721.488-72); - Exequente: Condomínio Edifício 
Marechal. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril 
de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% 
da avaliação. Bem: Apartamento nº 32, localizado no 3º andar do Bloco “A” do “Edifício Mare-

chal”, sito na Praça Marechal Deodoro, nº 439, contendo a área útil de 62,38 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0032116-23.2014.8.26.0405 - Executados: EZIR DIAS (CPF 
nº 769.789.588-91); - Exequente: Residencial Morada do Sol. A 1ª Praça terá início em 06 de 
Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará 
em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento número 
31, localizado no 3º andar, Bloco A, do Residencial Morada do Sol, no número 1.135, da Avenida 

Antonio C. Costa, no Jardim Ypê, na Cidade de Osasco, com área privativa de 59,625ms². Para consultar o edital na 
íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0016797-54.2010.8.26.0114 - Executados: ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO CARLOS RUIZ ALBERGARIA representado pela inventariante SANDRA JULIA 
GONÇALVES ALBERGARIA (CPF nº 028.209.248-08); - Exequente: Condomínio Edifício 
Guilherme Gargantini. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento n° 51, do 5º andar do Edifício Guilherme Gar-

gantini com área utilizável de 111,50 m² na Av. Francisco Glicério em Campinas. Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0000057-27.1998.8.26.0539 - Executados: CAFÉ E CERE-
AIS R&G LTDA (CPF/MF nº 51.782.894/0001-50), do credor hipotecário BANCO BRADESCO 
S/A- Exequente: CARGILL AGRÍCOLA S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020 . A 2ª 
Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 
de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 70% da avaliação. BENS: Um terreno com a área de 
3.172,50 m², situado nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, objeto da matrícula 

10.104 do CRI da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informa-
ções, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002727-29.2019.8.26.0266 - Executados: Antônio Roberto 
Epifânio (CPF nº 917.850.068-00); - Exequente Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem in-
terrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: O lote de terreno e sua edificação concluída nº 

13 da quadra 31, com a área área de 260,00ms2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0002773-87.2010.8.26.0286 - Executados: RENATO NO-
VELLI FILHO (CPF/MF nº 523.531.508-10); - Exequente Chácara Castelo Country Club. A 1ª 
Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se 
em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% 
da avaliação. BENS: Imóvel com frente para a Alameda dos Tico Tico nº 6 com 94m² de área 

construída, encerrando o terreno de 2.917,00m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0005786-02.2017.8.26.0011 - Executados: Furi Restaurante 
Ltda (CNPJ nº 20.072.398/0001-89); - Exequente Antônio Dominguez Lopez. A 1ª Praça terá 
início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 
de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da 
avaliação. BENS: Uma área de terras e sua respectiva edificação, situada no Bairro da Graça, 
ou Tijuco Preto, no distrito, município e comarca de Cotia, Estado de São Paulo, com área total 

de 3,466,00 metros quadrados. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.
com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0007370-20.2006.8.26.0584 - Executados: ESPÓLIO JOSÉ 
PAULO PALU representado por Ana Janete Gonçalves Palu (CPF: 190.334.968-01); - Exe-
quente Banco Bradesco S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-
-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 
2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: Um terreno na cidade e Comarca de 

São Pedro, situada no Rua Patrício Miguel Carreta, com área superficial de 200,00 (duzentos) metros quadrados. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0007536-98.2018.8.26.0562 - Executados JOÃO CARLOS 
BERNARDO (CPF/MF nº 069.073.388-74); - Exequente Cláudia Lopes Fonseca. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 
de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 70% da 
avaliação. BENS: Direitos que o executado possui sobre o apartamento nº 14, localizado no 
1º andar, do Edifício Residencial Maison de Chambre, a rua Oswaldo Cocrane, n° 98, tendo uma 

área útil de 138,60 m², área comum de 47,54 m², num total de 186,14m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0032291-25.2009.8.26.0071 - Executados: SUELI DE FATI-
MA SICOTTI (CPF nº 170.454.698-29); - Exequente Condomínio Edifício Residencial Parque 
dos Sabias I. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrup-
ção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 70% da avaliação. BENS: Direitos que o executado possui sobre o apartamento 
n° 22-A, 1 andar, no empreendimento denominado “Parque dos Sabiás I” situado na Avenida 

Maria Ranieri, 6-40, com área real privativa de 60,2000 m², área real de uso comum de 5,8074 m², área real total de 
66,0074 m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0083924-32.2002.8.26.0100 - Executados:  Luiz Antônio 
Cintra de Campos Pereira da Silva (CPF nº 610.456.248-53); MARIA LUCIA D’ ANDREA 
PEREIRA DA SILVA (CPF nº 100.126.848-21); - Exequente: Condomínio Edifício Cosmos. A 
1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se 
em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 80% 
da avaliação. BENS: Apartamento nº 12, localizado no 1° andar do Edifício Cosmos, à Alameda 

Jaú n° 1817, com a área útil de 292,00m² área comum de 34,79m², totalizando a área construída de 326,79m²,. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0160001-38.2009.8.26.0100 - Executados TEVATEX TINTU-
RARIA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ nº 056.296.098/0001-20); - Exequente Três Luas Indústria 
e Comércio Ltda. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem 
interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS terreno constituído pelo lotes n°s, 49 e 50 da qua-

dra 38, do imóvel denominado “Arujazinho IV”, no perímetro urbano do município de Arujá, com uma área de 537,37 
m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1000784-25.2018.8.26.0132 - Executados ORLANDO PA-
RADA, (CPF nº 744.680.818-72); - Exequente Espólio de Irineu Carlessi. A 1ª Praça terá início 
em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 29 de Abril de 
2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. BENS Lote de terreno sob nº 11 da quadra 
35, situado no loteamento denominado Conjunto pelo industrial e comercial “Professor Giordano 

Mestrinelli”, nesta cidade e comarca de Catanduva, com 189,00 m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002727-29.2019.8.26.0266 - Executados: Antônio Roberto 
Epifânio (CPF nº 917.850.068-00); - Exequente Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem in-
terrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: O lote de terreno e sua edificação concluída nº 

13 da quadra 31, com a área área de 260,00ms2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002972-34.2016.8.26.0302 - Executados ALEXANDRE 
JOSE BARROS (CPF nº 377.179.708-05); - Exequente Condomínio Residencial Palma de 
Mallorca. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, 
iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para 
venda 50% da avaliação. BENS Apartamento n° 04, localizado no pavimento térreo do Edifício 
Residencial Palma de Mallorca, com área privativa de 52,5700 m², área comum de 4,6828 m², 

totalizando 57,2528m², situado na Rua Armando Poloniato, em Jaú/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1014622-87.2014.8.26.0451 - Executados CLÁUDIO ELIAS 
MOREIRA ME (CNPJ nº 07.077.066/0001-29); - Exequente Vanda M.J.G da Silva Monteiro 
ME. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 
2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% 
da avaliação. Terreno com frente para a Rua da Glória, em Piracicaba, situado no Conjunto 

Habitacional “Jardim Esplanada”, contendo uma área de 756,00m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1009997-12.2018.8.26.0405 - Executados FUTURO BRI-
LHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ) (CNPJ nº 07.439.665/0001-45); - Exequente 
Banco Triangulo S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 50% da avaliação. Bem: casa sob o nº 83 no Jardim Piratininga, nesta cidade de 

Osasco com área total de 200,00m2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.
webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1037801-81.2016.8.26.0224 - Executados VENCERLAU PE-
REIRA ROCHA (CPF/MF nº 523.702.085-20); - Exequente Condomínio Bem Viver. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrup-
ção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da avaliação. Bem: 
Direitos que o executado possui sobre Apartamento nº 405 localizado no 3º pavimento do bloco 
11, do empreendimento denominado “Condomínio Bem Viver’’, possui área total de 105.8594 m², 

sendo 45,49 m² de área total privativa de divisão não proporcional, 60,3694 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0005057-36.2009.8.26.0114 - Executados  ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO CARLOS RUIZ ALBERGARIA representado pela inventariante SANDRA JULIA 
GONÇALVES ALBERGARIA (CPF nº 028.209.248-08); - Exequente Condomínio Edifício 
Guilherme Gargantini. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento n° 51, do 5º andar do Edifício Guilherme Gar-

gantini, com área utilizável de 111,50 m² na Av. Francisco Glicério em Campinas. Para consultar o edital na íntegra 
e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1004382-23.2017.8.26.0002 - Executados ABILIO JOSE 
MENDES GOMES (CPF/MF nº 060.853.998-80); - Exequente Condomínio Edifício Tupanuya-
ra. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 
sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% da ava-
liação. Bem: Apartamento nº 91 localizado no 9º andar ou 12º pavimento do Edifício Tupanuya-

ra, situado à Rua Algemesi nº 164, Rua Germano Ulbrich e Viela 4, na Vila Andrade com a área útil de 299,02m². Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002240-75.2013.8.26.0361 - Executados: MARY CRISTINA 
DE OLIVEIRA (CPF nº 180.412.978-03); - Exequente: Neyde Machado Torquato. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrup-
ção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. Bem: 

CASA, sob nº 277, da Rua Bento Ramos de Queiroz, antiga Rua Um, Vila Industrial, com área de 156,35 m². Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002223-89.2017.8.26.0008 - Executados: ESPOLIO DE 
NEUSA SCANAVACCA ANTICAGLIA (CPF nº 011.655.898-93); - Exequente: Banco Bradesco 
S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 
2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% 
da avaliação. Bem: Vaga de garagem número 17, localizada no subsolo do Edifício Bahamas, 

situado na Avenida Eleonora Cintra, número 365, com a área útil de 28,39 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0147990-45.2007.8.26.0100 - Executados: ESPÓLIO DE 
VENUS CALDEIRA TAVARES (CPF nº 079.721.488-72); - Exequente: Condomínio Edifício 
Marechal. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril 
de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% 
da avaliação. Bem: Apartamento nº 32, localizado no 3º andar do Bloco “A” do “Edifício Mare-

chal”, sito na Praça Marechal Deodoro, nº 439, contendo a área útil de 62,38 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0032116-23.2014.8.26.0405 - Executados: EZIR DIAS (CPF 
nº 769.789.588-91); - Exequente: Residencial Morada do Sol. A 1ª Praça terá início em 06 de 
Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará 
em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento número 
31, localizado no 3º andar, Bloco A, do Residencial Morada do Sol, no número 1.135, da Avenida 

Antonio C. Costa, no Jardim Ypê, na Cidade de Osasco, com área privativa de 59,625ms². Para consultar o edital na 
íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0016797-54.2010.8.26.0114 - Executados: ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO CARLOS RUIZ ALBERGARIA representado pela inventariante SANDRA JULIA 
GONÇALVES ALBERGARIA (CPF nº 028.209.248-08); - Exequente: Condomínio Edifício 
Guilherme Gargantini. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento n° 51, do 5º andar do Edifício Guilherme Gar-

gantini com área utilizável de 111,50 m² na Av. Francisco Glicério em Campinas. Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0000057-27.1998.8.26.0539 - Executados: CAFÉ E CERE-
AIS R&G LTDA (CPF/MF nº 51.782.894/0001-50), do credor hipotecário BANCO BRADESCO 
S/A- Exequente: CARGILL AGRÍCOLA S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020 . A 2ª 
Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 
de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 70% da avaliação. BENS: Um terreno com a área de 
3.172,50 m², situado nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, objeto da matrícula 

10.104 do CRI da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informa-
ções, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002727-29.2019.8.26.0266 - Executados: Antônio Roberto 
Epifânio (CPF nº 917.850.068-00); - Exequente Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem in-
terrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: O lote de terreno e sua edificação concluída nº 

13 da quadra 31, com a área área de 260,00ms2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

Workforce Cooperativa de Trabalho Ltda.
C.N.P.J. sob nº. 03.429.367/0001-13

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
A Workforce Cooperativa de Trabalho Ltda., C.N.P.J. Nº. 03.429.367/0001-13, convoca os seus associados em condições de 
votar, para comparecem a AGO, que fará realizar-se à Rua Funchal, nº 411, auditório – Vila Olímpia, São Paulo/SP , no dia 
30/03/2020, ás 09:00 hs, em primeira convocação, com 2/3 dos seus associados; e em segunda convocação às 10 hs, com 
metade mais um dos seus associados, ou em 3ª convocação as 11 hs, com no mínimo de 10 associados, para deliberar: a) 
prestação de contas do órgão de administração, compreendendo Balanço Geral do exercício de 2018 e 2019, das contas de 
sobras e perdas, Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, documentos esses que estão á disposição dos asso-
ciados, em sua sede social; b) destinação e/ou rateio das perdas apuradas nos exercícios; c) fixação do valor de honorários, 
gratificações e cédula de presença dos membros dos órgãos de administração; d) Eleição Presidente, Tesoureiro e Secretario; 
e) Eleição Conselho Fiscal; f) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo 20/03/2020. Harly Lins Cirilo - Presidente. 

Edital de Citação. Prazo 20 dias - Proc. 0063469-94.2012.8.26.0100. A Dra.Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de 
Direito da 21ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Newtec Automação de Áudio e Vídeo EPP CNPJ 11.172.074/0001-21, 
que Discabos Comércio, Importação e Exportação de Acessórios Eletroeletrônicos Ltda. ajuizou ação execução, para 
cobrança de R$ 8.374,74 (nov/2012), decorrente de duplicata. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para pagamento em três dias, ou apresentação de Embargos em 15 dias (podendo depositar 30% do 
valor do débito e requerer o pagamento da diferença em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês), sob pena de penhora e avaliação. Honorários advocatícios em 10% sobre o débito em caso de pagamento ou 
ausência de embargos, esclarecendo-se que o pagamento efetuado no prazo legal reduzirá a verba honorária a 
50%,nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. [18,19] 

Kanaflex S/A. Indústria de Plásticos
CNPJ/MF nº 43.942.598/0001-40 - NIRE 35300147707

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 30 de março de 2020, às 14:30 
horas, na sede social, à Rodovia Raposo Tavares, km 22,5, The Square Open Mall, Piso Praça das Árvores, conjunto 14, Bloco F, Bairro do 
Lageadinho, CEP 06.709-900, município de Cotia, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do 
dia: 1 - Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e o relatório dos 
Auditores Independentes; 2 - Fixar a remuneração da Diretoria para o exercício de 2020. Cotia/SP ,16 de março de 2020 - A Diretoria

23/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Concrelagos-11h. LOC.: . Caminhões Betoneira, Pás Carregadeiras e Outros.. CONCRELAGOS CONCRETO 
LTDA. 23/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Queiroz Galvão-13h. LOC.: RJ, MG, SP, PR, ES, PE, MA. Caminhões, Volkswagen, Carregadeiras, 
Tratores, Niveladores e Outros.. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO - Rio de Janeiro/RJ, ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., CONSTRUTORA 
QUEIROZ GALVÃO - Rio de Janeiro/RJ (Restrito Valores), ARENDAL - Rio de Janeiro/RJ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO (SEOCA) - Rio de 
Janeiro/RJ, VITAL ENGENHARIA - Rio de Janeiro/RJ, ORBIS AMBIENTAL SA. 23/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Formula Zero-14h. LOC.: PA. Fiat 
Palio Fire Way, Fiat Doblo Essence, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Honda NXR 150 e Outros.. BRAZ & BRAZ LTDA. 23/03/2020 - A PARTIR 
DAS 15h. TNT-15h. LOC.: SP, RS, SC. Iveco Daily, Semirreboques, Sucata de Semirreboque e Outros.. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION (Sucata de Veículo). 24/03/2020 - A PARTIR DAS 15h. PME Nº2027-15h. LOC.: SP. Subestação de Energia 
1000 KVA, Empilhadeiras, Motores Elétricos, Motobombas, Cabos de Aço Sem Uso, Dormentes de Madeira.. THANFER. 25/03/2020 - A 
PARTIR DAS 13:30h. Caoa-13:30h. LOC.: GO. Hyundai Elantra,Hyundai Tucsson, Hyundai Santa Fé e outros.. CAOA MONTADORA DE VEICULOS 
S/A. 25/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Zanini-14h. LOC.: SP. Veículos, Caminhões, Semirreboques e Outros.. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS 
LTDA. 25/03/2020 - A PARTIR DAS Campari Terreno 15h. MA Imóveis - Campari Terreno 15h. LOC.: SP. Terreno com 420m² em Sorocaba/SP 
- Excelente Localização!. Campari Brasil. 25/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. Serveng-16h. LOC.: SP. Fiat Uno Mille, Volkswagen Saveiro, 
Mitsubishi L200, Ônibus Urbano, Pá Carregadeira e outros.. SERVENG CIVILSAN- São Paulo, PECUÁRIA SERRAMAR. 26/03/2020 - A PARTIR 
DAS 13h. Compartilhado N°1011A-13h. LOC.: RJ, MG, SP, PR, RS, AM, PA. Big Bags, Protetores Câmara Ar para Pneus e outros.. ALCOA WORLD 
ALUMINA BRASIL - JURUTI, MOCDROL HIDRAULICA LTDA, Continental Macae, FRIGOESTRELA S/A, Pessoa J E, DEGRAUS - SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS/SP, NEXA - VMZINCO - Juiz de Fora/MG, APTAR MARINGA_Sem Lotes, FERROUS - Congonhas/MG (Restritos Apenas cadastrados no 
FEAM), Aptar do Brasil Embalagens, ARMCO DO BRASIL S/A, DELPHI (Piracicaba - Novo), ZR TOYS BRINQUEDOS LTDA, Spal Industria Brasileira 
de Bebidas S/A - São Paulo/SP (MATRIZ), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA, ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE 
MINERIOS LTDA, Andrade Gutierrez (Rio de Janeiro - Cpo Gde), ANDRADE GUTIERREZ - Rio de Janeiro/RJ, ARMCO DO BRASIL S/A - Jacareí/SP. 
26/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado N°1011B-14h. LOC.: MG, SP. Semirreboque Baú, Mercedes-Bens e outros.. ESCO WEIR - BELO 
HORIZONTE/MG, SOLDERING COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 3M do Brasil - Sumaré/SP. 26/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. PME Nº2031-
14:30h. LOC.: SP. Geradores de Energia, Estufas, Resfriadores, Betoneiras e Outros.. CIVILMONT. 26/03/2020 - A PARTIR DAS Veralia 15h. MA 
Imóveis - Veralia 15h. LOC.: SP. Galpão Industrial localizado em São Paulo/SP.. VERALIA. 26/03/2020 - A PARTIR DAS Viver Bem 15h. MA 
Imóveis - Viver Bem 15h. LOC.: SP. Apartamentos Unidades 14 e 112 em Bauru/SP.. Viver bem Construtora. 26/03/2020 - A PARTIR DAS 
15:30h. Grande Empresa do seguimento Agro-15:30h. LOC.: BA. Plataforma de Milho Stara, Distribuidor de Fertilizante, Reboque, Pulverizador 
e outros.. CAMPOESTE. 26/03/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. Martin Brower-15:30h. LOC.: RJ, SP, PR. Cavalo Mecânico Scania. MARTIN 
BROWER (Lista2), MARTIN BROWER. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Cadam-11h. LOC.: PA. Grupo Geradores, Tanques, Centrífugas, MROs 
e Outros.. CADAM - ALMERIM/PA (Restrição Ambiental - Lote 39) , CADAM - ALMERIM/PA. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Construtora 
Marquise-13h. LOC.: RJ. Caminhões Compactadores. ECOFOR AMBIENTAL S/A. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. PME Nº2030-14h. LOC.: SP. 
Miolo Diferencial, Gaveteiro, Turbo, Caixa Satélite, Máquina de Vidro e Outros.. AUTOLATINA (Cared). 30/03/2020 - A PARTIR DAS 15h. Algar 
Telecon-15h. LOC.: MG, SP, AM, PE, BA. Equipamento de CFTV, Modens, Desktops, Decodificadores e Outros.. Algar Telecom - Uberlândia, 
ENGESET ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., ENGESET ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. 
30/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. PME Nº2033-16h. LOC.: SP, ES, SC. Maquinas Refrigeradas, Roupas, Brinquedos, MROS, Capas P/ Celular e 
Outros.. IMPORTWAY - HORTOLANDIA. 30/03/2020 - A PARTIR DAS 17h. Usina Batatais-17h. LOC.: SP. Veículos, Caminhões, Colhedoras, 
Tratores e Peças.. Usina Batatais.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Senad-14h. LOC.: PR. Veículos, Sucata de Veículos, Motocicletas e Outros.. Senad (Restrito Sucatas), Senad. 
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Afonso Marangoni - JUCESP nº 12-046 L.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

24/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Union Share-14:30h. LOC.: SP. Carregadeira Sem Diesel, Furadeira Radial, Torno Cnc Romi, Furadeira 
Multfuro, Plaina Rocco, Cilindros P/ Gás. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS_Sem Lotes, G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS_Todos os lotes. 25/03/2020 
- A PARTIR DAS 11h. Grande Empresa do Setor Agro-11h. LOC.: BA. Colheitadeiras, Tratores, Pulverizadores, Vagão e Outros.. AGROMAQ. 
25/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Mareli-13h. LOC.: MG. Carregadeiras, Mini Carregadeiras, Empilhadeiras. Silmáquinas E Equipamentos Ltda. 
25/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. Baterias Tracionarias, Alceadeira Muller, Maquina De Tração Metro, 
Compressores Alta Pressão, Maqs. Solda, Torquimetros. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 26/03/2020 - A PARTIR 
DAS 13:30h. Union Share-13:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras, Chiler, Compressores, Maqs. Soldas, Caixas Plásticas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Business-12h. LOC.: SP. Relógios, Caixas Plásticas, Informática, Carrinhos, 
Suporte, Mezanino, Empilhadeiras, Caçambas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. 
PME Nº2032-16h. LOC.: SP. Máquinas de Solda, Estufas, Bombas, Geradores de Energia, Injetoras e Outros.. andre de araujo comercio de 
maquinas me.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

27/03/2020 - A PARTIR DAS 15h. PM Vitória-15h. LOC.: ES. Sucata Ferrosa, Sucata de Condicionardes de Ar e Outros.. Município de Vitória.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Antonio Lima Barcelos - JUCESP nº 4406-7.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

9BFZH54S8L8424997 - 9BFZH54S3K8264087 - 9BFZH55S0K8206839 - 9BFZH54SXK8241485 - 9BFZB55S0K8734592 - 
8AFAR23L5KJ089114 - 8AFSZZFHCKJ108473 - 9BFZB55S0K8734026 - 9BFZH55S3K8267411 - 9BFZH54S7K8241492 - 
3FA6P0D97JR274964 - 8AFSZZFFCJJ041693 - 3FA6P0K90JR209876 - 3FA6P0D94JR214687 - 9BFZB55S0L8765973 - 
9BFZD55JXEB668805 - 9BFZB55H7F8542676 - 8AFAR23LLHJ014256 - 9BFZD55P2FB763624 - 8AFAR23L4HJ413274 - 
9BFZB55H8E8856089 - 8AFTZZFHCDJ079914 - 9BFZB55H5G8569666 - 9BFZB55S5J8602605 - 9BFZH55S0K8263106 - 
9BFWEA7B9FBS84160 - 9BFZH54S1K8264086 - 9BFZB55H0E8856880 - 9BFZH55L3K8221747 - 3FA6P0D99DR144978 - 
9BFZH55S8K8249826 - 9BFZB65V5L8804332 - 9BFZD55P3EB683652 - 9BFZD55P3EB714463 - 8AFER13P18J161613 - 
9BFZB55B8J8678927  - 9BFZH54L0H8378792 - 3FA6P0D90KR116161 - 3FAHP0CG1AR179888 - 8AF3ZZFFCEJ209053 - 
8AFSZZFHCGJ408158 - 8AFAR23N7FJ352193 - 8AFSZZFFCEJ173718 - 9BFZB55H6F8511032 - 2FMPK4K86JBC07538 - 
2FMPK4K8XGBB84919 - 8AFVZZFHCGJ368505 - 94TTT4D23DH000964 - 2FMPK4K86GBC26678 - 8AFSZZFFCJJ091863 
- 9BFZB55H7G856422 - 3FA6P0K6GR127675 - 3FADP4YJ1EM141056 - 3FHP08ZX6R244089

LEILÃO APROX. 100 VEÍCULOS
DA FROTA DE SERVIÇO FORD

D I A 20 D E M A R Ç O 2 0 2 0 ( SEXTA- FEIRA ) À S 9 : 3 0 H O R A S
L O C A L D O L E I L Ã O : R O D O V I A R A P O S O TAVA R E S ,  K M 2 0 - S P.

V I S I TA Ç Ã O : D I AS  ( N O L O C A L  D O L E I L Ã O )  - D A S  8  À S  1 7 H O R A S 18 e 19 MARÇO

Revisão 00 - CSG F-0060
AVISO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 
SUL – AGEVAP torna público aos interessados a realização da Seleção de Propostas.
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração dos Planos Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, dos municípios de: Grupo 5: Comendador Levy 
Gasparian/RJ, Paraíba do Sul/RJ e Vassouras/RJ; Grupo 7: Pirapetinga/MG, Silveirânia/MG e São 
João Nepomuceno/MG; Grupo 8: Guiricema/MG; Orizânia/MG e Santa Rita de Ibitipoca/MG; Grupo 
9: Cambuci/RJ, Cardoso Moreira/RJ, Natividade/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ, São José de Ubá/
RJ e Conceição do Macabu/RJ.
Ato Convocatório nº: 04/2020
DATA DO EVENTO: 22/04/2020 às 10h, na sede da AGEVAP
O edital e seus anexos estarão à disposição para consulta e/ou aquisição no site www.agevap.org.br, 
maiores informações pelo telefone (24) 3355-8389.

Resende, 18 de março de 2020
Horacio Rezende Alves - Presidente da Comissão Permanente de Julgamento

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
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SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020 Economia

Aviso Retificação e Prorrogação
Concorrência nº 031/2019.
Processo nº 1004/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de reforma e readequação do 
prédio localizado na rua Américo Brasiliense n° 426, nesta cidade de Ribeirão Preto/SP, 
conforme descrito em edital e anexos.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições 
que lhe são inerentes, RETIFICA o Edital da licitação.
· Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e na Secretaria de Administração, 
Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Compras, sito na Praça Alto do São Bento 
s/n, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto-SP, o Edital de Retificação e Prorrogação dos prazos.
· Novas Datas:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:30 horas do dia 24 de abril de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 24 de abril de 2020 às 09:00 horas.

Ribeirão Preto, 18 de março de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 06/2020
Processo de Compras nº 07/2020

Data/Hora da sessão: 03/04/2020 às 09h30min.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização em toda 
a rede pública de esgoto do Município, conforme Edital.
Para baixar o Edital acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacao, ou consultar o Edital impresso 
na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-4410 ou 
compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 069/2020”

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020, de 05 de março de 2020, levado a efei-
to através do Processo Licitatório n.º 015/2020, que tem como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para a “Aquisição de Emulsão Asfáltica RL 1C” para o Departamento de Manu-

tenção e Conservação Urbana da Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal 
de Matão.
O Sr. JoSé Edinardo ESquEtini, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Parecer da Pregoeira Municipal 
informando que em virtude de não acudir interessados ao chamamento editalício em epígrafe, DECIDE 
pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS, sendo que o Edital Retificado e seus anexos, 
estarão disponíveis a partir do dia 23 de março de 2020, no site www.matao.sp.gov.br no link LICI-
TAÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará 
à disposição para gravação do mesmo em mídia digital.
Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Proposta Comercial) e de n.º 02 (Documentos de Habili-
tação) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 08h30min 
do dia 02 de abril de 2020. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-á a sessão de abertura dos mesmos.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 19 de março de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 064/2020”

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2020

O Sr. JoSé Edinardo ESquEtini, Prefeito de Matão, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, COMUNICA que encontra-se aberta nesta Prefeitura, para o conhecimento dos interessados, o 
procedimento de Licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2020, levada a efeito pelo 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2020, cujo objeto compreende o “CredenCiamento de Profis-
sionais Visando a Contratação de ofiCineiros Para os Cras e Casa de aColhimento muniCiPal, 
durante o Período de 09 (noVe) meses, Para o aPoio e ComPlementação do serViço de ConVi-
VênCia e fortaleCimento de VínCulos (sCfV) e do serViço de aComPanhamento familiar (Paif)  
e serViços de aColhimento muniCiPal e ofiCineiros (as) Para desenVolVer a função de monitores 
Para as atiVidades da Casa da Cultura”, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social e Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, o Edital de Chamada Pública, poderá ser retirado no site da Prefeitura (www.matao.
sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações, localizado no Paço Municipal, sito à Rua 
Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, nesta cidade de Matão, no Estado de São Paulo, a partir do dia 23 
de março de 2020 até o dia 03 de abril de 2020*, no horário comercial (segunda a sexta-feira) das 
08h00min às 17h00min.
E, finalmente, comunica que os Envelopes contendo a Habilitação, a Qualificação Técnica e a Proposta 
de Preços serão recebidas e protocolizadas, no Departamento de Compras e Licitações, até as 08h30min 
do dia 06 de abril de 2020*.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4067 e (16) 3383-4068, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 13 de março de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PrEFEito dE MatÃo
*Republicado por ter saído com incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 070/2020”

O Sr. José Edinardo Esquetini, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei COMUNICA que, REVOGA o TERMO 
ADITIVO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL do PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2019, 

de 09 de maio de 2019, levado a efeito através do Processo Licitatório n.º 066/2019, que tem como ob-
jeto a “Aquisição de Cestas Básicas”, para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Matão, em nome da conveniência e do interesse público, devidamente justificado nos autos do processo 
licitatório em apreço.
Cumpra-se. Comunique-se.

Matão, 19 de março de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PrEFEito dE MatÃo

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0002773-87.2010.8.26.0286 - Executados: RENATO NO-
VELLI FILHO (CPF/MF nº 523.531.508-10); - Exequente Chácara Castelo Country Club. A 1ª 
Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se 
em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% 
da avaliação. BENS: Imóvel com frente para a Alameda dos Tico Tico nº 6 com 94m² de área 

construída, encerrando o terreno de 2.917,00m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0005786-02.2017.8.26.0011 - Executados: Furi Restaurante 
Ltda (CNPJ nº 20.072.398/0001-89); - Exequente Antônio Dominguez Lopez. A 1ª Praça terá 
início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 
de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da 
avaliação. BENS: Uma área de terras e sua respectiva edificação, situada no Bairro da Graça, 
ou Tijuco Preto, no distrito, município e comarca de Cotia, Estado de São Paulo, com área total 

de 3,466,00 metros quadrados. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.
com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0007370-20.2006.8.26.0584 - Executados: ESPÓLIO JOSÉ 
PAULO PALU representado por Ana Janete Gonçalves Palu (CPF: 190.334.968-01); - Exe-
quente Banco Bradesco S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-
-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 
2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: Um terreno na cidade e Comarca de 

São Pedro, situada no Rua Patrício Miguel Carreta, com área superficial de 200,00 (duzentos) metros quadrados. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0007536-98.2018.8.26.0562 - Executados JOÃO CARLOS 
BERNARDO (CPF/MF nº 069.073.388-74); - Exequente Cláudia Lopes Fonseca. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 
de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 70% da 
avaliação. BENS: Direitos que o executado possui sobre o apartamento nº 14, localizado no 
1º andar, do Edifício Residencial Maison de Chambre, a rua Oswaldo Cocrane, n° 98, tendo uma 

área útil de 138,60 m², área comum de 47,54 m², num total de 186,14m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0032291-25.2009.8.26.0071 - Executados: SUELI DE FATI-
MA SICOTTI (CPF nº 170.454.698-29); - Exequente Condomínio Edifício Residencial Parque 
dos Sabias I. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrup-
ção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 70% da avaliação. BENS: Direitos que o executado possui sobre o apartamento 
n° 22-A, 1 andar, no empreendimento denominado “Parque dos Sabiás I” situado na Avenida 

Maria Ranieri, 6-40, com área real privativa de 60,2000 m², área real de uso comum de 5,8074 m², área real total de 
66,0074 m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0083924-32.2002.8.26.0100 - Executados:  Luiz Antônio 
Cintra de Campos Pereira da Silva (CPF nº 610.456.248-53); MARIA LUCIA D’ ANDREA 
PEREIRA DA SILVA (CPF nº 100.126.848-21); - Exequente: Condomínio Edifício Cosmos. A 
1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se 
em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 80% 
da avaliação. BENS: Apartamento nº 12, localizado no 1° andar do Edifício Cosmos, à Alameda 

Jaú n° 1817, com a área útil de 292,00m² área comum de 34,79m², totalizando a área construída de 326,79m²,. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0160001-38.2009.8.26.0100 - Executados TEVATEX TINTU-
RARIA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ nº 056.296.098/0001-20); - Exequente Três Luas Indústria 
e Comércio Ltda. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem 
interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS terreno constituído pelo lotes n°s, 49 e 50 da qua-

dra 38, do imóvel denominado “Arujazinho IV”, no perímetro urbano do município de Arujá, com uma área de 537,37 
m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1000784-25.2018.8.26.0132 - Executados ORLANDO PA-
RADA, (CPF nº 744.680.818-72); - Exequente Espólio de Irineu Carlessi. A 1ª Praça terá início 
em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 29 de Abril de 
2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. BENS Lote de terreno sob nº 11 da quadra 
35, situado no loteamento denominado Conjunto pelo industrial e comercial “Professor Giordano 

Mestrinelli”, nesta cidade e comarca de Catanduva, com 189,00 m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002727-29.2019.8.26.0266 - Executados: Antônio Roberto 
Epifânio (CPF nº 917.850.068-00); - Exequente Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem in-
terrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: O lote de terreno e sua edificação concluída nº 

13 da quadra 31, com a área área de 260,00ms2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002972-34.2016.8.26.0302 - Executados ALEXANDRE 
JOSE BARROS (CPF nº 377.179.708-05); - Exequente Condomínio Residencial Palma de 
Mallorca. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, 
iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para 
venda 50% da avaliação. BENS Apartamento n° 04, localizado no pavimento térreo do Edifício 
Residencial Palma de Mallorca, com área privativa de 52,5700 m², área comum de 4,6828 m², 

totalizando 57,2528m², situado na Rua Armando Poloniato, em Jaú/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1014622-87.2014.8.26.0451 - Executados CLÁUDIO ELIAS 
MOREIRA ME (CNPJ nº 07.077.066/0001-29); - Exequente Vanda M.J.G da Silva Monteiro 
ME. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 
2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% 
da avaliação. Terreno com frente para a Rua da Glória, em Piracicaba, situado no Conjunto 

Habitacional “Jardim Esplanada”, contendo uma área de 756,00m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1009997-12.2018.8.26.0405 - Executados FUTURO BRI-
LHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ) (CNPJ nº 07.439.665/0001-45); - Exequente 
Banco Triangulo S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 50% da avaliação. Bem: casa sob o nº 83 no Jardim Piratininga, nesta cidade de 

Osasco com área total de 200,00m2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.
webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1037801-81.2016.8.26.0224 - Executados VENCERLAU PE-
REIRA ROCHA (CPF/MF nº 523.702.085-20); - Exequente Condomínio Bem Viver. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrup-
ção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da avaliação. Bem: 
Direitos que o executado possui sobre Apartamento nº 405 localizado no 3º pavimento do bloco 
11, do empreendimento denominado “Condomínio Bem Viver’’, possui área total de 105.8594 m², 

sendo 45,49 m² de área total privativa de divisão não proporcional, 60,3694 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0005057-36.2009.8.26.0114 - Executados  ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO CARLOS RUIZ ALBERGARIA representado pela inventariante SANDRA JULIA 
GONÇALVES ALBERGARIA (CPF nº 028.209.248-08); - Exequente Condomínio Edifício 
Guilherme Gargantini. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento n° 51, do 5º andar do Edifício Guilherme Gar-

gantini, com área utilizável de 111,50 m² na Av. Francisco Glicério em Campinas. Para consultar o edital na íntegra 
e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1004382-23.2017.8.26.0002 - Executados ABILIO JOSE 
MENDES GOMES (CPF/MF nº 060.853.998-80); - Exequente Condomínio Edifício Tupanuya-
ra. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 
sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% da ava-
liação. Bem: Apartamento nº 91 localizado no 9º andar ou 12º pavimento do Edifício Tupanuya-

ra, situado à Rua Algemesi nº 164, Rua Germano Ulbrich e Viela 4, na Vila Andrade com a área útil de 299,02m². Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002240-75.2013.8.26.0361 - Executados: MARY CRISTINA 
DE OLIVEIRA (CPF nº 180.412.978-03); - Exequente: Neyde Machado Torquato. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrup-
ção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. Bem: 

CASA, sob nº 277, da Rua Bento Ramos de Queiroz, antiga Rua Um, Vila Industrial, com área de 156,35 m². Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002223-89.2017.8.26.0008 - Executados: ESPOLIO DE 
NEUSA SCANAVACCA ANTICAGLIA (CPF nº 011.655.898-93); - Exequente: Banco Bradesco 
S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 
2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% 
da avaliação. Bem: Vaga de garagem número 17, localizada no subsolo do Edifício Bahamas, 

situado na Avenida Eleonora Cintra, número 365, com a área útil de 28,39 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0147990-45.2007.8.26.0100 - Executados: ESPÓLIO DE 
VENUS CALDEIRA TAVARES (CPF nº 079.721.488-72); - Exequente: Condomínio Edifício 
Marechal. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril 
de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% 
da avaliação. Bem: Apartamento nº 32, localizado no 3º andar do Bloco “A” do “Edifício Mare-

chal”, sito na Praça Marechal Deodoro, nº 439, contendo a área útil de 62,38 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0032116-23.2014.8.26.0405 - Executados: EZIR DIAS (CPF 
nº 769.789.588-91); - Exequente: Residencial Morada do Sol. A 1ª Praça terá início em 06 de 
Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará 
em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento número 
31, localizado no 3º andar, Bloco A, do Residencial Morada do Sol, no número 1.135, da Avenida 

Antonio C. Costa, no Jardim Ypê, na Cidade de Osasco, com área privativa de 59,625ms². Para consultar o edital na 
íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0016797-54.2010.8.26.0114 - Executados: ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO CARLOS RUIZ ALBERGARIA representado pela inventariante SANDRA JULIA 
GONÇALVES ALBERGARIA (CPF nº 028.209.248-08); - Exequente: Condomínio Edifício 
Guilherme Gargantini. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento n° 51, do 5º andar do Edifício Guilherme Gar-

gantini com área utilizável de 111,50 m² na Av. Francisco Glicério em Campinas. Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0000057-27.1998.8.26.0539 - Executados: CAFÉ E CERE-
AIS R&G LTDA (CPF/MF nº 51.782.894/0001-50), do credor hipotecário BANCO BRADESCO 
S/A- Exequente: CARGILL AGRÍCOLA S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020 . A 2ª 
Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 
de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 70% da avaliação. BENS: Um terreno com a área de 
3.172,50 m², situado nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, objeto da matrícula 

10.104 do CRI da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informa-
ções, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002727-29.2019.8.26.0266 - Executados: Antônio Roberto 
Epifânio (CPF nº 917.850.068-00); - Exequente Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem in-
terrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: O lote de terreno e sua edificação concluída nº 

13 da quadra 31, com a área área de 260,00ms2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0002773-87.2010.8.26.0286 - Executados: RENATO NO-
VELLI FILHO (CPF/MF nº 523.531.508-10); - Exequente Chácara Castelo Country Club. A 1ª 
Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se 
em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% 
da avaliação. BENS: Imóvel com frente para a Alameda dos Tico Tico nº 6 com 94m² de área 

construída, encerrando o terreno de 2.917,00m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0005786-02.2017.8.26.0011 - Executados: Furi Restaurante 
Ltda (CNPJ nº 20.072.398/0001-89); - Exequente Antônio Dominguez Lopez. A 1ª Praça terá 
início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 
de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da 
avaliação. BENS: Uma área de terras e sua respectiva edificação, situada no Bairro da Graça, 
ou Tijuco Preto, no distrito, município e comarca de Cotia, Estado de São Paulo, com área total 

de 3,466,00 metros quadrados. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.
com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0007370-20.2006.8.26.0584 - Executados: ESPÓLIO JOSÉ 
PAULO PALU representado por Ana Janete Gonçalves Palu (CPF: 190.334.968-01); - Exe-
quente Banco Bradesco S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-
-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 
2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: Um terreno na cidade e Comarca de 

São Pedro, situada no Rua Patrício Miguel Carreta, com área superficial de 200,00 (duzentos) metros quadrados. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0007536-98.2018.8.26.0562 - Executados JOÃO CARLOS 
BERNARDO (CPF/MF nº 069.073.388-74); - Exequente Cláudia Lopes Fonseca. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 
de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 70% da 
avaliação. BENS: Direitos que o executado possui sobre o apartamento nº 14, localizado no 
1º andar, do Edifício Residencial Maison de Chambre, a rua Oswaldo Cocrane, n° 98, tendo uma 

área útil de 138,60 m², área comum de 47,54 m², num total de 186,14m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0032291-25.2009.8.26.0071 - Executados: SUELI DE FATI-
MA SICOTTI (CPF nº 170.454.698-29); - Exequente Condomínio Edifício Residencial Parque 
dos Sabias I. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrup-
ção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 70% da avaliação. BENS: Direitos que o executado possui sobre o apartamento 
n° 22-A, 1 andar, no empreendimento denominado “Parque dos Sabiás I” situado na Avenida 

Maria Ranieri, 6-40, com área real privativa de 60,2000 m², área real de uso comum de 5,8074 m², área real total de 
66,0074 m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0083924-32.2002.8.26.0100 - Executados:  Luiz Antônio 
Cintra de Campos Pereira da Silva (CPF nº 610.456.248-53); MARIA LUCIA D’ ANDREA 
PEREIRA DA SILVA (CPF nº 100.126.848-21); - Exequente: Condomínio Edifício Cosmos. A 
1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se 
em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 80% 
da avaliação. BENS: Apartamento nº 12, localizado no 1° andar do Edifício Cosmos, à Alameda 

Jaú n° 1817, com a área útil de 292,00m² área comum de 34,79m², totalizando a área construída de 326,79m²,. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0160001-38.2009.8.26.0100 - Executados TEVATEX TINTU-
RARIA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ nº 056.296.098/0001-20); - Exequente Três Luas Indústria 
e Comércio Ltda. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem 
interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS terreno constituído pelo lotes n°s, 49 e 50 da qua-

dra 38, do imóvel denominado “Arujazinho IV”, no perímetro urbano do município de Arujá, com uma área de 537,37 
m². Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1000784-25.2018.8.26.0132 - Executados ORLANDO PA-
RADA, (CPF nº 744.680.818-72); - Exequente Espólio de Irineu Carlessi. A 1ª Praça terá início 
em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 29 de Abril de 
2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. BENS Lote de terreno sob nº 11 da quadra 
35, situado no loteamento denominado Conjunto pelo industrial e comercial “Professor Giordano 

Mestrinelli”, nesta cidade e comarca de Catanduva, com 189,00 m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002727-29.2019.8.26.0266 - Executados: Antônio Roberto 
Epifânio (CPF nº 917.850.068-00); - Exequente Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem in-
terrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: O lote de terreno e sua edificação concluída nº 

13 da quadra 31, com a área área de 260,00ms2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002972-34.2016.8.26.0302 - Executados ALEXANDRE 
JOSE BARROS (CPF nº 377.179.708-05); - Exequente Condomínio Residencial Palma de 
Mallorca. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, 
iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para 
venda 50% da avaliação. BENS Apartamento n° 04, localizado no pavimento térreo do Edifício 
Residencial Palma de Mallorca, com área privativa de 52,5700 m², área comum de 4,6828 m², 

totalizando 57,2528m², situado na Rua Armando Poloniato, em Jaú/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1014622-87.2014.8.26.0451 - Executados CLÁUDIO ELIAS 
MOREIRA ME (CNPJ nº 07.077.066/0001-29); - Exequente Vanda M.J.G da Silva Monteiro 
ME. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 
2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% 
da avaliação. Terreno com frente para a Rua da Glória, em Piracicaba, situado no Conjunto 

Habitacional “Jardim Esplanada”, contendo uma área de 756,00m². Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1009997-12.2018.8.26.0405 - Executados FUTURO BRI-
LHANTE SUPERMERCADOS LTDA ME (MATRIZ) (CNPJ nº 07.439.665/0001-45); - Exequente 
Banco Triangulo S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 50% da avaliação. Bem: casa sob o nº 83 no Jardim Piratininga, nesta cidade de 

Osasco com área total de 200,00m2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.
webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1037801-81.2016.8.26.0224 - Executados VENCERLAU PE-
REIRA ROCHA (CPF/MF nº 523.702.085-20); - Exequente Condomínio Bem Viver. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrup-
ção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da avaliação. Bem: 
Direitos que o executado possui sobre Apartamento nº 405 localizado no 3º pavimento do bloco 
11, do empreendimento denominado “Condomínio Bem Viver’’, possui área total de 105.8594 m², 

sendo 45,49 m² de área total privativa de divisão não proporcional, 60,3694 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0005057-36.2009.8.26.0114 - Executados  ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO CARLOS RUIZ ALBERGARIA representado pela inventariante SANDRA JULIA 
GONÇALVES ALBERGARIA (CPF nº 028.209.248-08); - Exequente Condomínio Edifício 
Guilherme Gargantini. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento n° 51, do 5º andar do Edifício Guilherme Gar-

gantini, com área utilizável de 111,50 m² na Av. Francisco Glicério em Campinas. Para consultar o edital na íntegra 
e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1004382-23.2017.8.26.0002 - Executados ABILIO JOSE 
MENDES GOMES (CPF/MF nº 060.853.998-80); - Exequente Condomínio Edifício Tupanuya-
ra. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 
sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% da ava-
liação. Bem: Apartamento nº 91 localizado no 9º andar ou 12º pavimento do Edifício Tupanuya-

ra, situado à Rua Algemesi nº 164, Rua Germano Ulbrich e Viela 4, na Vila Andrade com a área útil de 299,02m². Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002240-75.2013.8.26.0361 - Executados: MARY CRISTINA 
DE OLIVEIRA (CPF nº 180.412.978-03); - Exequente: Neyde Machado Torquato. A 1ª Praça 
terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrup-
ção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% da avaliação. Bem: 

CASA, sob nº 277, da Rua Bento Ramos de Queiroz, antiga Rua Um, Vila Industrial, com área de 156,35 m². Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002223-89.2017.8.26.0008 - Executados: ESPOLIO DE 
NEUSA SCANAVACCA ANTICAGLIA (CPF nº 011.655.898-93); - Exequente: Banco Bradesco 
S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 
2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% 
da avaliação. Bem: Vaga de garagem número 17, localizada no subsolo do Edifício Bahamas, 

situado na Avenida Eleonora Cintra, número 365, com a área útil de 28,39 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0147990-45.2007.8.26.0100 - Executados: ESPÓLIO DE 
VENUS CALDEIRA TAVARES (CPF nº 079.721.488-72); - Exequente: Condomínio Edifício 
Marechal. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril 
de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 50% 
da avaliação. Bem: Apartamento nº 32, localizado no 3º andar do Bloco “A” do “Edifício Mare-

chal”, sito na Praça Marechal Deodoro, nº 439, contendo a área útil de 62,38 m². Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0032116-23.2014.8.26.0405 - Executados: EZIR DIAS (CPF 
nº 769.789.588-91); - Exequente: Residencial Morada do Sol. A 1ª Praça terá início em 06 de 
Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará 
em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento número 
31, localizado no 3º andar, Bloco A, do Residencial Morada do Sol, no número 1.135, da Avenida 

Antonio C. Costa, no Jardim Ypê, na Cidade de Osasco, com área privativa de 59,625ms². Para consultar o edital na 
íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0016797-54.2010.8.26.0114 - Executados: ESPÓLIO DE 
ANTÔNIO CARLOS RUIZ ALBERGARIA representado pela inventariante SANDRA JULIA 
GONÇALVES ALBERGARIA (CPF nº 028.209.248-08); - Exequente: Condomínio Edifício 
Guilherme Gargantini. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á 
em 09 de Abril de 2020 sem interrupção, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor mínimo 
para venda 60% da avaliação. Bem: Apartamento n° 51, do 5º andar do Edifício Guilherme Gar-

gantini com área utilizável de 111,50 m² na Av. Francisco Glicério em Campinas. Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br .

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0000057-27.1998.8.26.0539 - Executados: CAFÉ E CERE-
AIS R&G LTDA (CPF/MF nº 51.782.894/0001-50), do credor hipotecário BANCO BRADESCO 
S/A- Exequente: CARGILL AGRÍCOLA S/A. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020 . A 2ª 
Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 
de Abril de 2020. Valor mínimo para venda 70% da avaliação. BENS: Um terreno com a área de 
3.172,50 m², situado nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, objeto da matrícula 

10.104 do CRI da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informa-
ções, acesse www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1002727-29.2019.8.26.0266 - Executados: Antônio Roberto 
Epifânio (CPF nº 917.850.068-00); - Exequente Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. A 1ª Praça terá início em 06 de Abril de 2020. A 2ª Praça seguir-se-á sem in-
terrupção, iniciando-se em 09 de Abril de 2020, e se encerrará em 29 de Abril de 2020. Valor 
mínimo para venda 50% da avaliação. BENS: O lote de terreno e sua edificação concluída nº 

13 da quadra 31, com a área área de 260,00ms2. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br . 

 www.webleiloes.com.br

Workforce Cooperativa de Trabalho Ltda.
C.N.P.J. sob nº. 03.429.367/0001-13

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
A Workforce Cooperativa de Trabalho Ltda., C.N.P.J. Nº. 03.429.367/0001-13, convoca os seus associados em condições de 
votar, para comparecem a AGO, que fará realizar-se à Rua Funchal, nº 411, auditório – Vila Olímpia, São Paulo/SP , no dia 
30/03/2020, ás 09:00 hs, em primeira convocação, com 2/3 dos seus associados; e em segunda convocação às 10 hs, com 
metade mais um dos seus associados, ou em 3ª convocação as 11 hs, com no mínimo de 10 associados, para deliberar: a) 
prestação de contas do órgão de administração, compreendendo Balanço Geral do exercício de 2018 e 2019, das contas de 
sobras e perdas, Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, documentos esses que estão á disposição dos asso-
ciados, em sua sede social; b) destinação e/ou rateio das perdas apuradas nos exercícios; c) fixação do valor de honorários, 
gratificações e cédula de presença dos membros dos órgãos de administração; d) Eleição Presidente, Tesoureiro e Secretario; 
e) Eleição Conselho Fiscal; f) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo 20/03/2020. Harly Lins Cirilo - Presidente. 

Edital de Citação. Prazo 20 dias - Proc. 0063469-94.2012.8.26.0100. A Dra.Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de 
Direito da 21ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Newtec Automação de Áudio e Vídeo EPP CNPJ 11.172.074/0001-21, 
que Discabos Comércio, Importação e Exportação de Acessórios Eletroeletrônicos Ltda. ajuizou ação execução, para 
cobrança de R$ 8.374,74 (nov/2012), decorrente de duplicata. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para pagamento em três dias, ou apresentação de Embargos em 15 dias (podendo depositar 30% do 
valor do débito e requerer o pagamento da diferença em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês), sob pena de penhora e avaliação. Honorários advocatícios em 10% sobre o débito em caso de pagamento ou 
ausência de embargos, esclarecendo-se que o pagamento efetuado no prazo legal reduzirá a verba honorária a 
50%,nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. [18,19] 

Kanaflex S/A. Indústria de Plásticos
CNPJ/MF nº 43.942.598/0001-40 - NIRE 35300147707

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 30 de março de 2020, às 14:30 
horas, na sede social, à Rodovia Raposo Tavares, km 22,5, The Square Open Mall, Piso Praça das Árvores, conjunto 14, Bloco F, Bairro do 
Lageadinho, CEP 06.709-900, município de Cotia, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do 
dia: 1 - Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e o relatório dos 
Auditores Independentes; 2 - Fixar a remuneração da Diretoria para o exercício de 2020. Cotia/SP ,16 de março de 2020 - A Diretoria

23/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Concrelagos-11h. LOC.: . Caminhões Betoneira, Pás Carregadeiras e Outros.. CONCRELAGOS CONCRETO 
LTDA. 23/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Queiroz Galvão-13h. LOC.: RJ, MG, SP, PR, ES, PE, MA. Caminhões, Volkswagen, Carregadeiras, 
Tratores, Niveladores e Outros.. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO - Rio de Janeiro/RJ, ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., CONSTRUTORA 
QUEIROZ GALVÃO - Rio de Janeiro/RJ (Restrito Valores), ARENDAL - Rio de Janeiro/RJ, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO (SEOCA) - Rio de 
Janeiro/RJ, VITAL ENGENHARIA - Rio de Janeiro/RJ, ORBIS AMBIENTAL SA. 23/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Formula Zero-14h. LOC.: PA. Fiat 
Palio Fire Way, Fiat Doblo Essence, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Honda NXR 150 e Outros.. BRAZ & BRAZ LTDA. 23/03/2020 - A PARTIR 
DAS 15h. TNT-15h. LOC.: SP, RS, SC. Iveco Daily, Semirreboques, Sucata de Semirreboque e Outros.. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION (Sucata de Veículo). 24/03/2020 - A PARTIR DAS 15h. PME Nº2027-15h. LOC.: SP. Subestação de Energia 
1000 KVA, Empilhadeiras, Motores Elétricos, Motobombas, Cabos de Aço Sem Uso, Dormentes de Madeira.. THANFER. 25/03/2020 - A 
PARTIR DAS 13:30h. Caoa-13:30h. LOC.: GO. Hyundai Elantra,Hyundai Tucsson, Hyundai Santa Fé e outros.. CAOA MONTADORA DE VEICULOS 
S/A. 25/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Zanini-14h. LOC.: SP. Veículos, Caminhões, Semirreboques e Outros.. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS 
LTDA. 25/03/2020 - A PARTIR DAS Campari Terreno 15h. MA Imóveis - Campari Terreno 15h. LOC.: SP. Terreno com 420m² em Sorocaba/SP 
- Excelente Localização!. Campari Brasil. 25/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. Serveng-16h. LOC.: SP. Fiat Uno Mille, Volkswagen Saveiro, 
Mitsubishi L200, Ônibus Urbano, Pá Carregadeira e outros.. SERVENG CIVILSAN- São Paulo, PECUÁRIA SERRAMAR. 26/03/2020 - A PARTIR 
DAS 13h. Compartilhado N°1011A-13h. LOC.: RJ, MG, SP, PR, RS, AM, PA. Big Bags, Protetores Câmara Ar para Pneus e outros.. ALCOA WORLD 
ALUMINA BRASIL - JURUTI, MOCDROL HIDRAULICA LTDA, Continental Macae, FRIGOESTRELA S/A, Pessoa J E, DEGRAUS - SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS/SP, NEXA - VMZINCO - Juiz de Fora/MG, APTAR MARINGA_Sem Lotes, FERROUS - Congonhas/MG (Restritos Apenas cadastrados no 
FEAM), Aptar do Brasil Embalagens, ARMCO DO BRASIL S/A, DELPHI (Piracicaba - Novo), ZR TOYS BRINQUEDOS LTDA, Spal Industria Brasileira 
de Bebidas S/A - São Paulo/SP (MATRIZ), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA, ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE 
MINERIOS LTDA, Andrade Gutierrez (Rio de Janeiro - Cpo Gde), ANDRADE GUTIERREZ - Rio de Janeiro/RJ, ARMCO DO BRASIL S/A - Jacareí/SP. 
26/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado N°1011B-14h. LOC.: MG, SP. Semirreboque Baú, Mercedes-Bens e outros.. ESCO WEIR - BELO 
HORIZONTE/MG, SOLDERING COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 3M do Brasil - Sumaré/SP. 26/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. PME Nº2031-
14:30h. LOC.: SP. Geradores de Energia, Estufas, Resfriadores, Betoneiras e Outros.. CIVILMONT. 26/03/2020 - A PARTIR DAS Veralia 15h. MA 
Imóveis - Veralia 15h. LOC.: SP. Galpão Industrial localizado em São Paulo/SP.. VERALIA. 26/03/2020 - A PARTIR DAS Viver Bem 15h. MA 
Imóveis - Viver Bem 15h. LOC.: SP. Apartamentos Unidades 14 e 112 em Bauru/SP.. Viver bem Construtora. 26/03/2020 - A PARTIR DAS 
15:30h. Grande Empresa do seguimento Agro-15:30h. LOC.: BA. Plataforma de Milho Stara, Distribuidor de Fertilizante, Reboque, Pulverizador 
e outros.. CAMPOESTE. 26/03/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. Martin Brower-15:30h. LOC.: RJ, SP, PR. Cavalo Mecânico Scania. MARTIN 
BROWER (Lista2), MARTIN BROWER. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Cadam-11h. LOC.: PA. Grupo Geradores, Tanques, Centrífugas, MROs 
e Outros.. CADAM - ALMERIM/PA (Restrição Ambiental - Lote 39) , CADAM - ALMERIM/PA. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Construtora 
Marquise-13h. LOC.: RJ. Caminhões Compactadores. ECOFOR AMBIENTAL S/A. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. PME Nº2030-14h. LOC.: SP. 
Miolo Diferencial, Gaveteiro, Turbo, Caixa Satélite, Máquina de Vidro e Outros.. AUTOLATINA (Cared). 30/03/2020 - A PARTIR DAS 15h. Algar 
Telecon-15h. LOC.: MG, SP, AM, PE, BA. Equipamento de CFTV, Modens, Desktops, Decodificadores e Outros.. Algar Telecom - Uberlândia, 
ENGESET ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., ENGESET ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. 
30/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. PME Nº2033-16h. LOC.: SP, ES, SC. Maquinas Refrigeradas, Roupas, Brinquedos, MROS, Capas P/ Celular e 
Outros.. IMPORTWAY - HORTOLANDIA. 30/03/2020 - A PARTIR DAS 17h. Usina Batatais-17h. LOC.: SP. Veículos, Caminhões, Colhedoras, 
Tratores e Peças.. Usina Batatais.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Senad-14h. LOC.: PR. Veículos, Sucata de Veículos, Motocicletas e Outros.. Senad (Restrito Sucatas), Senad. 
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Afonso Marangoni - JUCESP nº 12-046 L.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

24/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Union Share-14:30h. LOC.: SP. Carregadeira Sem Diesel, Furadeira Radial, Torno Cnc Romi, Furadeira 
Multfuro, Plaina Rocco, Cilindros P/ Gás. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS_Sem Lotes, G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS_Todos os lotes. 25/03/2020 
- A PARTIR DAS 11h. Grande Empresa do Setor Agro-11h. LOC.: BA. Colheitadeiras, Tratores, Pulverizadores, Vagão e Outros.. AGROMAQ. 
25/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Mareli-13h. LOC.: MG. Carregadeiras, Mini Carregadeiras, Empilhadeiras. Silmáquinas E Equipamentos Ltda. 
25/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. Baterias Tracionarias, Alceadeira Muller, Maquina De Tração Metro, 
Compressores Alta Pressão, Maqs. Solda, Torquimetros. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 26/03/2020 - A PARTIR 
DAS 13:30h. Union Share-13:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras, Chiler, Compressores, Maqs. Soldas, Caixas Plásticas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Business-12h. LOC.: SP. Relógios, Caixas Plásticas, Informática, Carrinhos, 
Suporte, Mezanino, Empilhadeiras, Caçambas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 27/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. 
PME Nº2032-16h. LOC.: SP. Máquinas de Solda, Estufas, Bombas, Geradores de Energia, Injetoras e Outros.. andre de araujo comercio de 
maquinas me.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

27/03/2020 - A PARTIR DAS 15h. PM Vitória-15h. LOC.: ES. Sucata Ferrosa, Sucata de Condicionardes de Ar e Outros.. Município de Vitória.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Antonio Lima Barcelos - JUCESP nº 4406-7.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

9BFZH54S8L8424997 - 9BFZH54S3K8264087 - 9BFZH55S0K8206839 - 9BFZH54SXK8241485 - 9BFZB55S0K8734592 - 
8AFAR23L5KJ089114 - 8AFSZZFHCKJ108473 - 9BFZB55S0K8734026 - 9BFZH55S3K8267411 - 9BFZH54S7K8241492 - 
3FA6P0D97JR274964 - 8AFSZZFFCJJ041693 - 3FA6P0K90JR209876 - 3FA6P0D94JR214687 - 9BFZB55S0L8765973 - 
9BFZD55JXEB668805 - 9BFZB55H7F8542676 - 8AFAR23LLHJ014256 - 9BFZD55P2FB763624 - 8AFAR23L4HJ413274 - 
9BFZB55H8E8856089 - 8AFTZZFHCDJ079914 - 9BFZB55H5G8569666 - 9BFZB55S5J8602605 - 9BFZH55S0K8263106 - 
9BFWEA7B9FBS84160 - 9BFZH54S1K8264086 - 9BFZB55H0E8856880 - 9BFZH55L3K8221747 - 3FA6P0D99DR144978 - 
9BFZH55S8K8249826 - 9BFZB65V5L8804332 - 9BFZD55P3EB683652 - 9BFZD55P3EB714463 - 8AFER13P18J161613 - 
9BFZB55B8J8678927  - 9BFZH54L0H8378792 - 3FA6P0D90KR116161 - 3FAHP0CG1AR179888 - 8AF3ZZFFCEJ209053 - 
8AFSZZFHCGJ408158 - 8AFAR23N7FJ352193 - 8AFSZZFFCEJ173718 - 9BFZB55H6F8511032 - 2FMPK4K86JBC07538 - 
2FMPK4K8XGBB84919 - 8AFVZZFHCGJ368505 - 94TTT4D23DH000964 - 2FMPK4K86GBC26678 - 8AFSZZFFCJJ091863 
- 9BFZB55H7G856422 - 3FA6P0K6GR127675 - 3FADP4YJ1EM141056 - 3FHP08ZX6R244089

LEILÃO APROX. 100 VEÍCULOS
DA FROTA DE SERVIÇO FORD

D I A 20 D E M A R Ç O 2 0 2 0 ( SEXTA- FEIRA ) À S 9 : 3 0 H O R A S
L O C A L D O L E I L Ã O : R O D O V I A R A P O S O TAVA R E S ,  K M 2 0 - S P.

V I S I TA Ç Ã O : D I AS  ( N O L O C A L  D O L E I L Ã O )  - D A S  8  À S  1 7 H O R A S 18 e 19 MARÇO

Revisão 00 - CSG F-0060
AVISO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 
SUL – AGEVAP torna público aos interessados a realização da Seleção de Propostas.
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração dos Planos Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, dos municípios de: Grupo 5: Comendador Levy 
Gasparian/RJ, Paraíba do Sul/RJ e Vassouras/RJ; Grupo 7: Pirapetinga/MG, Silveirânia/MG e São 
João Nepomuceno/MG; Grupo 8: Guiricema/MG; Orizânia/MG e Santa Rita de Ibitipoca/MG; Grupo 
9: Cambuci/RJ, Cardoso Moreira/RJ, Natividade/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ, São José de Ubá/
RJ e Conceição do Macabu/RJ.
Ato Convocatório nº: 04/2020
DATA DO EVENTO: 22/04/2020 às 10h, na sede da AGEVAP
O edital e seus anexos estarão à disposição para consulta e/ou aquisição no site www.agevap.org.br, 
maiores informações pelo telefone (24) 3355-8389.

Resende, 18 de março de 2020
Horacio Rezende Alves - Presidente da Comissão Permanente de Julgamento

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

B3gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020 Economia

Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
CNPJ nº 59.940.080/0001-08

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 Demonstração do Resultado dos Exercícios 2019 e 2018 Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto 
em 31 de Dezembro de 2019Passivo 2019 2018

Circulante 159.730 145.472
Fornecedores 4.834 27.764
Obrigações Trabalhistas/Tributárias 31.396 32.425
Provisões 47.537 49.811
Convênios, subvencções e projetos 75.963 35.472
Patrimônio Líquido 965.105 948.903
Patrimônio Social 948.903 653.325
Superávit/Déficit do exercício 16.202 295.578
Total do Passivo 1.124.835 1.094.375

Ativo 2019 2018
Circulante 1.042.361 985.242
Caixa e equivalentes de caixa-sem restrição 472.884 579.142
Caixa e equivalentes de caixa-com restrição 556.101 393.066
Adiantamentos 10.772 10.294
Despesas do periodo seguinte 2.604 2.739
Não Circulante 82.474 109.133
Realizável a longo prazo 7.886 7.886
Imobilizado 74.588 101.247
Total do Ativo 1.124.835 1.094.375

 2019 2018
Receita Bruta 1.669.597 251.817
Contribuições e Donativos do Brasil 177.350 251.817
Receita com Restrição 1.492.247 1.612.970
Convênios, Subvenções e Projetos do Brasil 766.639 716.649
Convênios, Subvenções e Projetos do Exterior 725.608 896.321
(-) Custos dos Projetos Sociais (1.576.446) (1.567.095)
Projeto Misereor (391.230) (402.061)
Projeto Christian Aid (51.309) (73.584)
Projeto Defensoria Pública (175.759) (189.477)
Projeto Reviravolta (747.450) (744.862)
Projeto Misereor-Quaresma  (75.525)
Projeto Ford (152.880) (81.587)
Projeto Cau (57.818) -
Superávit (Déficit) Bruto 93.151 297.692
Receitas e Despesas Operacionais (76.949) (2.114)
Despesas Administrativas (150.736) (82.161)
Receitas Financeiras 30.882 27.514
Outras Receitas 42.905 52.533
Superávit Apurado no Exercício 16.202 295.578

Atividades Operacionais 2019 2018
 Resultado do período 16.202,31 295.577,65
 Depreciação e amortização 26.659,74 26.519,85
 Superávit/Défict Ajustado 42.862,05 322.097,50
 (Aumento) Redução em adiantamentos (477,71) (10.294,26)
 (Aumento) Redução em despesas do periodo seguinte 135,52 (2.739,46)
 (Aumento) Redução em outros creditos - (7.885,83)
 Aumento (Redução) em fornecedores (21.198,95) 24.758,03
 Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões (4.232,59) 52.816,49
 Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas/tributarias (1.029,63) 32.425,32
 Aumento (Redução) em convênios/subvenções/projetos 40.670,85 35.292,65
 Aumento (Redução) em outros debitos 47,78 179,52
 Caixa Proveniente das Operações 56.777,32 446.649,96
 Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários 56.777,32 446.649,96
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 56.777,32 446.649,96
Aumento nas Disponibilidades 56.777,32 446.649,96
Caixa e Equivalente de Caixa - No Início do Período 972.208,17 -
Caixa e Equivalente de Caixa - No Final do Período 1.028.985,49 972.208,17

Nota 6 - Intangível:
Descrição 2019 2018
Software 3.375 3.375
Amortização (3.375) (3.375)
Total - -
Nota 7 - Fornecedores:
Descrição 2019 2018
Serviços de terceiros 3.559 24.758
Energia elétrica - 828
Telefone 848 2.178
Fornecedores - -
Numerários em Transito 48 -
Cheques Não Compensados 180 180
Total 4.635 27.944
Nota 8 - Obrigações Trabalhistas e Tributárias:
Descrição 2019 2018
Ordenados a pagar 14.715 19.182
Inss a recolher 8.330 6.154
Fgts a recolher 3.485 3.965
Pis a recolher 471 341
Iss a recolher 239 365
Contribuição assistencial a recolher 40 40
Pis/Cofins/CSL - 254
Imposto de renda a recolher 4.115 2.124
Total 31.395 32.425
Nota 9 - Provisões:
Descrição 2019 2018
Provisão de férias 43.662 45.710
Provisão de FGTS s/férias 3.438 3.643
Provisão de PIS s/férias 437 457
Total 47.537 49.810
Nota 10 - Convênios, Subvenções e Projetos: Durante o período de 2018, a enti-
dade manteve os seguintes convênios com órgãos públicos: a) Prefeitura Municipal 
de São Paulo: por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, através do Termo de Convênio n° 318/SMADS/2013, cujo objeto é a presta-
ção de serviço denominado de “Serviço de Inclusão Social e Produtiva para Adultos 
em Situação de Rua” com vigência de 01/04/2013 a 31/03/2018. Foi renovado em 
01/10/2018 até 30/09/2023, através do Termo de Colaboração nº 506/SMADS/2018.
Descrição 2019 2018
Saldo a receber anterior 35.293 21.368
Valores aplicados (534.526) (554.821)
(-) Valores liberados 575.197 568.746
Saldo a aplicar em 2019 75.964 35.293
b) Defensoria Pública do Estado de São Paulo: através do Convênio 02/2017, Pro-
cesso n° 2834/2017 prorrogado por 15 meses, com inicio em 04/07/18 com validade 
até 03/10/2019 (Termo de Aditamento 1), no qual a verba é aplicada integramente 
durante o exercício.
Descrição 2019 2018
Saldo a receber anterior - -
Valores aplicados 175.759 189.477
(-) Valores liberados (174.294) (172.586)
Valor a receber
Saldo a receber 1.465 16.891
Nota 11 - Patrimônio Social: Está composto pelos superávits/déficits acumulados 
ao longo dos períodos anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e 
manutenção dos objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de 
suas instalações ou na prestação de seus serviços. O superávit do período está sendo 
mantido em conta específica enquanto não aprovado pela assembleia dos associa-
dos, após a sua aprovação será transferido definitivamente para conta de Patrimônio 
Social. A Entidade não remunera os membros componentes de sua diretoria, conse-
lheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhu-
ma forma. Nota 12 - Receitas: Está representada pelos valores originais, conforme 
demonstrado no quadro a seguir:
Descrição 2019 2018
a) Contribuições e donativos do Brasil 177.350 251.817
Pessoas físicas 5.628 27.257
Pessoas jurídicas 1.615 80.000
Participantes 170.107 144.560

Programa Reviravolta para População 
em Situação de Rua - O programa é para 
inclusão social da população em situação de 
rua, através de processos socioeducativos, vi-
sando a reinserção ou inserção no mundo do 
trabalho. O programa possui dois campos de 
atuação sendo: a) Uma diretamente com a po-
pulação que se encontra na rua, com possibili-
dade de participar por um período de 6 meses 
em atividades formativas, ações de cuidados 
com a saúde e assistência social e atividades 
de geração de renda por meio de reciclagem 
de materiais; b) O outro é com pessoas prove-
nientes da situação de rua, que optaram como 
forma de geração de renda pela reciclagem 
de materiais, na Coopere Centro, onde traba-
lham diariamente. Com o seu próprio rendi-
mento na Coopere Centro essas pessoas têm 
organizado a vida pessoal e familiar. Toda a 
gestão é de responsabilidade da coordenação 
Coopere-Centro que é autônoma, com apoio 
e assessoria do CGGDH

Smads 747.450 744.862

Programa Mulheres em Luta enfrentam as 
desigualdades de gênero e Violências - O 
programa visa contribuir com o empodera-
mento das mulheres de base e lideranças 
que estão em áreas de conflitos fundiários ou 
na efetivação do direito ao trabalho digno da 
região central e periférica de São Paulo para 
que tenham maior capacidade no enfrenta-
mento da desigualdade de gênero, violências 
e criminalizações e tenham papeis protago-
nistas na afirmação dos direitos. O programa 
tem como principais atividades visitas de cam-
po, formação por meio de oficinas reuniões, 
encontros, seminários e curso, diagnostico 
participativo, articulações com lutas das mu-
lheres, da questão racial e contribuições na 
luta por defensores dos direitos Humanos.

Fundação 
Ford 152.880 81.587

Total 1.518.629 1.569.006
Nota 14 - Seguros: Para atender medidas preventivas, a Entidade, a seu critério, 
procede à contratação de seguro do seu veículo, em valores considerados suficientes 
para a cobertura de eventuais sinistros. Nota 15 - Benefícios Fiscais: A entidade, 
na condição de entidade sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, nos termos da 
legislação vigente, se beneficiou do não recolhimento de tributos e contribuições. O 
quadro a seguir apresenta os principais benefícios:
Descrição Valores Estimados
 2019 2018
CSLL - Contribuição social sobre lucro líquido 9% 1.458 26.602
COFINS - Contribuição social sobre o faturamento 3% 486 58.345
Cota patronal da contribuição ao Instituto Nacional
 do Seguro Social - INSS 148.443 152.026
Nota 16 - Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis: A diretoria 
da Entidade, declara que as informações relativas ao período-base 2019, enviadas 
a contabilidade para escrituração eelaboração das demonstrações contábeis, são 
fidedignas, e ciente dos impactos nas demonstrações, sendo de nossa inteira respon-
sabilidadetodooconteúdodobancodedadosearquivoseletrônicosgeradosproveniente-
da nossa documentação enviada a contabilidade. Sendo assim a mesma diretoria 
autoriza a conclusão das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
do período findo em 31 de dezembro de 2019

Nota 1 - Contexto Operacional: O Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos 
é uma associação civil e sem fins lucrativos. Sua missão é contribuir à integração e 
inclusão social de moradores e moradoras de cortiços, favelas, habitações precárias, 
pessoas em situação de rua e catadores de matérias recicláveis, visando a melhorar 
suas condições de vida por meio de processos de educação popular, defesa dos direi-
tos e intervenção em políticas públicas prioritariamente a região central de São Paulo, 
de modo a favorecer a construção de uma sociedade justa e solidária. A Entidade foi 
declarada de Utilidade Pública Municipal através do Processo n° 2015- 0.264.874-
8, possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) de São 
Paulo n° 161/2011, certificado no Cents - Cadastro Único de Entidades Parceiras do 
Terceiro Setor através do Decreto Lei n° 52.830 de 01/12/2011, Certificado no CRCE 
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades n° 1346/2013 e Certificado de 
Credenciamento de Organização de Assistência Social n° 26.246. A Entidade possui 
a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedida em 26 de 
março de 2018 pela Portaria n° 62/2018 do Ministério de Assistência Social e Com-
bate a Fome, protocolizada sob n° 71000.080503/2017-55. Nota 2 - Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas se-
gundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem, além das disposições 
da legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis - CPC. As alterações trazidas 
pela Lei número 11.638/07 e pela Lei número 11.941/009 à Lei número 6.404/76 estão 
sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável. Foi adotada, também, 
a Resolução dos Conselhos Federal de Contabilidade 1.409/2.012, que se refere à 
ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a qual trata em específico dos 
aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos. Nota 3 - Principais Políticas 
Contábeis: Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a preparação das 
demonstrações contábeis ressaltamos. a) Apuração do Resultado: As receitas com 
contribuições e donativos foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo 
com sua realização financeira, as demais receitas contratuais foram reconhecidas 
por seus valores originais e de acordo com sua competência. As despesas foram 
reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua competência. b) Caixa e 
Equivalentes de Caixa: O caixa e equivalentes de caixa incluem os saldos em caixa, 
bancos contas movimento e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos aufe-
ridos até a data do balanço, as quais não superam os respectivos valores de mercado. 
c) Imobilizado: Está demonstrado pelo valor de aquisição e ajustado por deprecia-
ções calculadas pelo método linear. d) Intangível: Está demonstrado pelo valor de 
aquisição e ajustado por amortizações calculadas pelo método linear. e) Direito de 
Férias adquirido e Encargos Sociais: Foram constituídas com base no regime de 
competência, observando as férias transcorridas e ainda não gozadas, num montante 
julgado suficiente para cobertura das obrigações com férias dos seus funcionários, 
apropriadas até a data de encerramento do balanço. Essas provisões foram calcula-
das partindo do número de dias de férias, convertidos para valor em moeda pelo sa-
lário atual de cada funcionário, acrescido dos encargos mais um terço constitucional, 
conforme legislação trabalhista em vigor. Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa:
Descrição - sem restrição 2019 2018
Caixa 585 102
Bancos conta movimento - 44
Aplicação financeira 212.990 319.826
Total 213.575 319.972
Descrição - com restrição 2019 2018
Caixa 7.591 7.049
Bancos conta movimento 7.735 35.779
Aplicação financeira 800.054 609.408
Total 815.380 652.236
Nota 5 - Imobilizado:
Descrição 2019 2018
Móveis e Utensílios 47.041 47.041
Aparelhos e Instrumentos Musicais 1.890 1.890
Computadores e Impressoras 52.760 52.760
Máquinas e Equipamentos 11.030 11.030
Instalações em Geral 850 850
Veículos 103.900 103.900
Depreciação (143.610) (116.224)
Total 74.588 101.247

Demonstração da Mutação do Patrimonio Líquido
 Patrimonio Resultado
Histórico Social do Período Total
Saldo em 31/12/2018 653.325,64 295.577,65 948.903,29
Incorporação no Patrimonio Social 295.577,65 (295.577,65) -
Superávit/Défict do Periodo - 16.202,31 16.202,31
Saldo em 31/12/2019 948.903,29 16.202,31 965.105,60

b) Receitas com restrição - Brasil 766.639 716.648
Prefeitura Municipal de São Paulo 534.526 544.062
Defensoria Pública 174.294 172.586
Projeto CAU 57.818 -
c) Receitas com restrição - Exterior 725.608 896.321
Christian Aid 184.360 114.608
Projeto PAD 48.650 -
Misereor 472.795 499.950
Misereor - Quaresma - 36.369
Projeto Michigan 19.803 40.694
Projeto Ford - 204.700
d) Outras Receitas 73.787 80.048
Receita Financeira 30.882 27.327
Ressarcimento de Despesas 39.241 50.162
Outras Receitas 3.664 2.559
Total 1.743.384 1.944.834
Nota 13 - Projetos de Assistência Social: Em atendimento aos seus objetivos 
estatutários, e em aderência aos preceitos estabelecidos na Lei 12.101/2009, pelo 
Decreto 8.242/2014 e pela Lei 12.868/2013, a entidade aplicou uma parcela subs-
tancial dos seus recursos em projetos de assistência social. O Centro Gaspar Garcia 
está organizado em programas, projetos e ações estratégicas transversais de forma 
que favoreça o desenvolvimento das atividades, melhoria das condições de vida dos 
públicos beneficiários e monitoramento dos objetivos. Atualmente, são as seguintes 
ações em funcionamento: a) Programa Moradia Digna e Direito à Cidade; b) Projeto 
Trabalhadoras Informais e Direito à Cidade; c) Programa Reviravolta da População 
em Situação de Rua; d) Programa Mulheres em Luta enfrentam as desigualdades 
de gênero e Violências
CUSTO DOS PROJETOS SOCIAIS 2.019 2.018
Programa Moradia Digna e Direito à Cidade 
- As ações são para que a população de baixa 
renda que mora em situação de precariedade 
melhore as suas condições de moradia com 
atividades do acesso à justiça por meio de ad-
vogado, formação de lideranças, mediação de 
conflitos, enfrentamento de conflitos fundiá-
rios, assessoria aos movimentos de moradia 
e intervenção em políticas públicas. Anual-
mente, o CGGDH acompanha cerca de 300 
ações judiciais, entre individuais e coletivas. 
O trabalho ocorre na sede do Centro Gaspar 
Garcia e algumas vezes nos espaços dos 
movimentos de moradia ou das comunidades.

Misereor 391.230 402.061
Defensoria 

Pública 175.759 189.477

Misereor 
(Quaresma) - 75.525

Trabalhadores Informais Ambulantes e o 
Direito à Cidade - A atuação é com os tra-
balhadores e trabalhadoras ambulantes de 
baixa renda, para que possam realizar o tra-
balho de forma digna e tenha os seus direitos 
respeitados.
O CGGDH está presente nos locais de traba-
lho dos ambulantes e também realiza atendi-
mentos na sede da entidade. Dentre as várias 
ações tais como: orientações jurídicas, orien-
tações sociais, ação civil pública pelo direito 
ao trabalho, proposições de políticas públicas, 
formação de lideranças. Será priorizado o 
fortalecimento do Fórum dos Ambulantes para 
que sejam protagonistas da luta por direito ao 
trabalho e direito à cidade e nos diálogos com 
atores públicos. Também serão priorizadas 
ações com mulheres ambulantes, com foco 
em gênero e direito ao trabalho devido a si-
tuação de maior vulnerabilidade.

Christian Aid 51.310 73.584

Francisco de Assis Comarú - CPF 103.070.748-03 - Coordenador Geral
Leonel Antonio Barbosa - TC.CRC.1SP128591/0-2 - CPF 895.764.548-91

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0007048-93.2003.8.26.0005 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - 
São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a NELSON ANTONIO SCHEFFEL SILVA, 
CPF 268.183.958-05, com endereço à Rua João 
Teixeira de Araújo, 90, Alpes Suíços, CEP 55645-048, 
Gravata - PE, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Secid - 
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/A 
Ltda., Havendo nos autos penhora de valor de R$ 
1.213,59 junto à Caixa Econômica Federal, pelo sistema 
Bacenjud, ficando intimado do prazo legal de 15 dias 
para apresentação de embargos à execução, bem como 
indicar bens passíveis de penhora, até o valor restante 
do débito, descontado o valor penhorado: R$ 5.795,00. 
Será o presente edital publicado na forma da lei.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1087897-79.2019.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível 
Central/SP.Faz saber a Kairós Mais Itaquaquecetuba Residencial SPE Ltda.CNPJ 22.526.615/0001-99,que Construtora S 
Queiroz Ltda. ajuizou ação obrigação de fazer, objetivando seja julgada procedente, condenando a Ré na imediata entrega dos 
imóveis à autora, unidades autônomas 27; 61; 94 e 127, integrantes do empreendimento imobiliário à Estrada do Pinheirinho 
s/n, Itaquaquecetuba/SP, livres e desimpedidos de quaisquer ônus, ou ainda, seja arbitrado alugueis para cada unidade não 
entregue no valor de R$ 1.000,00, condenando a ré nas custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando a 
ré em lugar ignorado, expede-se edital para, no prazo de 15 dias, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.                                    [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1025558-13.2017.8.26.0405. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordi 
nária. Requerente: Odenil Nunes Pereira. 6ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos 
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1025558-13.2017.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro 
de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a).Renata Soubhie Nogueira Borio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)MARIA 
OLINDA CERQUEIRA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Odenil Nunes Pereira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando usucapir uma casa residencial situada 
na Avenida Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, n. 1.230, Vila Quitaúna, Osasco-SP, e seu respectivo terreno 
representado por parte do lote 16, da quadra n. 127, medindo 5,00 metros de frente para a Avenida Marechal João Batista 
Mascarenhas de Moraes, lado par; 42,17 metros do lado direito de quem da avenida olha para o terreno confrontando com 
parte do lote n. 05 e casa n. 1228 da mesma avenida; 42,22 metros do lado esquerdo, confrontando com parte do lote n. 16 
e casa n. 1232 da mesma avenida; 4,79 metros nos fundos, confrontando com córrego, encerrando a área de 206,60 m2, 
cadastrado na Prefeitura de Osasco, através da inscrição cadastral sob nº 23241-11-87-0171-00-000-01, e cadastro do imó-
vel nº 1077300000, (CDC), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edi-
tal para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestarem 
a ação. 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 Osasco, aos 
14 de maio de 2019 , 

 
 

1ª VC - Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001782-
09.2020.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
GUSTAVO SIMAS, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por 
parte de Diego Armando de Melo, alegando em síntese: para colocar a disposição do consignado o 
valor do titulo descrito como sendo cheques nº 000013 e nº 000014 ambos no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) sacado contra o banco Santander, a fim de obter a quitação da divida e o 
cancelamento definitivo da restrição junto ao serasa. A citação regular do requerido para levantar a 
quantia ou oferecer resposta e, ao final, a procedência do pedido, com a conseqüente declaração da 
extinção da obrigação entre as partes. 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 São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2020. 

2ª VC - Osasco. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002480-02.2020. 
8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, 
Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVANO DE SOUSA 
BARROS, CPF 786.364.003-25, com endereço à Av. Getúlio Vargas, 995, Canto do Buriti, CEP 
64890-000, Canto do Buriti - PI que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por FIEO Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, foi 
determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
15.127,54 (valor em 31/01/2020), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 

 
 

19ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1025284-
23.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DROGARIAS DROGAVERDE LTDA, CNPJ 43.565.894/0001-70, com endereço à Rua Ismael 
Neri, 231, bloco 01 - apto. 20, Agua Fria, CEP 02335-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de America Net Ltda, objetivando a condenação 
da ré ao pagamento da quantia R$31.576,00, acrescidos de atualização desde a data do débito, 
juros e honorários advocatícios, referente as faturas 31939096, 31939097, 31939098, 31939099, 
31939100, 31939215, 31939216, 31939217, 31939218, 31939219, 32200938, 32200939, 32300656, 
32300657, 32411241, 32411572, 33311481, 33311574, 33312100 e 33312139 . 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 São Paulo, aos 17 de dezembro de 2019. 

 

 
 

3ª VC – Carapicuíba. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001368- 
56.2020.8.26.0127 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Leila França Carvalho Mussa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JUSCELINO 
LOPES DA SILVA, CPF 309.220.058-69, com endereço à Travessa Pequia, 1716, Vila Silviania, 
CEP 06381-090, Carapicuiba - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 21.996,26 (vinte e um mil 
novecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) , devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 27 de fevereiro de 2020.  

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0003414-76.2019.8.26.0604. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sumaré, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAROLINA DA SILVA CAMPOS, Brasileiro, RG 44.945.635-3, CPF 373.623.798-
70 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Casa de Nossa Senhora 
da Paz - Ação Social Franciscana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.757,70, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sumaré, aos 28 de janeiro de 2020. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0014299-11.2019.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIA
ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAO MIAO XIAN,
Brasileiro, Comerciante, RG V301563-F, CPF 224.210.268-06, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de Sentença, movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL BRICOR LTDA. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 73.069,48 (outubro/19), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 05 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1010021-91.2016.8.26.0152. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Diógenes
Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rodrigo Gil Prieto
Alonso, RG 27924635, CPF 269.942.928-78, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de
Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 19.409,31
(novembro/2016), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo
de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso
de revelia, 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 Cotia, aos 30 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1043877-24.2016.8.26.0224. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De
Melo Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SOCORRO MARIA MESQUITA LIMA, Brasileiro,
CPF 135.674.448-67, com endereço à Rua Caninde de São Francisco, 334, Jardim Arapongas, CEP
07210-220, Guarulhos – SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de ITAÚ UNIBANCO S/A, alegando em síntese: relativa ao veículo marca Fiat,
modelo Punto ELX 1.4, vermelho, ano 2008, placa EBS 4914, chassi 9BD11812181043795, apreendido
em 16.12.2016, haja vista o inadimplemento das parcelas oriundas da cédula de crédito nº 30759-
343043899. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 Guarulhos, aos 10 de fevereiro de 2020.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL – PRAZO DE 15 DIAS - 11º OFICIAL DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DA CAPITAL, por seu Oficial, PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal 
nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.252.793, em 31 de 
janeiro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO 
(Usucapião Extraordinário – Art. 1.238 CC), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, 
apresentados por NADJAIR DINIS BARBOSA, brasileiro, corretor de seguros, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
24.115.716-X/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 054.667.668-52, e sua esposa, com quem é casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº. 6.515/77, ANA CRISTINA DI FELIPPO BARBOSA, brasileira, pedagoga, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº. 23.293.457-5/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 118.318.498-01, residentes 
e domiciliados nesta Capital na Rua Brentano, nº. 401, apartamento nº. 61, bairro Vila Hamburguesa, CEP: 05302-041, 
os quais alegam deter a posse manda e pacífica com animus domini, desde 11 de janeiro de 1993, sobre o IMÓVEL 
situado na Rua Ítalo Betarello, nº. 44, correspondente a parte do lote 07 da quadra nº. 04 do loteamento denominado 
Jardim Samara, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área construída de 107,23m², e área de superfície de 127,29m², 
cadastrado na Municipalidade de São  Paulo pelo  contribuinte, em área maior, sob o nº. 168.032.0016-2, imóvel esse que 
se acha registrado, em área maior, conforme as Transcrições nºs. 70.438; 88.176 e 133.107, todas deste registro, sob 
a titularidade dominial dos Espólios de SAID RACHID SAMARA, JOÃO GABRIEL COMPRIDO e Espólio de SAMIE – ou 
SAMIA SAMARA GABRIEL. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento 
Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou o(s) notificando(s), 
Espólio de SAID RACHID SAMARA – representado pelo inventariante RUBENS SAMARA; Espólio de JOÃO GABRIEL 
COMPRIDO e Espólio de SAMIE – ou SAMIA SAMARA GABRIEL – representados pelo inventariante GABRIEL 
JOÃO GABRIEL COMPRIDO; JOSE RAYMUNDO NOTATO, MIRIAM APARECIDA SOARES PEREIRA DOS SANTOS, 
JULIO BOQUETE SOUTO e IVONE MIRANDA DE OLIVEIRA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  
fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) 
e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço 
editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do 
Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por 
escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e 
passado no 11º. Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 17 de março de 2.020. O Oficial.

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 9ª VARA CÍVEL. Edital de Citação - Prazo de 
20 dias. Processo n° 1081402-53.2018.8.26.0100. O M.M. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Central da Capital/SP, Dr. Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, FAZ SABER à Sabtex Indústria 
e Comércio Ltda - CNPJ nº 14.385.585/0001-10, que Domed Produtos e Serviços Ltda lhe ajuizou 
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, obje-
tivando a declaração de inexistência e inexigibilidade de débitos descritos nas duplicatas mercantis nº 
12825/B, 12825/C e 12825/D lançadas indevidamente à negativação e protesto, além de reparação 
civil por danos morais pela negativação indevida e, tutela de urgência para retirada dos referidos 
apontamentos nos cadastros negativos. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital para os atos e termos da ação proposta, com prazo de 20 dias. Na ausência de resposta será 
nomeado curador especial. NADA MAIS. São Paulo, 27.01.2020.

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1040755-71.2018.8.26.0114. Classe-Assunto: Usucapião-Usucapião Ordi 
nária Requerente Newton César Boarati e outro 9ª Vara Cível. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Edital de Citação. 
Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1040755-71.2018.8.26.0114.  O MM. Juiz 
de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Francisco José Blanco Magdalena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber aos réus ausentes,incertos, desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus côn 
juges e/ou sucessores, que Newton César Boarati, CPF 116.571.348-90, e Cleunice de Oliveira Luiz Boarati, CPF 
280.607.108-93, ajuizaram ação de Usucapião, visando a procedência do pedido, para que seja declarado o domínio 
dos requerentes no imóvel sito à Rua Irmã Vanira Varassin, 445, Parque Santa Barbara, Campinas-SP, objeto da Ma 
trícula de nº63.160, registrado junto ao 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas-SP. Alegam posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramenciona dos para,  
no prazo de 15(quinze)dias úteis, a fluir após o prazo de 20dias do presente edital. 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 Campinas, aos 06 de março de 2020. 
Eu,Renata Carolina dos Reis, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu,Miriam Rodrigues Sanches Serra, Coordena 
dora, conferi.  

41ª VC – Capital. EDITAL DE CITACÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1096182-32.2017. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSE ROBERTO AIDAR, 
CPF 467.263.228-87 e RAFAEL GOULART AIDAR, CPF. 247.201.668-90 que foi requerida a 
desconsideração de personalidade jurídica de STREET WAY INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
CALÇADOS LTDA EPP (CNPJ 06.186.495/0001-71) para a inclusão dos sócios no polo passivo 
da ação de Procedimento Comum, proposta por PONTTNEI CONFECÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA. Estando os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS-PROCESSO Nº 1035711-79.2019.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).MARCELO BARBOSA SACRAMONE, 
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ANCORBRAS GEOTÉCNICA E FUNDAÇÕES LTDA, CNPJ 13.102.953/0001-02, com 
endereço à Rua Americo Brasiliense,1479, Conj 43, Chacara Santo Antonio (Zona Su, CEP 04715-003, São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Fd Transporte Ltda Epp,com fundamento no artigo 94, I, da Lei 
11.101/2005,por impontualidade no pagamento da(s) duplicata(s) n.º4662B,5894A,5934A, 5894B, 5973, 5934B, 5894C, 5934C, 
que totalizam o valor de R$ 60.500,01, devidamente protestada(s). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da 
Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do 
depósito com juros ecorreção monetária, acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 
10% do valor do débito, sob pena de decretação da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado 
na forma da Lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2020.                                [19,20] 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097836-25.2015.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). LEILA HASSEM 
DA PONTE, na forma da Lei, etc. Faz Saber a YHURI RODRIGUES DE SOUZA (RG nº43.933.647-8 
e do CPF/MF nº 329.704.308-35), que QFGV SOLUÇÕES LTDA. ME, lhe ajuizou ação de Cobrança, 
de Procedimento Comum, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.113,67 (Hum mil,cento e treze 
reais e sessenta e sete centavos), atualizado até o mês de Agosto de 2015,referente ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado com a SECID Sociedade Educacional Cidade de São 
Paulo Ltda., do curso de GESTÃO DEPRODUÇÃO e recebeu o CA nº 2138191-6, não cumprindo com 
os pagamentos dos mesde JUNHO ano letivo 2011. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida 
a citaçãopor edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente, afixado e publicado.. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2019. 

 

DELTA 3 VIII ENERGIA S.A.
CNPJ nº 15.190.472/0001-21 - NIRE 35.300.434.897

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de dezembro de 2019, às 13h00, na sede social da Delta 3 VIII Energia S.A. (“Companhia”), 
localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, 6ª Andar, parte, Vila Nova 
Conceição, CEP 04.543-900. 2. Convocação: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, 
nos termos do artigo 124, § 4º da Lei das S.A. 3. Presença e Instalação: Verificada a presença de acionista representando a totalidade 
do capital social, conforme assinatura aposta ao final da presente ata e constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andrea Sztajn e secretariados pelo Sr. Thiago Trindade Linhares. 5. Ordem 
do Dia: Instalada a Assembleia, o acionista detentor da totalidade das ações da Companhia presente deliberou: (iv) aprovar redução do 
capital social da Companhia nos termos do artigo 173 da Lei das S.A.; (v) alteração estatutária decorrente da deliberação contida no 
item anterior; e (vi) autorização aos Diretores da Companhia a para praticar todos os atos necessários à implementação e formalização 
das deliberações aprovadas. 6. Deliberação: Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas 
constantes da ordem do dia, o acionista detentor de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia deliberou, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições 6.1 Aprovar a redução ao capital social da Companhia, no total de R$ 1.465.066,20 (um milhão, 
quatrocentos e sessenta e cinco mil, sessenta e seis reais e vinte centavos), sem o cancelamento de ações, mediante restituição deste 
montante aos seus acionistas, uma vez que a administração da Companhia entende ser o atual capital social excessivo aos seus objetivos 
sociais, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A. 6.1.1 Em decorrência da referida redução, o capital social da Companhia, atualmente 
no valor de R$ 66.738.059,69 (sessenta e seis milhões, setecentos e trinta e oito mil, cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 
passará a ser de R$ 65.272.993,49 (sessenta e cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta 
e nove centavos), dividido em 46.593.289 (quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e três mil, duzentas e oitenta e nove) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 19.023.340 (dezenove milhões, vinte e três mil, trezentas e quarenta) ações preferenciais, 
nominativas e sem valor nominal. 6.1.2 Em razão de a Companhia não possuir Conselho Fiscal instalado, não se faz necessária à 
manifestação deste com relação à aludida redução de capital. 6.2 Em virtude do acima deliberado, o “caput” do artigo 4º do estatuto 
social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia é R$ 65.272.993,49 (sessenta 
e cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), dividido em 46.593.289 
(quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e três mil, duzentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 
19.023.340 (dezenove milhões, vinte e três mil, trezentas e quarenta) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
subscrito e integralizado.” 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, 
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 130, §1º da Lei das S.A., 
que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Andrea Sztajn (Presidente); Thiago Trindade Linhares (Secretá-
rio). Acionistas Presentes: Omega Energia e Implantação 2 S.A. (representada por Andrea Sztajn e Thiago Trindade Linhares). Certifico 
que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 11 de dezembro de 2019. Mesa: Assina o documento de 
forma digital: Andrea Sztajn – Presidente. Assina o documento de forma digital: Thiago Trindade Linhares – Secretário.

Processo 1060888-84.2015.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito - Banco 
Bradesco Cartões S.A. - Colchões Monzart e Estofados Eireli - ME - EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060888- 84.2015.8.26.0100 ordem 1162 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ ANTONIO 
CARRER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COLCHÕES MONZART E ESTOFADOS EIRELI - 
ME, CNPJ 04.842.930/0001-43, com endereço à Avenida Rangel Pestana, 2456, Bras, CEP 03002-
000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Banco Bradesco Cartões S.A., alegando em síntese: para declarar rescindido o contrato de 
empréstimo pactuado Cartão de Crédito/Compra Contrato nº 4551870500756706; e demais 
números (eventuais outros plásticos), da Bandeira: VISA, produto: VISA Empresarial Internacional 
pelo inadimplemento da demandada, bem como condena-la ao pagamento de quantia de R$ 
69.509,98 (02/05/2015). 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, a 
fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados. 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.  

GAZETA SÃO PAULO 19 E 20/03/2020 

BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ 01.759.112/ 0011-65  - NIRE 359.046.040.20
REG INTERNO, TARIFA E MEMORIAL DE ARMAZÉM GERAL - ATO Nº 01 de 02 de Janeiro de 2020.

A Procuradora Juliana Riesz Freitas, torna público: REGULAMENTO INTERNO BRAVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. Filial - CNPJ/MF 
01.759.112/0011-65 e NIRE 359.046.040.20 Av. Parque Industrial, nº 580, Bairro Jardim Bela Vista, CEP: 13.175-070, Sumaré - SP. Artigo 
1º - Serão recebidas no Armazém mercadorias disciplinadas pelo Decreto 1102 de 1903 e pela IN DREI 17/2013, paletizadas e blocadas, 
tais como, defensivos agrícolas. Artigo 2º - Aos depósitos de mercadorias não granuladas deverá haver a assinatura pelo depositante ou 
de seu respectivo preposto em guia especial de modelo próprio do Armazém, na qual será discriminado o seguinte: A) Nome e domicílio 
do proprietário das mercadorias; B) Quantidade, classificação, marca e peso das mercadorias; C) Estado de acondicionamento dos 
invólucros; D) Prazo de armazenamento e, E) À ordem de quem ficarão as mercadorias depositadas. Artigo 3º - As mercadorias podem 
ser depositadas em lotes e cada lote terá um número ou marca que será declarado nos títulos emitidos. Artigo 4º - Ao depositante das 
mercadorias o Armazém Geral entregará o recibo previsto no art. 6º do Decreto 1102/1903 e ainda, a pedido do depositante, os títulos 
disciplinados pelo Capítulo II do referido Decreto. Artigo 5º - Os recibos de depósito ou de conhecimento de depósito serão assinados pelo 
Fiel Depositário e sócios, permitindo-se em relação aos sócios a representação por procurador, desde que o instrumento seja subscrito 
pelo respectivo sócio. Artigo 6º - Quando houver a pedido do depositante e após a emissão dos títulos, serviços que possam alterar a 
quantidade ou a marca das mercadorias, o Armazém Geral só os exercitará mediante prévia devolução dos citados documentos para 
serem substituídos. Parágrafo único - As despesas relativas ao ato correrão por conta do depositante ou mediante prévia autorização 
bancária no caso de existir financiamento das mercadorias. Art. 7º - Poderá ser determinada fiança pelos sócios aos funcionários do 
Armazém, de acordo com as suas responsabilidades e conforme os cargos que ocupem. Art. 8º - O horário de funcionamento do Armazém 
é de segunda-feira a quinta-feira das 08h às 12h e das 13h01min às 18h. Sextas feiras das 08h às 12h e das 13h01min às 18h. Art. 9º - As 
hipóteses não disciplinadas pelo presente Regulamento serão regidas nos exatos termos do Decreto Federal 1.102/1903 e da IN/DREI 
17/2013, tendo em vista que ambos disciplinam a matéria de maneira exaustiva quanto à responsabilidade, obrigações, prazos e condutas 
vedadas. Assim também, poderão ser disciplinadas pelos usos, costumes e praxes comerciais, desde que não contrários às normas legais 
vigentes. Sumaré, 03 de outubro de 2019. BRAVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA Deyse Dias Procuradora. TARIFA REMUNERATÓRIA 
BRAVO ARMAZÉNS GERIAS LTDA. Filial - CNPJ/MF 01.759.112/0011-65 e NIRE 359.046.040.20 Av. Parque Industrial, nº 580, Bairro 
Jardim Bela Vista, CEP: 13.175-070, Sumaré - SP 1) Da Armazenagem. Tonelada / Mês: .........................R$1,14 Palete / Mês: .........................
R$30,00 Preço mínimo por Palete / Mês.........................R$500,00. 2) Armazenagem e Seguro Quinzena ou Fração .........................R$0,057. 
Ad-Valorem por R$1.000 .........................R$1,00. 3) Emissão de conhecimento de depósito Por tíitulo .........................R$3,50 4) Mão de obra, 
pesagem, movimentação interna, carga/descarga mudança interna.........................R$14,00/Ton. Sumaré, 03 de outubro de 2019. BRAVO 
ARMAZENS GERAIS LTDA. Deyse Dias Procuradora. MEMORIAL DESCRITIVO/ DECLARAÇÕES BRAVO ARMAZÉNS GERIAS 
LTDA. Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.759.112/0011-65 e na Junta Comercial sob o NIRE 35.904.604.020, localizada na Av. Parque 
Industrial n.º 580, Bairro Jardim Bela Vista, Sumaré/SP, CEP: 13.175.070. Atividade Principal: Armazéns Gerais com emissão de warrants. 
Capital social da matriz: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) Capital social da Filial: sem capital social destacado. Capacidade 
do armazém: 14.000 m². Natureza e Discriminação das mercadorias armazenadas: mercadorias admitidas pelo Decreto 1102 de 1903, 
quais sejam, defensivos agrícolas. Comodidade: o Armazém possui condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e 
funcional, com condições de uso imediato, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como os serviços propostos no 
regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. Segurança: o Armazém possui iluminação antiexplosão e sistema 
integral e completo de combate a incêndio. Operações e Serviços: a atividade de Armazém Geral praticada pela sociedade empresária 
compreende na carga e descarga de mercadorias paletizadas e blocadas, bem como a movimentação interna das mesmas, nos termos 
do Decreto 1102/1903 e da IN DREI 17/2013. Horário de funcionamento do Armazém Geral: Segunda a Quinta das 08h às 18h, Sexta 
das 08h as 17h e aos Sábados das 08h às 12h. Equipamentos: Empilhadeiras elétricas retrateis Still e Lind 1.700 kg = 1. Equipamentos 
transpaleteiras elétricas Still. e Lind 2.700 kg = 5. Empilhadeira combustão GLP Still 2.500 kg =3. Sumaré, 03 de outubro de 2019. BRAVO 
ARMAZÉNS GERAIS LTDA. Deyse Dias Procuradora. Documentos registrados na JUCEMG sob o n. 7534517 e na JUCESP sob o n. 
35.379/20-0. Juliana Riesz Freitas - Procuradora. DAT: 03/10/2019. ASS: Sra. Juliana Riesz Freitas. CAR: Procuradora.
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17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1121989-20.2018.8.26.0100. O Dr. Aléssio Martins Gonçalves, Juiz de 
Direito da 17ª Vara Cível da Capital - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ESPÓLIO DE MIGUEL SPINELLI 
CAFERRO SOBRINHO, representado por sua inventariante ELISA CORTELAZZO SPINELLI CAFERRO (qualifi-
cação ignorada), bem como os ausentes incertos e desconhecidos, eventuais sucessores, herdeiros e terceiros 
interessados, que LUIS CARLOS DA CRUZ ajuizou a ação de Adjudicação Compulsória, visando a adjudicação 
do apartamento n° 2419 do Edifício XIX BIS, na rua Paim 235, com a área total de construção 40,92m2, assim 
descriminados: 33,34ms de área privativa de construção e mais 7,58 ms de área comum do edifício, cabendo-lhe 
como parte ideal no terreno (0,1466%) 2,11ms² e a cota de despesas de 0,1505%. Imóvel este que se encontra 
transcrito no 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo sob o nº 109.790. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a 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, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 21/02/2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Processo Digital nº:1095602-65.2018.8.26.0100Classe: Assunto: Monitória – Cheque 
Requerente: Leandro Carlos dos Santos. Requerido: Mwj Logistica Eireli. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO 
DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº1095602-65.2018.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, São Paulo - SP, Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)MWJ LOGISTICA 
EIRELI, CNPJ 08.683.939/0001-00, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte 
de Leandro Carlos dos Santos, alegando em síntese: que é credor do requerido pela importância original de R$ 74.526,20, 
representada pelos cheques nº.s SA-000115, 000033, SA-000116, 000034, devolvidos sem insuficiência de fundos, e que 
estando prescrita a eficácia de tais títulos, pretende receber a referida importância por meio desta ação monitória. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 130.717,93 (atualizado até13/09/2018), 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 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 São Paulo, aos 16 de outubro de 2019  
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Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 34.111.187/0001-12

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729 - 8º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - Brasil

Ouvidoria: 0800-7700-668 - ouvidoria@haitongib.com.br

 1 Contexto operacional
O Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (Banco) é uma empresa controlada direta do Haitong Bank 
S.A., com sede em Lisboa (Portugal), sendo suas operações conduzidas no contexto de um conjunto de insti-
tuições que atuam integradamente no mercado financeiro, e certas operações têm a participação de institui-
ções controladas (Corretora e Distribuidora), integrantes do sistema financeiro. Como parte da estratégia de 
negócios, mantivemos as atividades do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. - Cayman Branch, cujos 
ativos totais e  patrimônio líquido totalizavam US$ 49.791 mil (2018 US$ 37.573 mil) e US$ 20.146 mil (2018 
US$ 18.960 mil), respectivamente.

 2 Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras do Banco, incluindo sua dependência no exterior, foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis no Brasil, a partir das diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para o registro contábil das operações, associadas às normas 
e às instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Estas 
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 12.02.2020. As demonstrações financeiras 
da dependência no exterior foram ajustadas às práticas contábeis vigentes no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN, bem como, foram convertidas para reais de acordo com a taxa de câmbio da 
moeda local. Essas demonstrações financeiras foram consolidadas nas demonstrações financeiras do Banco. Os 
saldos das contas patrimoniais ativas e passivas e os resultados oriundos das transações entre o Banco e sua 
dependência no exterior foram eliminados, quando aplicável. Em aderência ao processo de convergência com as 
normas internacionais de contabilidade, alguns pronunciamentos contábeis e suas interpretações foram emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente 
quando aprovado pelo CMN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados foram: a) Resolução nº 3566/08 - 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01 (R1)), b) Resolução nº 3604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa 
(CPC 03 (R2)), c) Resolução nº 3750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 (R1)), d) Resolução nº 
3823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25), e) Resolução nº 3973/11 - Evento 
Subseqüente (CPC 24), f) Resolução nº 3989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 (R1)), g) Resolução 
4007/11 - Evidenciação de Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificações de Erros (CPC 23), 
h) Resolução nº 4144/12 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro 
(CPC 00 (R2)), i) Resolução nº 4424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 (R1)), j) Resolução nº 4524/16 - Efeitos 
das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis (CPC 02 (R2)), k) Resolução nº 
4534/16 - Ativo intangível (CPC 04 (R1)) e l) Resolução nº 4535/16 - Ativo Imobilizado (CPC 27). Atualmente, não é 
possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e tampouco se a 
utilização dos mesmos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.

 3 Resumo das principais práticas contábeis
a. As receitas e as despesas foram apropriadas pelo regime de competência. b. Os títulos e valores mobiliários 
adquiridos para formação de carteira própria são registrados pelo valor efetivamente pago, inclusive corretagens 
e emolumentos e, se classificam em função da intenção da Administração do Banco em três categorias distintas, 
conforme Circular BACEN nº 3068 (vide nota n° 6 “b”): a) Títulos para negociação - adquiridos com o propósito de 
serem ativa e frequentemente negociados. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos 
auferidos e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período; b) Títulos disponíveis para 
venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como mantidos até o vencimento. São 
registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, em contrapartida ao resultado do 
período e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributá-
rios, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e c) Títulos mantidos até o venci-
mento - adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. 
São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e deduzidos de provisão, quando 
aplicável, em contrapartida ao resultado do período. c. O Banco utiliza instrumentos financeiros derivativos com 
intuito de reduzir sua exposição a riscos de mercado, moeda e de taxas de juros, utilizando-se para tal dos instru-
mentos disponíveis na B3 e no mercado de balcão. Esses instrumentos financeiros derivativos são avaliados a 
valor de mercado, em conformidade com Circular BACEN nº 3082 (vide nota n° 7 “a”). Os instrumentos financeiros 
derivativos (instrumentos de hedge) utilizados para mitigar os riscos decorrentes das exposições às variações no 
valor de mercado dos ativos e passivos financeiros (itens objeto de hedge) são considerados como instrumentos 
de proteção (operação de hedge) e, quando da contratação da operação, são classificados na categoria “hedge de 
risco de mercado”. Adicionalmente, desde o início da operação e de maneira continuada, o Banco documenta se 
o instrumento de hedge é altamente efetivo na compensação das mudanças de valor de mercado do item objeto 
de hedge, atribuível ao risco sujeito a hedge. A operação de hedge é descontinuada quando o Banco cancela ou 
não se qualifica mais como hedge ou o instrumento de hedge vence ou é vendido, rescindido ou executado. Os 
ganhos e perdas decorrentes das mudanças no valor de mercado dos instrumentos de hedge e dos itens objeto 
de hedge são registrados em contas de receitas e despesas no resultado. d. As operações de crédito foram clas-
sificadas de acordo com o julgamento da Administração em nove níveis de risco, levando em consideração a 
análise dos clientes e garantias, a experiência passada e os riscos específicos em relação à operação, observan-
do os parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 2682. Após 60 dias, as rendas das operações vencidas 
somente serão reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. As operações classificadas como nível 
“H” (risco máximo), após 6 meses, são baixadas contra a provisão existente e controladas por cinco anos em 
contas de compensação, não mais figurando em balanços patrimoniais. As operações renegociadas são manti-
das, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas. A provisão para créditos de liquidação duvidosa 
foi constituída considerando a atual conjuntura econômica e a expectativa de realização da carteira, de forma que 
apure a adequada provisão em montante suficiente para cobrir riscos específicos e globais, associada à provisão 
calculada de acordo com os níveis de risco e os respectivos percentuais mínimos estabelecidos pela Resolução 
CMN nº 2682 (vide nota 8 “b”). e. Redução do valor recuperável (impairment) - é reconhecida uma perda por im-
pairment se o valor da contabilização de um ativo excede seu valor recuperável. Perdas por impairment são reco-
nhecidas no resultado do período. Os valores dos ativos não financeiros, exceto outros valores e bens e créditos 
tributários, são revistos no mínimo semestralmente para determinar se há alguma indicação de perda por impair-
ment. f. Ativo permanente: demonstrado pelo custo, combinado com os seguintes aspectos: 1. As participações 
em sociedades controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial (vide nota nº 10). 2. Deprecia-
ção do imobilizado de uso é calculada pelo método linear às seguintes taxas anuais: 20% para sistemas de pro-
cessamento de dados e veículos e 10% para móveis e equipamentos. 3. Intangível, representados por direito de 
uso de softwares, sendo sua amortização calculada pelo método linear durante o prazo do contrato. g. Os passivos 
circulante e exigível a longo prazo incluem os passivos conhecidos e calculáveis acrescidos dos encargos e das 

variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais incorridos, quando aplicável. h. O reconhecimento, a 
mensuração e a divulgação das provisões, das contingências passivas e das obrigações legais são efetuados de 
acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 (vide nota 14), o qual foi aprovado pela Resolução CMN nº 3823, 
sendo: • Provisões: são constituídas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, 
a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda 
for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança;  • Passivos Contingentes: de 
acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua 
existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não 
estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de 
reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explica-
tivas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e  nem divulgadas; e 
• Obrigações Legais: Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é 
sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, 
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis. i. As provisões para imposto 
de renda (IRPJ), contribuição social (CSLL), PIS e COFINS são calculadas às alíquotas de 15%, acrescidas de 10% 
acima de determinado limite, 15%; 0,65% e 4%, respectivamente, considerando para efeito das respectivas bases 
de cálculo, a legislação pertinente a cada encargo (vide nota nº 13 “a” para IRPJ e CSLL). A alíquota da CSLL, para 
os bancos de qualquer espécie, foi elevada de 15% para 20% com vigência a partir de 1º de março de 2020, nos 
termos do artigo 32 da Emenda Constitucional 103, publicada em 13 de novembro de 2019. Também é observada 
a prática contábil de constituição de créditos tributários de imposto de renda e contribuição social, calculados 
sobre prejuízos fiscais e adições temporárias às mesmas alíquotas vigentes utilizadas para constituição de provi-
são (vide nota nº 13 “b”). Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas 
atuais de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.  j. Garantias fi-
nanceiras prestadas: as perdas associadas à probabilidade de desembolsos futuros vinculadas a garantias pres-
tadas foram avaliadas de acordo com a natureza da obrigação prestada, na experiência passada, nas expectativas 
futuras e na política de avaliação de risco da Administração. Essa avaliação é revista pelo menos semestralmente. 
A provisão para garantias prestadas foi constituída em montante suficiente para cobertura das perdas prováveis 
durante todo o prazo da garantia prestada, sendo registrada em adequada conta do passivo, tendo como contra-
partida o resultado do período. A adoção desses procedimentos teve os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2017, sendo o registro da provisão constituída sobre a aplicação inicial realizado em contrapartida à conta de lu-
cros acumulados, pelo valor líquido dos efeitos tributários, de acordo com a Resolução CMN nº 4512 (vide nota nº 
9 “f”).  k. As demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, incluem algumas contas 
cujos valores são determinados por estimativas baseadas na experiência passada, ambiente legal e de negócios, 
probabilidade de ocorrência de eventos sujeitos ou não ao controle da Administração, etc.. As principais estimati-
vas envolvem cálculos de valor de mercado para títulos e instrumentos financeiros derivativos, de provisões para 
créditos de liquidação duvidosa e contingências e de realização dos ativos fiscais diferidos líquidos dos passivos 
diferidos. Essas estimativas são revistas pelo menos semestralmente, buscando-se determinar valores que mais 
se aproximem dos futuros valores de liquidação dos ativos ou passivos considerados. l. O lucro por ação é calcu-
lado com base nas quantidades de ações do capital social integralizado nas datas das demonstrações financeiras.

 4 Caixa e equivalentes de caixa
Conforme Resolução CMN nº 3604, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento origi-
nal igual ou inferior a 90 dias. O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

31.12.2019 31.12.2018
Disponibilidades .......................................................................................................... 13.082 31.388
- Aplicações no mercado aberto - posição bancada .................................................. 11.000 137.434
- Aplicações no mercado aberto - posição vendida ................................................... – 405.331
Aplicações interfinanceiras de liquidez - Total .......................................................... 11.000 542.765
Total .................................................................................................................... 24.082 574.153

 5 Aplicações interfinanceiras de liquidez
31.12.2019 31.12.2018

Até 3 
meses

De 3 meses 
a 1 ano

De 1 a 3 
anos

Valor 
Contábil

Valor de 
Custo

Valor 
Contábil

Valor de 
Custo

- L.T.N. ................................................. – – – – – 137.434 137.434
- N.T.N. ................................................. 11.000 – – 11.000 11.000 – –
Aplicações no mercado aberto - 
 posição bancada ................................ 11.000 – – 11.000 11.000 137.434 137.434
- L.T.N. ................................................. 589.116 – – 589.116 589.116 103.454 103.454
- N.T.N.-F ............................................. – – – – – 301.877 301.877
Aplicações no mercado aberto - 
 posição vendida ................................. 589.116 – – 589.116 589.116 405.331 405.331
Aplicações em depósitos 
 interfinanceiros ................................. – 49.245 – 49.245 49.245 123.978 123.978
Total em 31.12.2019 - R$ .................. 600.116 49.245 – 649.361 649.361 – –
- % .................................................... 92,4% 7,6% 0,0% 100,0% – – –
Total em 31.12.2018 - R$ .................. 542.765 – 123.978 – – 666.743 666.743
- % .................................................... 81,4% 0,0% 18,6% – – 100,0% –

 6 Títulos e valores mobiliários
a. Composição da carteira 2019 2018
Títulos Livres Vinculadas Total Livres Vinculadas Total
L.F.T. ............................................... 387 52.351 52.738 – 204.496 204.496
L.T.N. .............................................. 9.089 608.593 617.682 101.889 176.913 278.802
N.T.N.-B ......................................... 30.787 84.107 114.894 13.999 168.239 182.238
N.T.N.-F ......................................... 696.697 676.317 1.373.014 709.538 766.932 1.476.470
Debêntures .................................... 62.595 58.013 120.608 80.678 20.232 100.910
Fundos de investimentos .............. 35.081 – 35.081 31.936 – 31.936
Aplicações em T.V.M. no exterior .. 19.293 97.438 116.731 18.382 95.446 113.828
Total ............................................ 853.929 1.576.819 2.430.748 956.422 1.432.258 2.388.680

 1 Contexto operacional

 2 Apresentação das demonstrações financeiras

 3 Resumo das principais práticas contábeis

 4 Caixa e equivalentes de caixa

 5 Aplicações interfinanceiras de liquidez

 6 Títulos e valores mobiliários

SENHORES ACIONISTAS,
Apresentamos a V.Sas., o relatório da Administração e as demonstrações financeiras do Haitong Banco de 
Investimento do Brasil S.A. encerradas em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das notas explicativas, 
elaboradas de acordo com a legislação societária e normas regulamentares do Banco Central do Brasil.

DESEMPENHO DAS ATIVIDADES
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. apresentou 
lucro líquido de R$ 16.642. 
O patrimônio líquido atingiu R$ 520.157 ao final do exercício, após considerar o resultado do exercício 
deduzidos dos juros sobre o capital próprio no montante de R$ 4.650. O índice de adequação do capital, 
instituído pelo Comitê da Basileia e normatizado pelo Banco Central do Brasil, atingiu 20,5% ao final do ano 
no “Conglomerado Prudencial”, superior ao mínimo de 10,5% exigido pelo Banco Central do Brasil. 

O ativo total alcançou R$ 4.271.227 ao final do exercício. As aplicações interfinanceiras de liquidez, as 
carteiras de títulos e valores mobiliários e de instrumentos financeiros derivativos atingiram R$ 3.135.906 
correspondente a 73,4% dos ativos totais. 
A carteira de títulos e valores mobiliários atingiu R$ 2.430.748, correspondente a 56,9% dos ativos totais, 
representada por 89,0% em títulos públicos e 11,0% em títulos de emissão privada. Dessa carteira, o Banco 
classificou 76,2% em “títulos para negociação”, 22,0% em “títulos disponíveis para venda” e 1,8% em 
“títulos mantidos até o vencimento”, em razão da intenção da Administração e da capacidade financeira do 
Banco em mantê-los até o vencimento. A posição de liquidez do Banco, representada pela carteira de 
títulos livres, atingiu R$ 853.929, correspondente a 1,6 vezes o patrimônio líquido final. 
A carteira de crédito atingiu o saldo de R$ 390.397 ao final do ano. Essa carteira, incluindo as fianças 
prestadas no montante de R$ 148.796, atingiu o saldo de R$ 539.193. Dessa carteira de crédito, 95,5% das 
operações foram classificadas entre os níveis de risco “AA” a “B” em conformidade com a regulamentação 

em vigor do Banco Central do Brasil. As parcelas vencidas totalizaram R$ 17. A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa totalizou R$ 8.580, correspondente a 2,2% da carteira de crédito.  Os recursos 
captados totalizaram R$ 3.395.394 ao final do ano, sendo representados por: R$ 12.795 em depósitos 
interfinanceiros; R$ 466.289 em depósitos a prazo; R$ 1.829.207 em captações no mercado aberto; 
R$ 890.093 em letras financeiras; R$ 197.010 em repasses do BNDES.

AGRADECIMENTOS
É indispensável traduzir o reconhecimento ao trabalho de nossos funcionários, ao apoio de nossos 
acionistas e a confiança de nossos clientes e das instituições financeiras do mercado.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020

A  Administração

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Nota Capital
Reservas de lucros Ajustes de avaliação

patrimonial
Lucros (prejuízos)

acumulados TotalLegal para expansão
Patrimônio líquido em 01 de janeiro de 2018 ........................................................................... 420.000 31.042 172.461 (626) (94.631) 528.246
Realização de reservas ...................................................................................................................... 12 c – – (123.821) – 123.821 –
Juros sobre capital próprio declarados ............................................................................................. 12 b – – – – (30.000) (30.000)
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis para venda ........................................................... 6 b – – – 1.978 – 1.978
Outros eventos .................................................................................................................................... – – – – (250) (250)
Lucro líquido do exercício .................................................................................................................. – – – – 1.060 1.060
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 ...................................................................... 420.000 31.042 48.640 1.352 – 501.034
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis para venda ........................................................... 6 b – – – 7.131 – 7.131
Lucro líquido do exercício .................................................................................................................. – – – – 16.642 16.642
Destinações do lucro:
• Reservas .......................................................................................................................................... 12 c – 832 11.160 – (11.992) –
• Juros sobre capital próprio declarados .......................................................................................... 12 b – – – – (4.650) (4.650)
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 ...................................................................... 420.000 31.874 59.800 8.483 – 520.157
Patrimônio líquido em 01 de julho de 2019 .............................................................................. 420.000 31.042 48.640 3.864 13.971 517.517
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis para venda ........................................................... 6 b – – – 4.619 – 4.619
Lucro líquido do semestre ................................................................................................................. – – – – 2.671 2.671
Destinações do lucro:
• Reservas .......................................................................................................................................... 12 c – 832 11.160 – (11.992) –
• Juros sobre capital próprio declarados .......................................................................................... 12 b – – – – (4.650) (4.650)
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 ...................................................................... 420.000 31.874 59.800 8.483 – 520.157

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31.12.2019 31.12.2018
Circulante ............................................................................................. 2.769.583 2.580.851
 Disponibilidades ................................................................................. 4 13.082 31.388
 Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 649.361 542.765
  Aplicações no mercado aberto ................................................................ 5 600.116 542.765
  Aplicações em depósitos interfinanceiros .............................................. 5 49.245 –
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos .... 1.963.976 1.855.889
  Carteira própria........................................................................................ 6 a 776.127 816.319
  Vinculados a compromissos de recompra .............................................. 6 a 870.262 799.058
  Vinculados à prestação de garantias ...................................................... 6 a 261.790 202.842
  Instrumentos financeiros derivativos ...................................................... 7 a 55.797 37.670
 Operações de crédito .......................................................................... 48.696 100.528
  Operações de crédito - Setor privado ..................................................... 8 a 49.676 106.749
  Provisões para créditos de liquidação duvidosa ..................................... 8 b (980) (6.221)
 Outros créditos ................................................................................... 93.171 47.680
  Carteira de câmbio .................................................................................. 9 a 67.086 46
  Rendas a receber ..................................................................................... 167 6.029
  Negociação e intermediação de valores ................................................. 9 b – 4.614
  Diversos .................................................................................................... 9 c 25.918 36.991
 Outros valores e bens ......................................................................... 1.297 2.601
  Despesas antecipadas ............................................................................. 1.297 2.601
Realizável a longo prazo ....................................................................... 1.205.239 1.218.792
 Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. – 123.978
  Aplicações em depósitos interfinanceiros .............................................. 5 – 123.978
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos
  financeiros derivativos ..................................................................... 522.569 579.477
  Carteira própria........................................................................................ 6 a 77.802 140.103
  Vinculados a compromissos de recompra .............................................. 6 a 428.319 424.328
  Vinculados à prestação de garantias ...................................................... 6 a 16.448 6.030
  Instrumentos financeiros derivativos ...................................................... 7 a – 9.016
 Operações de crédito .......................................................................... 333.121 191.488
  Operações de crédito - Setor privado ..................................................... 8 a 340.721 196.267
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................................... 8 b (7.600) (4.779)
 Outros créditos ................................................................................... 338.967 323.678
  Rendas a receber ..................................................................................... 169 –
  Diversos .................................................................................................... 9 c 339.597 323.915
  Provisões para outros créditos de liquidação duvidosa .................................... (799) (237)
 Outros valores e bens ......................................................................... 10.582 171
  Despesas antecipadas ............................................................................. 10.582 171
Permanente .......................................................................................... 296.405 292.743
 Investimentos ..................................................................................... 282.741 276.392
  Participações em controladas - no País ................................................. 10 277.534 271.185
  Outros investimentos ............................................................................... 10 5.207 5.207
 Imobilizado de uso .............................................................................. 7.616 8.873
  Outras imobilizações de uso ................................................................... 16.849 16.845
  Depreciações acumuladas ...................................................................... (9.233) (7.972)
 Intangível ............................................................................................ 6.048 7.478
  Ativos intangíveis ..................................................................................... 10.552 10.552
  Amortização acumulada .......................................................................... (4.504) (3.074)
Total do ativo ........................................................................................ 4.271.227 4.092.386

Passivo Nota 31.12.2019 31.12.2018
Circulante ............................................................................................. 3.018.405 2.213.940
 Depósitos ............................................................................................ 350.050 501.939
  Depósitos interfinanceiros ....................................................................... 11 a 12.795 10.005
  Depósitos a prazo .................................................................................... 11 a 337.255 491.934
 Captações no mercado aberto ............................................................ 1.760.186 1.569.325
  Carteira própria........................................................................................ 11 a 1.169.552 1.108.089
  Carteira livre movimentação ................................................................... 11 a 590.634 461.236
 Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................... 717.302 42.238
  Recursos de letras financeiras, crédito do agronegócio 
   e letras de crédito imobiliário ............................................................... 11 a 717.302 41.837
  Certificados de Operações Estruturadas ................................................ 11 a – 401
Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais  ....................... 10.332 20.457
  BNDES ...................................................................................................... 11 a 10.332 20.121
  FINAME .................................................................................................... 11 a – 336
 Instrumentos financeiros derivativos ................................................. 57.463 15.066
  Instrumentos financeiros derivativos ...................................................... 7 a 57.463 15.066
 Outras obrigações .............................................................................. 123.072 64.915
  Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ........................... 726 1
  Carteira de câmbio .................................................................................. 9 a 66.919 46
  Sociais e estatutárias .............................................................................. 3.952 29.325
  Fiscais e previdenciárias ......................................................................... 9 d 10.875 7.525
  Negociação e intermediação de valores ................................................. 9 b 18.512 2.961
  Diversas .................................................................................................... 9 e 22.088 25.057
Exigível a longo prazo ........................................................................... 732.128 1.376.389
 Depósitos ............................................................................................ 129.034 155.397
  Depósitos a prazo .................................................................................... 11 a 129.034 155.397
 Captações no mercado aberto ............................................................ 69.021 72.120
  Carteira própria........................................................................................ 11 a 69.021 72.120
 Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................... 172.791 680.398
  Recursos de letras financeiras, de crédito do agronegócio  ...................
   e letras de crédito imobiliário ............................................................... 11 a 172.791 680.398
Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais ........................ 186.678 181.174
  BNDES ...................................................................................................... 11 a 186.678 181.174
 Instrumentos financeiros derivativos ................................................. 1.812 145.993
  Instrumentos financeiros derivativos ...................................................... 7 a 1.812 145.993
 Outras obrigações .............................................................................. 172.792 141.307
  Fiscais e previdenciárias ......................................................................... 9 d 31.435 18.709
  Diversas .................................................................................................... 9 e 141.357 122.598
Resultado de exercícios futuros ........................................................... 537 1.023
  Rendas antecipadas ................................................................................. 537 1.023
Patrimônio líquido ................................................................................ 520.157 501.034
  Capital - de domiciliados no País ............................................................ 12 a 84.000 84.000
  Capital - de domiciliados no Exterior  ..................................................... 12 a 336.000 336.000
  Reservas de lucros .................................................................................. 12 c 91.674 79.682
  Ajustes de avaliação patrimonial ............................................................ 6 b 8.483 1.352
Total do passivo e patrimônio líquido ................................................... 4.271.227 4.092.386

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais, exceto o lucro do semestre/exercício por ação)

2º Exercícios findos em
31 de dezembroNota semestre

2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira ................................ 302.552 809.771 1.184.285
 Operações de crédito ............................................................ 12.176 26.322 36.703
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 296.348 807.069 1.179.516
 Resultado com instrumentos financeiros derivativos ......... (10.077) (28.239) (31.890)
 Resultado de operações de câmbio ..................................... 4.105 4.619 (44)
Despesas da intermediação financeira .............................. (274.079) (740.447) (1.164.421)
 Operações de captação no mercado .................................... (272.305) (728.855) (1.163.554)
 Operações de empréstimos e repasses ............................... (6.235) (14.249) (16.650)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................... 8 c 4.461 2.657 15.783
Resultado bruto da intermediação financeira .................... 28.473 69.324 19.864
Outras receitas/(despesas) operacionais .......................... (37.016) (56.861) (53.852)
 Receitas de prestação de serviços ....................................... 17 b 3.890 15.723 29.943
 Despesas de pessoal ............................................................ (24.685) (47.339) (50.263)
 Outras despesas administrativas ......................................... 17 c (13.140) (26.314) (24.222)
 Despesas tributárias ............................................................. 17 d (1.013) (2.982) (8.453)
 Resultado de participações em controladas............................... 10 755 6.828 8.658
 Outras receitas operacionais ................................................ 17 e 509 1.866 493
 Outras despesas operacionais ............................................. 17 f (3.332) (4.643) (10.008)
Resultado operacional ....................................................... (8.543) 12.463 (33.988)
Resultado não operacional ..................................................... 7 10 (4.433)
Resultado antes da tributação sobre 
 o lucro e participações ..................................................... (8.536) 12.473 (38.421)
Imposto de renda e contribuição social ............................. 12.453 6.301 39.481
 Passivo diferido ..................................................................... 13 b (13.080) (14.714) 7.120
 Ativo diferido .......................................................................... 13 b 25.533 21.015 32.361
Participações no lucro ....................................................... (1.246) (2.132) –
Lucro do semestre/exercício ............................................. 2.671 16.642 1.060
Número de ações ............................................................... 12 a 127.338.665 127.338.665 127.338.665
Lucro do semestre/exercício por ação - R$ ....................... 0,02 0,13 0,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

2º Exercícios findos em
31 de dezembrosemestre

Atividades operacionais 2019 2019 2018
Lucro do semestre/exercício ................................................................. 2.671 16.642 1.060
Ajustes ao lucro ..................................................................................... (13.115) (16.315) (29.271)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......................................... (4.461) (2.657) (15.783)
 Depreciação e amortização ........................................................................ 1.860 3.851 3.855
 Resultado de participações em controladas.............................................. (755) (6.828) (8.658)
 Imposto de renda e contribuição social ..................................................... (12.453) (6.301) (39.481)
 Outras provisões operacionais ................................................................... 354 (7.227) 33.026
 Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa ................................ 2.340 2.847 (2.230)
Variações em ativos e passivos .............................................................. (994.027) (517.061) (258.995)
 Redução (aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez .............. (329.338) (514.383) 843.276
 Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários 
  e instrumentos financeiros derivativos .................................................... (329.111) (37.842) (366.398)
 Redução (aumento) em operações de crédito ........................................... (101.155) (87.144) 52.795
 Redução (aumento) em outros créditos ..................................................... (41.308) (40.562) (7.750)
 Redução (aumento) em outros valores e bens .......................................... (10.027) (9.107) 2.490
 Aumento (redução) em depósitos ............................................................... 32.069 (178.252) (469.565)
 Aumento (redução) em captações no mercado aberto ................................. (359.678) 187.762 (972.541)
 Aumento (redução) em recursos de aceites e emissão de títulos ............ 108.659 167.457 610.253
 Aumento (redução) em obrigações por empréstimos e repasses ............ (3.970) (4.621) (22.259)
 Aumento (redução) em instrumentos financeiros derivativos .................. (61.656) (101.784) 50.192
 Aumento (redução) em outras obrigações ................................................. 101.579 101.901 23.283
 Aumento (redução) em resultados de exercícios futuros................................... (91) (486) 239
 Imposto de renda e contribuição social pagos .......................................... – – (3.010)
Caixa líquido (aplicado) em atividades operacionais ............................. (1.004.471) (516.734) (287.206)
Atividades de investimentos
 Aumento de capital em participações em controladas .................................. – – (115.286)
 Aquisição de imobilizado de uso ................................................................ (650) (1.187) (1.266)
 Alienação de imobilizados de uso .............................................................. – 22 282
 Aquisição de ativos intangíveis ................................................................... – – (28)
Caixa líquido (aplicado) em atividades de investimentos ....................... (650) (1.165) (116.298)
Atividades de financiamentos ................................................................
 Juros sobre o capital próprio pagos ........................................................... – (29.325) –
Caixa líquido (aplicado) em atividades de financiamento ...................... – (29.325) –
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa .............................. (2.340) (2.847) 2.230
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa .................................. (1.007.461) (550.071) (401.274)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período .................................... 1.031.543 574.153 975.427
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período ..................................... 24.082 24.082 574.153
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa .................................. (1.007.461) (550.071) (401.274)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

b. Classificação da carteira por categoria 2019 2018
Títulos Sem  vencimento De 3 a  12 meses De 1 a  3 anos De 3 a  5 anos Acima de  5 anos Valor  contábil Valor  de custo Valor  contábil Valor  de custo
L.F.T. ........................................................................................................ – – 52.350 388 – 52.738 52.738 204.496 204.340
L.T.N. ....................................................................................................... – – 1.403 367.319 – 368.722 355.369 106.806 104.852
N.T.N.-B .................................................................................................. – 2.620 – 3.738 24.429 30.787 30.100 2.543 2.503
N.T.N.-F .................................................................................................. – – – – 1.373.014 1.373.014 1.373.500 1.476.470 1.378.723
Fundos de investimentos ....................................................................... 25.744 – – – – 25.744 25.744 23.775 23.775
Total - Negociação (b.1) .................................................................. 25.744 2.620 53.753 371.445 1.397.443 1.851.005 1.837.451 1.814.090 1.714.193
L.T.N. ....................................................................................................... – – – 248.960 – 248.960 242.992 171.996 169.713
N.T.N.-B .................................................................................................. – – – 84.107 – 84.107 80.091 179.695 179.660
Debêntures ............................................................................................. – 43.752 – 37.460 14.261 95.473 95.716 100.910 101.773
Fundos de investimentos ....................................................................... – 9.337 – – – 9.337 9.337 8.161 8.161
Aplicações em T.V.M. no exterior ........................................................... – – – 97.438 – 97.438 91.757 – –
Total - Disponíveis para venda (b.2) ................................................ – 53.089 – 467.965 14.261 535.315 519.893 460.762 459.307
Debêntures ............................................................................................. – – – 25.135 – 25.135 25.135 – –
Aplicações em T.V.M. no exterior ........................................................... – 4.085 11.970 3.238 – 19.293 19.293 113.828 113.828
Total - Mantidos até o vencimento (b.3) .......................................... – 4.085 11.970 28.373 – 44.428 44.428 113.828 113.828
Total em 2019 - R$ .......................................................................... 25.744 59.794 65.723 867.783 1.411.704 2.430.748 2.401.772 – –
- % .................................................................................................. 1,1% 2,5% 2,7% 35,6% 58,1% 100,0% – – –
Total em 2018 - R$ .......................................................................... 23.775 3.484 278.755 1.203.152 879.514 – – 2.388.680 2.287.328
- % .................................................................................................. 1,0% 0,1% 11,7% 50,4% 36,8% – – 100,0% –

O valor de mercado dos títulos em carteira baseia-se em coletas de preços junto ao mercado na data do 
balanço. Caso não haja liquidez ou cotação de preços para calcular o valor de mercado de determinado título, 
os valores são estimados com base em cotações de distribuidores, modelos de precificação ou cotações de 
preços para títulos com características semelhantes. b.1. “Títulos para negociação”: O ajuste positivo a valor 
de mercado dos títulos no montante de R$ 13.554 (2018 R$ 99.897), obtido entre os valores de custo 
R$ 1.837.451 (2018 R$ 1.714.193) e de mercado R$ 1.851.005 (2018 R$ 1.814.090), foi registrado em conta 
adequada do resultado. b.2. “Títulos disponíveis para venda”: O ajuste positivo a valor de mercado dos títulos 
no montante de R$ 15.422 (2018 R$ 1.455), obtido entre os valores de custo R$ 519.893 (2018 R$ 459.307) 
e de mercado R$ 535.315 (2018 R$ 460.762), foi registrado em conta adequada de patrimônio líquido, líquido 
dos tributos. Os valores de custo e de mercado das debêntures e das aplicações em TVM no exterior foram 
deduzidos de provisão para valor recuperável de R$ 37.460 (2018 R$ 43.188). b.3. “Títulos mantidos até o 
vencimento”: registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos. O valor de mercado 
desses títulos na data do balanço totalizava R$ 45.182 (2018 R$ 111.901).

 7 Instrumentos financeiros derivativos
a. Derivativos: Os instrumentos financeiros derivativos são representados por operações de contratos futuros, 
a termo, opções e de swap, registrados na B3, envolvendo taxas pré-fixadas, mercado interfinanceiro (DI), 
variação cambial ou índice de preços, conforme demonstrado abaixo: 

2019 2018
Valores de

mercado
Valores de custo

atualizados
Valores de

mercado
Valores de custo

atualizados

Valores
referen-

ciais

Exposição
líquida

ativa/
(passiva)

Exposição
líquida

ativa/
(passiva)

Valores
referen-

ciais

Exposição
líquida

ativa/
(passiva)

Exposição
líquida

ativa/
(passiva)

PRÉ .................................... 3.600 34 (99) 1.237.565 5.455 3.587
CDI...................................... 1.531.078 (8.464) (9.259) 1.938.455 (147.190) (119.160)
DÓLAR ................................ 104.919 9.482 10.126 2.027.231 29.705 33.777
Swaps ............................. 1.639.597 1.052 768 5.203.251 (112.030) (81.796)
DÓLAR ................................ 120.545 (4.530) (4.323) 102.725 (658) (650)
Termo de moedas ........... 120.545 (4.530) (4.323) 102.725 (658) (650)
Compra de opção de 
 compra - Ações ............. – – – 18.456 575 499
Compra de opção de 
 venda - Ações ............... – – – 456 5 7
DÓLAR ................................ – – – 21.983 (2.043) (2.192)
AÇÕES ................................ – – – 19.000 (214) (131)
AÇÕES - COE ..................... – – – 384 (8) (30)
Venda de opção de 
 compra ......................... – – – 41.367 (2.265) (2.353)
Total instrumentos 
 financeiros derivativos 
  (Ativo - Passivo) .......... 1.760.142 (3.478) (3.555) 5.366.255 (114.373) (84.293)
DAP .................................... 16.342 (18) (18) 14.287 (7) (7)
DI ........................................ 6.509.985 (6.083) (6.083) 5.561.303 (1.392) (1.392)
DDI ..................................... 2.143.493 (9.161) (9.161) 2.738.237 (2.463) (2.463)
DÓLAR ................................ 339.568 1.137 1.137 312.075 810 810
IND ..................................... 31.887 (271) (271) – – –
Futuros - Compras 
 e vendas........................ 9.041.275 (14.396) (14.396) 8.625.902 (3.052) (3.052)
Os prêmios/diferenciais a receber e a pagar das operações de opções, termo e swaps e os ajustes diários a receber e a 
pagar das operações de futuros estão ajustados ao seu valor de mercado e são registrados em contas patrimoniais de 
“Instrumentos financeiros derivativos” e de “Negociação e intermediação de valores”, respectivamente e, os valores de 
referência dessas operações registrados em contas de compensação. Para a obtenção dos valores de mercado o Banco 
adotou os seguintes critérios: operações de futuros utilizam-se cotações em bolsa, operações de opções utilizam-se 
modelos próprios de precificação baseando-se em parâmetros de mercado e para operações a termo e de swaps esti-
mam-se o fluxo de caixa futuro de cada uma de suas partes descontadas a valor presente, conforme curvas de correção, 
que refletem os fatores de risco adequados, sendo principalmente com base nos preços da B3. A exposição ao risco de 
crédito nos contratos futuros é minimizada em razão da liquidação financeira diária. Os contratos de Swaps proporcionam 
risco de crédito no caso de a contraparte não ter a capacidade ou a disposição para cumprir suas obrigações contratuais.
b. Composição dos instrumentos financeiros derivativos por prazos de vencimento:

Até 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 3 
anos

De 3 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Total 
2019

Total 
2018

Swaps (a) ................................... 9.160 (8.108) – – – 1.052 (112.030)
Termo de moedas (a) ................ (21) (2.697) (1.812) – – (4.530) (658)
Opções (a) ................................. – – – – – – (1.685)
Total em 31.12.2019 ............... 9.139 (10.805) (1.812) – – (3.478) –
Total em 31.12.2018 ............... (2.954) 25.558 (136.977) – – – (114.373)
Futuros em 31.12.2019 (b) ..... 2.144.728 3.405.877 2.106.425 440.149 944.096 9.041.275 –
Futuros em 31.12.2018 (b) ..... 689.199 2.127.670 4.179.633 1.389.755 239.645 – 8.625.902
(a) valores de exposição líquida e (b) valores de referência.

 8 Operações de crédito
Na data do balanço, a carteira de crédito atingiu R$ 390.397 (2018 R$ 326.759). Se incluído o saldo de 
R$ 148.796 (2018 R$ 265.809) de fianças prestadas, registradas em contas de compensação, a carteira 
totalizaria R$ 539.193 (2018 R$ 592.568).
a. Composição da carteira por atividade econômica e por prazos de vencimento:

Parcelas a Vencer Parcelas Vencidas

Até 3 
meses

De 
3 a 12 

meses

De 
1 a 

3 anos
De 3 a 
5 anos

Acima 
de 5 

anos

Até 
12 

meses

Após 
12 

meses
Total 
2019

Total 
2018

Empréstimos - Indústria .... 94 838 1.676 5.838 19.737 – – 28.183 4.417
Empréstimos - Outros 
 Serviços ............................ 3.166 32.618 30.000 – – – – 65.784 58.493
Financiamentos - Indústria 905 1.486 330 – 148.082 – – 150.803 141.642
Financiamentos - Outros 
 Serviços ............................ 2.710 7.707 18.965 19.531 15.948 17 – 64.878 74.026
Financiamentos a 
 exportação - Indústria ...... 135 – 80.614 – – – – 80.749 24.438
Total - Operações de 
 Crédito ............................ 7.010 42.649 131.585 25.369 183.767 17 – 390.397 303.016
Créditos decorrentes de 
 contratos de exportação
  - Indústria ....................... – – – – – – – – 23.743
Total - Outros Créditos - 
 Diversos (nota 9 “b”)....... – – – – – – – – 23.743
Total em 31.12.2019 - R$ .. 7.010 42.649 131.585 25.369 183.767 17 – 390.397 –
- % .................................... 1,8% 10,9% 33,7% 6,5% 47,1% 0,0% 0,0% 100,0% –
Total em 31.12.2018 - R$ .. 83.987 17.324 41.306 39.930 138.749 – 5.463 – 326.759
- % .................................... 25,7% 5,3% 12,6% 12,2% 42,5% 0,0% 1,7% – 100,0%
b. Classificação da carteira de crédito por níveis de risco: A Resolução CMN nº 2682 introduziu os critérios 
para a classificação das operações de crédito e para a constituição da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, os quais baseiam-se em sistemas de avaliação de risco de clientes e operações. A seguir, demons-

 7 Instrumentos financeiros derivativos

 8 Operações de crédito

tramos a composição da carteira de crédito e a provisão para créditos de liquidação duvidosa mínima exigida 
nos correspondentes níveis de risco conforme estabelecido na referida Resolução:

2019 2018
Saldo da Carteira Provisão Saldo da Carteira Provisão

Níveis de 
 Risco %

Parcelas  
a Vencer

Parcela  
vencida Total

Mínima  
Exigida Contábil

Parcelas  
a Vencer

Parcela  
vencida Total

Mínima  
Exigida Contábil

AA ........ – 196.053 – 196.053 – – 88.198 – 88.198 – –
A .......... 0,5 3.493 – 3.493 17 17 143.286 – 143.286 716 716
B .......... 1,0 173.181 – 173.181 1.732 2.771 75.469 – 75.469 755 755
C .......... 3,0 – – – – – – – – – –
D .......... 10,0 3.743 – 3.743 374 722 – – – – –
E .......... 30,0 13.910 17 13.927 4.178 5.070 14.343 – 14.343 4.303 4.303
F .......... 50,0 – – – – – – – – – –
G .......... 70,0 – – – – – – – – – –
H .......... 100,0 – – – – – – 5.463 5.463 5.463 5.463
Total .... 390.380 17 390.397 6.301 8.580 321.296 5.463 326.759 11.237 11.237
c. Provisão para créditos de liquidação duvidosa: Em 31.12.2018 a provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa totalizava R$ 11.237, sendo movimentada no decorrer do exercício por: a) complemento R$ 2.591 (2018 
R$ 214), b) reversão R$ 5.248 (2018 R$ 15.997), c) baixa de operações de crédito R$ zero (2018 R$ 60.748), 
atingindo o saldo de R$ 8.580 em 31.12.2019, correspondente a 2,2% (2018 3,4%) da carteira de crédito. Em 
2019 ocorreram recuperações de créditos no montante de R$ 312 (2018 R$ 551) e o saldo das operações re-
negociadas totalizou R$ 3.743 (2018 R$ 24.438). d. Concentração da carteira de crédito (incluem fianças 
prestadas - vide nota 9 “f”):

2019 2018
Montante % Montante %

• Maior devedor .............................................................................. 148.483 27,5% 137.346 23,2%
• 10 maiores devedores ................................................................. 529.727 98,2% 522.213 88,1%
• 20 maiores devedores ................................................................. 539.193 100,0% 592.481 99,9%
• Total da carteira ........................................................................... 539.193 100,0% 592.568 100,0%

 9 Outros créditos e Outras obrigações 
a. Outros créditos - Carteira de Câmbio (Ativo): composto por câmbio comprado a liquidar R$ 40.307 
(2018 R$ zero) e direitos sobre vendas de câmbio R$ 26.779 (2018 R$ 46). Outras Obrigações - Carteira de 
Câmbio (Passivo): composta por câmbio vendido a liquidar R$ 26.730 (2018 R$ 46) e por obrigações por compras 
de câmbio R$ 40.189 (2018 R$ zero). b. Outros créditos - Negociação e Intermediação de Valores (Ativo): repre-
sentado por depósitos em margem realizados em bancos no exterior R$ zero (2018 R$ 4.614). Outras obrigações 
- Negociação e Intermediação de Valores (Passivo): representada por depósitos em margem realizados por ban-
cos do exterior R$ 4.116 (2018 R$ zero) e pelas operações com ativos financeiros realizados na B3 (vide nota nº 
7 “a”) no valor de R$ 14.396 (2018 R$ 2.961) cujas liquidações ocorrem até o segundo dia útil subsequente à data 
do balanço. c. Outros créditos - Diversos: compostos por créditos decorrentes de contratos de exportação (vide 
nota nº 8 “a”) R$ zero (2018 R$ 23.743), créditos tributários de impostos e contribuições (vide nota 13 ”b”) 
R$ 223.884 (2018 R$ 202.869), devedores por depósitos em garantia (vide nota nº 14 “a”) R$ 130.253 
(2018 R$ 123.830), impostos e contribuições a compensar R$ 9.296 (2018 R$ 9.207) e adiantamentos, pagamen-
tos a ressarcir e devedores diversos R$ 2.081 (2018 R$ 1.257). d. Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias: 
compostas por provisões para imposto de renda e para contribuição social diferidas calculadas sobre o ajuste 
a valor de mercado de títulos e derivativos e receita não tributável de atualização dos depósitos judiciais (vide 
nota nº 13 “b”) R$ 39.781 (2018 R$ 18.709) e impostos e contribuições a recolher R$ 2.529 (2018 R$ 7.525). 
e. Outras obrigações - Diversas: compostas por provisão para riscos fiscais (vide nota nº 14 ’a’) R$ 128.655 (2018 
R$ 122.598), provisão para pagamentos a efetuar R$ 7.497 (2018 R$ 8.303), provisão para passivos trabalhistas 
(vide nota nº 14 “b.2”) R$ 1.657 (2018 R$ 1.013), provisão para garantias financeiras prestadas (vide nota 9 “f”) 
R$ 1.696 (2018 R$ 3.181) e credores diversos - país R$ 23.940 (2018 R$ 12.560). f. Garantias financeiras presta-
das: A Resolução CMN nº 4512 de 28.07.2016 regulamentou sobre a avaliação de perdas associadas à probabi-
lidade de desembolsos futuros vinculadas a garantias financeiras prestadas, bem como, sobre a constituição e 
registro de provisão suficiente para cobertura dessas prováveis perdas a serem aplicados de forma prospectiva 
a partir de 1º de janeiro de 2017. Em 31.12.2018 a provisão totalizava R$ 3.181, sendo revertida contra o resul-
tado a parcela de R$ 1.485, atingindo o saldo de R$ 1.696 em 31.12.2019, correspondente a 1,1% da carteira de 
fianças prestadas (R$ 148.796). 

 10 Investimentos 
Composta por participações em controladas R$ 277.534 (2018 R$ 271.185) e por outros investimentos R$ 5.207 
(2018 R$ 5.207), representados basicamente por ações de empresa de capital fechado.

Haitong 
Securities 

do Brasil 
CCVM S.A.

Haitong 
do Brasil 

DTVM S.A.

Haitong 
do Brasil 

Participações 
Ltda.

Haitong 
Negócios 

S.A. Total
Capital Social .................................................... 100.000 51.900 40.780 54.090
Patrimônio Líquido ........................................... 93.493 38.537 57.292 88.212
Lucro (Prejuízo) no exercício ............................ 1.233 1.017 1.627 2.951
Quantidade de ações possuídas - ON.............. 12.809.890 3.503.519.702 – 25.281.790
Quantidade de ações possuídas - PN .............. 12.528.520 – – –
Quantidade de quotas possuídas ..................... – – 40.779.891 –
% Participação .................................................. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Resultado de equivalência patrimonial:
• Exercício 2019 ........................................... 1.233 1.017 1.627 2.951 6.828
• Exercício 2018 ........................................... 3.490 1.068 1.600 2.500 8.658
Valor contábil dos investimentos:
• em 31.12.2019 ........................................... 93.493 38.537 57.292 88.212 277.534
• em 31.12.2018 ........................................... 92.739 37.521 55.665 85.260 271.185

 11 Recursos captados
a. Composição da carteira por prazos de vencimento:

2019 2018

Até 3 
meses

De 
3 a 12 

meses

De 
1 a 3 
anos

De 
3 a 5 
anos

Acima 
de 5 

anos
Valor 

Contábil
Valor 

de Custo
Valor 

Contábil
Valor 

de Custo
• Interfinanceiros
  (a) .................. – 12.795 – – – 12.795 12.795 10.005 10.005
• A Prazo (b) ...... 211.076 126.179 129.034 – – 466.289 466.289 647.331 647.331
Depósitos ........... 211.076 138.974 129.034 – – 479.084 479.084 657.336 657.336
Captações no 
 mercado aberto 1.760.186 – – 69.021 – 1.829.207 1.829.207 1.641.445 1.641.445
Letras 
 financeiras (c) .. 18.310 698.992 163.423 9.368 – 890.093 890.093 722.235 722.235
Certificados de 
 Operações 
  Estruturadas .. – – – – – – – 401 401
Obrigações para 
 Repasses 
  (BNDES) (d) ... 3.557 6.775 18.904 19.531 148.243 197.010 197.010 201.295 201.295
Obrigações para  
 Repasses 
  (FINAME) (d) ... – – – – – – – 336 336
Total em 
 31.12.2019 - R$ 1.993.129 844.741 311.361 97.920 148.243 3.395.394 3.395.394 – –
- % ..................... 58,7% 24,9% 9,2% 2,9% 4,3% 100,0% – – –
Total em 
 31.12.2018 - R$ 1.832.915 301.044 865.901 116.523 106.665 – – 3.223.048 3.223.048
- % ..................... 56,9% 9,3% 26,9% 3,6% 3,3% – – 100,0% –
Em 31.12.2019 os recursos captados no País possuíam as seguintes características: a) Depósitos interfinan-
ceiros com vencimentos até abril de 2020, indexados à variação do DI; b) Depósitos a prazo negociados à taxa 
prefixada até 9,65% a.a., com vencimentos até agosto de 2021 e indexados à variação do DI com vencimentos 
até dezembro de 2021; c) Letras financeiras emitidas com vencimento até maio de 2023, basicamente indexa-
dos à variação do DI e IPCA e d) Obrigações para repasses (BNDES) com vencimentos até setembro de 2040 
basicamente indexados à variação da TJLP acrescidos de juros até 4,3% a.a..
b. Concentração dos Depósitos (incluem depósitos interfinanceiros e a prazo):

31.12.2019 31.12.2018
Montante % Montante %

• Maior depositante ........................................................................ 118.270 24,7% 181.159 27,6%
• 10 maiores depositantes ............................................................. 469.731 98,0% 641.026 97,5%
• 20 maiores depositantes ............................................................. 477.509 99,7% 652.061 99,2%
• Total de Depósitos ................................................................. 479.084 100,0% 657.336 100,0%

 12 Patrimônio líquido
a. Capital Social: o capital social é de R$ 420.000, representado por 127.338.665 ações nominativas, sendo 
63.669.344 ações ordinárias e 63.669.321 ações preferenciais, sem valor nominal. b. Dividendos: o Estatuto 
Social prevê dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual, ajustado conforme artigo 202 da Lei das Socie-
dades Anônimas. Para as ações preferenciais é atribuído um dividendo no mínimo 10% superior ao valor 
atribuído às ações ordinárias, conforme inciso I do artigo 17 da Lei nº 6404/76, com a nova redação dada pela 
Lei nº 9457/97. Em 2019, os juros sobre o capital próprio totalizaram R$ 4.650 (2018 R$ 30.000), corresponden-
te aos valores brutos de R$ 0,034777900857226 por ação ON e R$ 0,038255690942949 por ação PN, sujeitos à 
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15%. Os juros sobre o capital próprio foram calculados 
com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre as contas do patrimônio líquido nos ter-
mos da Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995. A adoção do pagamento desses juros sobre capital próprio 
aumentou o resultado do Banco em R$ 1.860. Os juros foram contabilizados em conformidade com a Carta 
Circular BACEN nº 3935/19 e em atendimento às disposições fiscais. c. Reservas de Lucros: A “Reserva para 
Expansão” é constituída com o objetivo de amparar futuros planos de investimentos e, será utilizada para 
compensar prejuízos, quando houver, aumentar o capital social ou pagar dividendos. Do lucro líquido do exer-
cício, 5% se aplicam na constituição da “Reserva Legal”, que não deve exceder 20% do capital.

 13 Imposto de renda e contribuição social
a. Demonstração de cálculo do imposto de renda e da contribuição social

2019 2018
Imposto 

de Renda
Contribuição 

Social
Imposto 

de Renda
Contribuição 

Social
Resultado antes da tributação sobre o lucro e
 participações ................................................................ 12.473 12.473 (38.421) (38.421)
Adições/(Exclusões) Permanentes e Temporárias ......... (222.742) (222.450) (34.497) (33.383)
• Despesas não dedutíveis ................................................... (90.329) (91.286) 61.103 60.883
• Provisões Indedutíveis ....................................................... (11.608) (11.608) (101.458) (101.458)
• Resultado de Controladas no país .................................... (6.828) (6.828) (8.658) (8.658)
• Resultado de Filial no exterior .......................................... (2.956) (2.956) (58.344) (58.344)
• Juros sobre o capital próprio ............................................ (4.650) (4.650) (30.000) (30.000)
• Participações no lucro ...................................................... (2.132) (2.132) – –
• Ajuste de TVM e derivativos ao valor de mercado ............ (102.990) (102.990) 104.194 104.194
• Outras adições/(exclusões) ............................................... (1.249) – (1.334) –
Base de cálculo dos encargos ......................................... (210.269) (209.977) (72.918) (71.804)
Constituição de créditos tributários de IRPJ e CSLL sobre 
 prejuízo fiscal e base negativa .............................................. 42.420 37.467 17.950 10.770
Constituição (Reversão) de créditos tributários de IRPJ e CSLL 
 sobre diferenças temporárias .................................................. (44.830) (14.042) 11.006 (7.365)
Reversão de IRPJ e CSLL Diferidos sobre ajuste ao valor
 de mercado de títulos e derivativos ................................... (6.916) (7.798) 4.949 2.171
IRPJ e CSLL no Resultado ............................................... (9.326) 15.627 33.905 5.576

b. Créditos tributários e provisões diferidas
Saldo em Realização Saldo em

Movimentação exercício 2019 31.12.2018 Constituição e/ou Reversão 31.12.2019
Base negativa de CSLL ........................................ 10.770 37.467 – 48.237
Prejuízo fiscal de IRPJ .......................................... 17.950 42.420 – 60.370
Provisão para devedores duvidosos ..................... 4.495 1.465 (2.099) 3.861
Créditos baixados para prejuízo........................... 64.230 – (33.423) 30.807
Provisão para riscos de crédito............................ 19.597 – (2.740) 16.857
Provisão para fianças prestadas .......................... 1.272 – (509) 763
Provisão para riscos fiscais ................................. 48.438 8.780 – 57.218
Ajuste a valor de mercado de títulos e derivativos 31.913 – (31.913) –
Outros créditos tributários ................................... 4.204 2.867 (1.300) 5.771
Total Créditos Tributários ................................ 202.869 92.999 (71.984) 223.884
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis 
 para Venda .......................................................... (582) (6.940) 582 (6.940)
Ajuste a valor de mercado de títulos e derivativos – (10.444) – (10.444)
Atualização dos depósitos judiciais ..................... (18.127) (4.270) – (22.397)
Total Passivos Diferidos ................................... (18.709) (21.654) 582 (39.781)
Total Posição Líquida ....................................... 184.160 71.345 (71.402) 184.103

Saldo em Realização Saldo em
Movimentação exercício 2018 31.12.2017 Constituição e/ou Reversão 31.12.2018
Subtotal Créditos Tributários .......................... 170.508 103.439 (71.078) 202.869
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis 
 para Venda .......................................................... 572 – (572) –
Total Créditos Tributários ................................ 171.080 103.439 (71.650) 202.869
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis 
 para Venda .......................................................... – (582) – (582)
Ajuste a valor de mercado de títulos, derivativos 
 e captações no mercado aberto 
  (livre movimentação) ........................................ (8.967) – 8.967 –
Atualização dos depósitos judiciais ..................... (16.280) (1.847) – (18.127)
Total Passivos Diferidos ................................... (25.247) (2.429) 8.967 (18.709)
Total Posição Líquida ....................................... 145.833 101.010 (62.683) 184.160
O saldo de créditos tributários líquido de obrigações fiscais diferidas totalizou R$ 184.103 (2018 R$ 184.160) 
correspondente a 35,4% (2018 36,7%) em relação ao patrimônio líquido: • Os créditos tributários de imposto 
de renda e contribuição social totalizaram R$ 223.884 (2018 R$ 202.869), sendo registrado no grupo “Outros 
Créditos - Diversos” (vide nota 9 “c”). O registro contábil desses créditos tributários foi efetuado pelas alíquo-
tas aplicáveis ao período previsto de sua realização e está fundamentado na expectativa de geração de lucros  
tributáveis futuros. • As provisões para imposto de renda e contribuição social diferidas de R$ 39.781 
(2018 R$ 18.709) foram calculadas sobre os ajustes positivos de valor de mercado dos títulos e instrumentos 
financeiros derivativos e a receita não tributável de atualização dos depósitos judiciais, sendo registrado na 
rubrica “Fiscais e Previdenciárias” do grupo “Outras Obrigações” (vide nota 9 “d”). Em 31.12.2019, os créditos 
tributários não ativados totalizaram R$ 18.266 (2018 R$ zero), com a expectativa de realização acima de 10 
anos. O valor presente dos créditos tributários líquidos das obrigações diferidas, calculados de acordo com a 
expectativa de realização e com base na taxa Selic, monta em R$ 174.272 (2018 R$ 170.738), conforme 
demonstrado na tabela a seguir:

Saldos em 31.12.2019
Créditos Obrigações Posição Valor % Realizável (Exigível)

Tributários Diferidas Líquida Presente Anual Acumulado
2020 ........................................... 25.045 (8.346) 16.699 15.980 9,1% 9,1%
2021 ........................................... 20.387 (3.407) 16.980 16.171 9,2% 18,3%
2022 ........................................... 69.352 (21.789) 47.563 45.083 25,8% 44,1%
2023 ........................................... 11.252 (7.232) 4.020 3.792 2,2% 46,3%
2024 ........................................... 9.016 988 10.004 9.438 5,4% 51,7%
2025 ........................................... 11.956 (30) 11.926 11.251 6,5% 58,2%
2026 ........................................... 14.279 – 14.279 13.471 7,8% 66,0%
2027 ........................................... 17.415 231 17.646 16.647 9,6% 75,6%
2028 ........................................... 20.384 – 20.384 19.230 11,1% 86,7%
2029 ........................................... 24.798 (196) 24.602 23.209 13,3% 100,0%
Total ....................................... 223.884 (39.781) 184.103 174.272

 14 Provisões, passivos contingentes e obrigações legais
O Banco e suas controladas, no curso normal de suas atividades, são partes em processos de natureza fiscal, 
previdenciária, trabalhista e cível. As respectivas provisões foram constituídas levando-se em conta a legisla-
ção em vigor, a opinião dos assessores legais, a natureza e complexidade dos processos, o posicionamento 
dos Tribunais, o histórico de perdas e outros critérios que permitam a sua estimativa da forma mais adequada 
possível. a. Obrigações Legais: referem-se a obrigações tributárias cuja legalidade ou constitucionalidade é 
objeto de contestação na esfera judicial, com destaque para: a.1) o recolhimento das contribuições ao PIS e à 
COFINS sobre o faturamento, afastando-se a aplicação do artigo 3º da Lei nº 9.718, que promoveu o indevido 
alargamento da base de cálculo das referidas contribuições, cuja provisão e depósito judicial correspondente 
totalizavam R$ 127.152 (2018 R$ 121.096) e R$ 127.313 (2018 R$ 121.257), respectivamente. Tanto os saldos da 
obrigação legal como do depósito judicial foram atualizados com base na variação da taxa SELIC. Em 
31.12.2018 a provisão totalizava R$ 121.096, sendo complementada no decorrer do exercício por novas obriga-
ções R$ 1.603 (2018 R$ 4.483) e por atualização R$ 4.453 (2018 R$ 4.618), atingindo o saldo de R$ 127.152 em 
31.12.2019, cujo montante ampara integralmente o risco decorrente dessas obrigações. a.2) cobrança de su-
postos créditos tributários de IRPJ, IRRF e PIS, cujos valores foram depositados em juízo para obter certidão 
positiva, com efeitos de negativa, da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal cujos saldos de provisão e correspondente depósito judicial totalizavam R$ 1.502 (2018 R$ 1.502). Essas 
obrigações legais encontram-se registradas na rubrica “Provisão para riscos fiscais” do grupo “Outras Obri-
gações - Diversas” (nota 9 “e”) e os depósitos judiciais existentes encontram-se registrados na rubrica “Deve-
dores por Depósitos em Garantia” do grupo “Outros Créditos - Diversos” (nota 9 “c”). b. Passivos Contingen-
tes: b.1) O Banco possuía as seguintes principais contingências que foram avaliadas individualmente por 
nossos assessores legais como de “perda possível”: i) previdenciárias - R$ 9.303 (2018 R$ 9.108): processos 
administrativos relativos a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não remuneratórias (perío-
dos de 2008 a 2012); ii) fiscais - R$ 3.850 (2018 R$ 3.781): representados principalmente por processos admi-
nistrativos relativos à apuração da CSLL nos anos base 2008 e 2015 R$ 2.217 (2018 R$ 2.176), cobrança de IRPJ 
e CSLL sobre a atualização dos títulos patrimoniais da CETIP R$ 551 (2018 R$ 542) e compensações pleiteadas 
por PER/DCOMP e não homologadas R$ 826 (2018 R$ 807); e iii) trabalhistas cuja perda máxima atribuída 
pelos nossos assessores legais totalizava R$ 2.483 (2018 R$ 6.237). b.2) O Banco possuía uma única contin-
gência de natureza trabalhista avaliada como de “perda provável” cujo processo aguarda a homologação dos 
valores e a execução final, sendo estimada a perda de R$ 992 (2018 R$ 1.013). Para essa perda esperada e para 
possíveis execuções e acordos futuros foi constituída provisão no valor de R$ 1.657 (2018 R$ 1.013), registrada 
na rubrica “Provisão para Passivos Trabalhistas” do grupo “Outras Obrigações - Diversas” (vide nota 9 “e”). 
b.3) A controlada Haitong Securities do Brasil S.A. - C.C.V.M. possuía contingências fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas, em discussão nas esferas administrativa e judicial, as quais foram avaliadas pelos nossos asses-
sores legais como de “perda possível”, representadas principalmente por processos fiscais relativos às co-
branças de IRPJ e CSLL sobre a atualização dos títulos patrimoniais das Bolsas e da CETIP R$ 42.987 (2018 
R$ 41.871) e de PIS e COFINS sobre os lucros obtidos nas vendas das ações das Bolsas e da CETIP R$ 40.012 
(2018 R$ 39.257) e por processos trabalhistas cuja perda máxima atribuída pelos nossos assessores legais 
totalizava R$ 28.083 (2018 R$ 43.048), dos quais parte encontra-se em início de discussão (R$ 15.703).

 15 Transações entre partes relacionadas
a. As operações do Banco são conduzidas no contexto de um conjunto de empresas que atuam integradamen-
te nos mercados financeiros e de capitais, e estão assim representadas:

Ativos/(Passivos) Receitas/(Despesas)
2019 2018 2019 2018

Serviços prestados a receber/(pagar) ................. (10.572) 4.528 5.294 4.532

 Haitong Bank S.A. (Lisboa) .....................................
Controlador  

direto (10.572) 4.528 5.287 4.528
  Haitong do Brasil D.T.V.M. S.A. ..................................... Controlada – – 7 4
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar (3.162) (23.460) – –

 Haitong Bank S.A. (Lisboa) .....................................
Controlador  

direto (3.162) (23.460) – –
Depósitos interfinanceiros ................................... – – – (13)
 Haitong Securities do Brasil C.C.V.M. S.A. ............. Controlada – – – (13)
Depósitos a prazo ................................................ (104.333) (106.476) (6.242) (6.151)
 Haitong Negócios S.A. ............................................ Controlada (53.554) (57.479) (3.346) (3.302)
 Haitong do Brasil Participações Ltda..................... Controlada (50.779) (48.997) (2.896) (2.849)
Captações no mercado aberto ............................. (125.702) (43.987) (5.066) (2.492)
 Haitong Securities do Brasil C.C.V.M. S.A. ............. Controlada (92.793) (12.304) (3.203) (812)
 Haitong do Brasil D.T.V.M. S.A. .......................................... Controlada (32.909) (31.683) (1.863) (1.680)
b. Os honorários pagos aos Administradores, considerados “pessoal-chave”, totalizaram R$ 5.466 no exercício 
de 2019 (2018 R$ 4.666). O Banco não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou 
remuneração baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.

 16 Gerenciamento de riscos
a. Introdução: O Haitong Brasil assume claramente que o gerenciamento do risco das suas atividades é um 
dos seus pilares estratégicos para seu crescimento e desenvolvimento no país e, dessa forma, proteger o ca-
pital da instituição e viabilizar a melhor rentabilidade dos seus negócios. Estes objetivos são alcançados atra-
vés da definição do apetite de risco pelo acionista e suportados por uma estrutura de políticas e procedimen-
tos totalmente aderentes a legislação local, melhores práticas internacionais e integração com o acionista 
controlador. b. Tipos de Risco: • Risco de Mercado e IRRBB (Interest Rate Banking Book): o risco de mercado, 
por definição, trata da possibilidade de ocorrência de perdas resultante de flutuações em taxas de juros, pre-
ços de ações/commodities, variações cambiais e outros fatores de risco, os quais sensibilizam o valor de 
mercado de instrumentos detidos pela instituição. O gerenciamento do risco de mercado é efetuado através 
de informações diárias à Administração, à Tesouraria e ao controle de riscos na matriz. O monitoramento 
vale-se dos níveis atuais de exposição perante os limites estabelecidos. São utilizadas as principais métricas 
usuais de mercado como: VaR (Value at Risk), análise de sensibilidade (V01) e Stress Testing. Complementando 
a estrutura de acompanhamento de riscos de mercado, é reportada diariamente a exigência de capital, con-
forme normas estipuladas pelo Banco Central do Brasil. Já o IRRBB é definido como o risco de impacto, na 
forma de movimentos adversos, nos instrumentos que a instituição detenha na carteira bancária. Os riscos da 
carteira bancária são apurados e reportados diariamente através das abordagens de valor econômico (Econo-
mic Value of Equity - EVE) e resultado de intermediação financeira (Net Interest Income - NII), além da análise 
de sensibilidade (V01) e Stress Testing. Complementando a estrutura de gerenciamento do IRRBB, é reportada 
mensalmente a exigência de capital (parcela Banking), conforme normas estipuladas pelo Banco Central do 
Brasil.  • Risco de Crédito: trata-se da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento 
pela contraparte ou tomador de suas obrigações financeiras nos termos pactuados, a desvalorização, redução 
de remunerações e ganhos esperados em instrumento financeiro decorrentes da deterioração da qualidade 
creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador; a reestruturação de instrumentos fi-
nanceiros; ou custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos. Toda exposição 
a risco de crédito é aprovada localmente e referendada pela matriz em comitês globais de crédito. A concessão 
de limites concedidos passa por um processo de atribuição de rating aos clientes dos diferentes segmentos de 
risco e segue metodologia interna global. Complementando o controle dos riscos de crédito, mensalmente são 
apuradas informações do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) para avaliação e reporte do risco de 
crédito ao nível do consumo de capital associado às exposições. • Risco de Liquidez: trata-se de a incapaci-
dade da instituição honrar suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decor-
rentes de vinculação de garantias ou mesmo devido à falta de liquidez para os seus ativos, sem que isso afete 
suas operações diárias ou mesmo incorra em perdas significativas. O controle do risco de liquidez é feito 
através do monitoramento diário da liquidez disponível, ou seja, instrumentos considerados como sendo HQLA 
(High Quality Liquid Asset) e que estejam desonerados de qualquer embaraço. Além disso, faz-se também o 
monitoramento mensal dos indicadores de liquidez definidos pelo Comitê de Basiléia, nomeadamente LCR 
(Liquidity Coverage Ratio) e NSFR (Net Stable Funding Ratio). Todas estas métricas são reportadas à Adminis-
tração, a Tesouraria e ao controle de riscos na matriz, as quais devem estar em conformidade com os limites 
definidos internamente. Adicionalmente, se utiliza de mecanismos de projeção de fluxos de caixa, adotando-
se de premissas quanto ao comportamento das entradas e saídas futuras num período de até 365 dias corri-
dos, conforme rege as boas práticas do controle do risco de liquidez.  • Risco Operacional: trata-se da possi-
bilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou falhas, deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas ou sistemas e também em razão de descumprimento de dispositivos legais bem 
como as respectivas indenizações por danos a terceiros decorrentes de atividades desenvolvidas pela institui-
ção. O banco faz o monitoramento, a mensuração e a mitigação dos riscos destes eventos com o intuito de 
manter o funcionamento regular da instituição e evitar ao máximo a ocorrência de perdas, tanto efetivas 
quanto potenciais. As ocorrências de eventos de risco operacional são registradas em sistema próprio (GRO: 
Gerenciamento do Risco Operacional) pelas respectivas áreas. Os eventos são monitorados e reportados, à 
Administração local e ao controle de riscos na matriz. • Risco de Compliance: trata-se do risco de sanções 
legais ou regulatórias, perdas financeiras ou danos reputacionais, bem como de medidas administrativas ou 
criminais decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais e regulamentares, normas de mercado 
local e internacional ou decorrentes de compromissos assumidos por meio de códigos de autorregulação, 
padrões técnicos ou códigos de conduta. O risco de Compliance é gerenciado de modo preventivo, através de 
monitoramentos das atividades, aculturamento dos colaboradores, treinamentos sobre legislação e normas 
internas aplicáveis aos negócios do Banco. • Risco de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terroris-
mo: risco de, eventualmente, o Banco ser intencionalmente utilizado para a lavagem de dinheiro, através de 
seus produtos e serviços, com recursos de origem ilícita no Brasil e/ou no exterior, tais como corrupção, 
tráfico de entorpecentes e evasão de divisas. O risco de financiamento ao terrorismo relaciona-se à possibili-
dade de utilização do Banco para operações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas em transações que 
envolvem recursos destinados a atividades terroristas. Tais pessoas podem ou não constar de listas interna-
cionais divulgadas pelo GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional, Organização das Nações Unidas 
(ONU), União Europeia, entre outras. Para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao 
terrorismo, o Banco dispõe de ferramentas de controle e monitoramento baseados em práticas internacio-
nais, que abrangem governança corporativa, sistemas informáticos e equipes capacitadas para conduzir os 
monitoramentos internos. O Banco realiza treinamentos periódicos a todos os seus colaboradores sobre pre-
venção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, para capacitá-los às suas políticas 
internas sobre o assunto.  • Risco Reputacional: está associado a uma percepção desfavorável do Banco pelos 
diversos agentes com os quais se relaciona, sejam agentes internos ou externos, e que podem ter um impac-
to desfavorável no âmbito dos resultados, bem como na dinâmica e evolução das atividades da instituição. 
• Risco Socioambiental: trata-se da possibilidade de ocorrência de perdas das instituições decorrentes de 
danos socioambientais. O risco socioambiental, inclusive o risco de imagem e reputação, são fatores conside-
rados nas análises de risco de crédito e operacional a que a Instituição está exposta, considerando o relacio-
namento e atividades pertinentes da instituição. Dessa forma, o gerenciamento adequado do risco socioam-
biental está atrelado a mitigação dos eventos que podem impactar o risco operacional, risco de crédito, risco 
reputacional e risco de capital da instituição. A instituição estabelece um questionário de responsabilidade 
socioambiental como formulário indispensável no cadastro do cliente. Além disso, a aprovação de qualquer 
tipo de operação é submetida às análises pertinentes, considerando a possível existência de impacto socio-
ambiental na destinação dos recursos. Sempre que houver algum risco socioambiental, os contratos vincula-
dos estabelecerão cláusula específica de vencimento antecipado, a obrigação do devedor manter as licenças 
ambientais em dia e a de informar a instituição qualquer autuação que tenha sofrido. c. Gestão Integrada de 
Riscos e Capital e Segmentação: De acordo com as atividades previstas pela “Agenda BC+” e com o alinha-
mento internacional para as melhores práticas de regulamentação prudencial, foi publicada a Resolução CMN 
nº 4553, que estabeleceu a segmentação das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar no país para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial, sem prejuízo da segurança, 
solidez das instituições financeiras, com maior eficiência e menor custo de observância. Nesse contexto, o 
Haitong Brasil foi classificado no segmento “S3” designado as instituições de porte entre 0,1% e 1% do PIB 
na data da publicação. Na sequência, em 23 de fevereiro de 2017, foi publicada a Resolução CMN nº 4557 que 
dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e de capital (GIR). A Resolução aponta para a necessida-
de de implementação de uma estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos e capital, requeri-
mentos para definição da Declaração de Apetite por Riscos (RAS, “Risk Appetite Statement”), estabelecimento 
de programa de testes de estresses, a constituição de Comitê de Riscos e a indicação de diretor responsável 
pelo gerenciamento de riscos (CRO), com definições de atuação, responsabilidades e requisitos de indepen-
dência. d. Governança de Riscos e Capital:  O Conselho de Administração (CA) do Haitong Brasil é o principal 
órgão responsável pelo estabelecimento das diretrizes, políticas e alçadas para o gerenciamento de riscos e 
capital. Por sua vez, o Departamento de Controle de Riscos, através do CRO, é responsável por subsidiar os 
membros do CA no desempenho de suas atribuições relacionadas à gestão de riscos e de capital. Na estrutu-
ra do Banco, destaca-se também o papel do Comitê de Riscos, nos termos da Resolução 4.557. Ao nível Exe-
cutivo, assumem papel importante na gestão do risco e do capital, a Diretoria do Banco, o Diretor responsável 
(CRO - Chief Risk Officer), o Comitê de Crédito e Riscos no Brasil e o Comitê Global de Crédito Haitong Bank 
em Portugal. O gerenciamento e controle de riscos e capital do Haitong Brasil está estruturado de acordo com 
responsabilidades suportadas em “Três Linhas de Defesa” que desempenham funções independentes, de 
forma a não comprometer a sua efetividade, bem como atuação distinta estre si, conforme segue: 1. Primeira 
Linha de Defesa é aquela representada pelas as áreas de negócios (Front-Office), responsável por identificar, 
mensurar, avaliar, controlar, reportar e mitigar os riscos das suas operações e atividades por elas originadas. 
2. Segunda Linha de Defesa é uma unidade independente representada pela Diretoria de Controle de Riscos. A 
responsabilidade dessa segunda linha é assegurar o monitoramento e controle do risco de forma garantir que 
as atividades do Banco estão aderentes ao nível de apetite de risco definido pela Administração do Banco. No 
Haitong Brasil, além do Controle de Risco, a segunda linha também tem o suporte das áreas de Compliance e 
TI/Segurança. 3. Terceira Linha de Defesa é representada pela Auditoria Interna, que, de modo independente, 
revisa e valida as atividades das duas primeiras linhas de defesa e contribui para seu aprimoramento. O su-
porte da Diretoria e do Conselho de Administração completa a atuação em terceira linha de defesa. O funcio-
namento das “Três Linhas de Defesa”, mesmo independentes entre si, deve ocorrer de forma coordenada, 
com objetivo de maximizar sua eficiência e contribuir para o desenvolvimento do Banco. Cultura de Risco: o 
Haitong Brasil tem adotado ações diversas para disseminar a cultura de risco, de forma a fortalecer valores e 
alinhar suas diretrizes e o apetite de risco da instituição junto aos seus colaboradores. Dessa forma, o Banco 
torna transversal e eficiente o funcionamento das três linhas de defesa mencionadas anteriormente. e. Ges-
tão Integrada de Riscos: De forma conceitual, a gestão de riscos é de responsabilidade de todas as áreas e 
colaboradores os quais devem informar tempestivamente os riscos, as falhas e as deficiências de controle às 
áreas em condições de saná-las. O Haitong Brasil possui uma área responsável pela Gestão Integrada de 
Riscos, cuja as atribuições são exercidas de forma centralizada e independente, liderada pelo CRO (Chief Risk 
Officer). Esta unidade é responsável pela identificação, monitoramento e reporte dos riscos considerados re-
levantes pela Administração (riscos materiais), utilizando-se de processos específicos, metodologias internas, 
limites, políticas e procedimentos de controles estabelecidos em conformidade com o apetite de risco definido 
pelo Conselho de Administração, consoante com as diretrizes estabelecidas e autorizadas pelo acionista. A 
área de Controle de Risco é responsável pela medição, monitoramento, reporte e o controle contínuo e inte-
grado das posições e exposições ao risco vis a vis aos limites pré-aprovados, para todas as operações realiza-
das e dos fatores de risco que incorre, cujos processos são formalizados através de relatórios periódicos. 
Adicionalmente é responsável pela realização de testes de estresse dos riscos da carteira do Banco. As refe-
ridas exposições aos riscos materiais e posições em carteira própria que norteiam os limites de tolerância a 
risco são definidos e formalizados nos respectivos comitês internos de governança. Valores atualizados com 
base no último relatório distribuído - 31/12/2019:  • Risco de Mercado: O VaR do Banco totalizava R$ 2.518 
(Média de R$ 2.847 em 2019), o que representou 0,60% do Patrimônio de Referência de encerramento do 
exercício.  • IRRBB: Os resultados referentes a abordagem de valor econômico (EVE) e de resultado de inter-
mediação financeira (NII), fecharam em R$ 39.693 e R$ 23.374 respectivamente. • Risco de Liquidez: A liquidez 
livre/disponível totalizava R$ 859.607 (Média de R$ 778.077 em 2019), o que representou 2,06 vezes o PR. O 
Banco apura os indicadores de liquidez LCR e NSFR para efeitos de consolidação com a matriz e para sua 
gestão interna, embora não haja requerimento local pelo regulador para o Haitong Brasil (“S3”). Na data, 
ambos indicadores de liquidez eram superiores aos limites estabelecidos pelo regulador local.• Razão de 
Alavancagem: Na data de fechamento esse índice reportado foi de 6,58%. • Risco de Crédito: As operações de 
crédito e fianças totalizavam R$ 539.193 correspondente a 12,7% do Ativo Total, sendo distribuídas pelos se-
guintes principais setores: Energia Elétrica (33,4%); Telecomunicações (16,7%); Papel e Celulose (15,0%); 
Serviços (11,5%) e Infra-estrutura e Transporte (8,8%). Desta carteira, 56,4% das operações estavam cobertas 
por garantias cedidas pelos clientes, representadas principalmente por: Avais, Fianças e SBLCs (66,2%); Con-
ta Reserva e Vinculação de Receitas (32,6%) e Imóveis (1,2%). f. Gerenciamento de Capital: O gerenciamento 
de capital é definido como processo contínuo de monitoramento e controle do capital do Banco, avaliação da 
necessidade de capital face aos riscos a que a instituição está sujeita e o planejamento de metas e necessida-
des de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. Sempre adotando uma postura prospec-
tiva e antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado. 
Como responsável pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil foi designado o Diretor 
responsável de Riscos (CRO - Chief Risk Management), atualmente subordinado ao Presidente. O processo de 
gerenciamento de capital está alinhado às melhores práticas do mercado e abrange todas as áreas envolvidas 
com a identificação e avaliação dos riscos integrados relevantes incorridos pelo Banco. Caso a avaliação da 
necessidade de capital aponte para um valor acima do Capital Mínimo exigido pelo Regulador, a instituição 
adotará medidas cabíveis a de fim de manter o capital compatível com os resultados das suas avaliações in-
ternas. O Plano de Capital do Haitong Brasil é elaborado de forma consistente com o planejamento estratégi-
co e é preparado concomitantemente com a revisão anual do Plano de Negócios e Orçamento anual. As res-
ponsabilidades e a estrutura organizacional do gerenciamento de capital envolvem a Diretoria Executiva, o 
Conselho de Administração, as áreas de Controle de Riscos e de Controle de Gestão. Além disso, conforme 
prevê a legislação vigente, possui Plano de Contingência que possibilita a capitalização adequada em caso de 
condições de estresse, exigindo assim, acionar os estágios necessários e mais adequados, para a aplicação do 
Plano de Contingência estabelecido e aprovado pela alta Administração.

 17 Outras informações
a. O Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. apura seus limites operacionais de forma consolidada, 
dentro dos parâmetros definidos por Basileia III, requerimentos que impuseram maior e melhor qualidade no 
nível de capital das instituições, além das medidas de caráter prudencial, o que tornou o sistema financeiro 
mais sólido às crises que venham ocorrer. A seguir, demonstramos a relação entre o patrimônio líquido de 
referência e o patrimônio líquido exigido e os riscos médios ponderados (RWA):

Conglomerado
Prudencial

• Capital Principal ........................................................................................................................ 421.895
• Patrimônio de Referência - Total ..................................................................................... 421.895
• RWA - risco de crédito............................................................................................................... 99.367
• RWA - risco de mercado ........................................................................................................... 44.337
• RWA - risco operacional ........................................................................................................... 17.085
• Patrimônio de Referência exigido .................................................................................... 160.789
• Excesso de PR (TIER I + TIER II) ....................................................................................... 261.106
• % Índice em 31.12.2019 - de Basileia ............................................................................... 21,0%
• % Índice em 31.12.2018 - de Basileia ............................................................................... 20,9%
Adicional de Capital Principal - Segmento “S3” ......................................................................... 50.246
• Excesso de PR (TIER I + TIER II) + ACP ............................................................................. 210.860
• % Índice em 31.12.2019 - de Basileia ............................................................................... 20,5%
• % Índice em 31.12.2018 - de Basileia ............................................................................... 20,5%
• Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa de juros 
  das operações não classificadas na carteira de negociação (IRRBB) ................................... 39.693
b. Receitas de prestação de serviços: compostas por receitas de assessoria técnica especializada R$ 9.578 
(2º semestre/2019 R$ 1.164 e 2018 R$ 22.377); rendas de garantias prestadas R$ 6.132 (2º semestre/2019 
R$ 2.718 e 2018 R$ 7.553) e outras receitas de tarifas R$ 13 (2º semestre/2019 R$ 8 e 2018 R$ 13).c. Outras 
despesas administrativas: compostas por despesas com serviços do sistema financeiro R$ 2.415 (2º semes-
tre/2019 R$ 1.282 e 2018 R$ 2.776); de comunicações R$ 3.567 (2º semestre/2019  R$ 1.741 e 2018 R$ 3.596); 
serviços de terceiros e técnicos especializados R$ 5.610  (2º semestre/2019 R$ 2.603 e 2018 R$ 3.505); 
aluguéis e condomínio R$ 3.801 (2º semestre/2019 R$ 1.987 e 2018 R$ 3.414); processamento de dados e in-
formática R$ 3.490  (2º semestre/2019 R$ 1.859 e 2018 R$ 3.765); com viagens R$ 880 (2º semestre/2019  
R$ 312 e 2018 R$ 827); depreciações e amortizações R$ 3.795 (2º semestre/2019  R$ 1.832 e 2018 R$ 3.796) e 
outras despesas R$ 2.756 (2º semestre/2019 R$ 1.524 e 2018 R$ 2.543). d. Despesas tributárias: composta por 
despesas com tributos federais (PIS, COFINS, IOF) R$ 1.838 (2º semestre/2019 R$ 659 e 2018 R$ 6.610), esta-
duais (IPVA) R$ 36 (2º semestre/2019 R$ zero e 2018 R$ 56) e municipais (ISS, IPTU) R$ 1.108 (2º semes-
tre/2019 R$ 354 e 2018 R$ 1.787). e. Outras receitas operacionais: composta basicamente por reversão de 
provisão para garantias financeiras prestadas R$ 1.485  (2º semestre/2019 R$ 367 e 2018 R$ 319), por receitas 
financeiras R$ zero (2º semestre/2019 R$ zero e 2018 R$ 62). f. Outras despesas operacionais: composta ba-
sicamente pelo complemento de provisão para risco de crédito R$ zero (2º semestre/2019 zero e 2018 
R$ 2.475); pela provisão para títulos e créditos a receber sem característica de concessão de credito R$ 799 
(2º semestre/2019 R$ 799 e 2018 R$ zero); pela variação cambial negativa de disponibilidades em moedas 
estrangeiras R$ 2.847 (2º semestre/2019 R$ 2.340 e 2018 R$ 5.907) e passivos trabalhistas R$ 833 (2º semes-
tre/2019  R$ 189 e 2018 R$ 1.186).
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos 
Administradores e Acionistas do 
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. 
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (“Banco”), que 
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. em 31 
de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício 
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A Administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 

relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a 
funcionar pelo BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de o Banco continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a Administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos do Banco. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se 
manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades 
ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos 
responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcan-
ce planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defi-
ciências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2SP 011609/O-8
Vanderlei Minoru Yamashita
Contador CRC nº 1SP 201506/O-5
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 1 Contexto operacional
O Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (Banco) é uma empresa controlada direta do Haitong Bank 
S.A., com sede em Lisboa (Portugal), sendo suas operações conduzidas no contexto de um conjunto de insti-
tuições que atuam integradamente no mercado financeiro, e certas operações têm a participação de institui-
ções controladas (Corretora e Distribuidora), integrantes do sistema financeiro. Como parte da estratégia de 
negócios, mantivemos as atividades do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. - Cayman Branch, cujos 
ativos totais e  patrimônio líquido totalizavam US$ 49.791 mil (2018 US$ 37.573 mil) e US$ 20.146 mil (2018 
US$ 18.960 mil), respectivamente.

 2 Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras do Banco, incluindo sua dependência no exterior, foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis no Brasil, a partir das diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para o registro contábil das operações, associadas às normas 
e às instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Estas 
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 12.02.2020. As demonstrações financeiras 
da dependência no exterior foram ajustadas às práticas contábeis vigentes no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN, bem como, foram convertidas para reais de acordo com a taxa de câmbio da 
moeda local. Essas demonstrações financeiras foram consolidadas nas demonstrações financeiras do Banco. Os 
saldos das contas patrimoniais ativas e passivas e os resultados oriundos das transações entre o Banco e sua 
dependência no exterior foram eliminados, quando aplicável. Em aderência ao processo de convergência com as 
normas internacionais de contabilidade, alguns pronunciamentos contábeis e suas interpretações foram emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente 
quando aprovado pelo CMN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados foram: a) Resolução nº 3566/08 - 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01 (R1)), b) Resolução nº 3604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa 
(CPC 03 (R2)), c) Resolução nº 3750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 (R1)), d) Resolução nº 
3823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25), e) Resolução nº 3973/11 - Evento 
Subseqüente (CPC 24), f) Resolução nº 3989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 (R1)), g) Resolução 
4007/11 - Evidenciação de Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificações de Erros (CPC 23), 
h) Resolução nº 4144/12 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro 
(CPC 00 (R2)), i) Resolução nº 4424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 (R1)), j) Resolução nº 4524/16 - Efeitos 
das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis (CPC 02 (R2)), k) Resolução nº 
4534/16 - Ativo intangível (CPC 04 (R1)) e l) Resolução nº 4535/16 - Ativo Imobilizado (CPC 27). Atualmente, não é 
possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e tampouco se a 
utilização dos mesmos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.

 3 Resumo das principais práticas contábeis
a. As receitas e as despesas foram apropriadas pelo regime de competência. b. Os títulos e valores mobiliários 
adquiridos para formação de carteira própria são registrados pelo valor efetivamente pago, inclusive corretagens 
e emolumentos e, se classificam em função da intenção da Administração do Banco em três categorias distintas, 
conforme Circular BACEN nº 3068 (vide nota n° 6 “b”): a) Títulos para negociação - adquiridos com o propósito de 
serem ativa e frequentemente negociados. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos 
auferidos e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período; b) Títulos disponíveis para 
venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como mantidos até o vencimento. São 
registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, em contrapartida ao resultado do 
período e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributá-
rios, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e c) Títulos mantidos até o venci-
mento - adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. 
São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e deduzidos de provisão, quando 
aplicável, em contrapartida ao resultado do período. c. O Banco utiliza instrumentos financeiros derivativos com 
intuito de reduzir sua exposição a riscos de mercado, moeda e de taxas de juros, utilizando-se para tal dos instru-
mentos disponíveis na B3 e no mercado de balcão. Esses instrumentos financeiros derivativos são avaliados a 
valor de mercado, em conformidade com Circular BACEN nº 3082 (vide nota n° 7 “a”). Os instrumentos financeiros 
derivativos (instrumentos de hedge) utilizados para mitigar os riscos decorrentes das exposições às variações no 
valor de mercado dos ativos e passivos financeiros (itens objeto de hedge) são considerados como instrumentos 
de proteção (operação de hedge) e, quando da contratação da operação, são classificados na categoria “hedge de 
risco de mercado”. Adicionalmente, desde o início da operação e de maneira continuada, o Banco documenta se 
o instrumento de hedge é altamente efetivo na compensação das mudanças de valor de mercado do item objeto 
de hedge, atribuível ao risco sujeito a hedge. A operação de hedge é descontinuada quando o Banco cancela ou 
não se qualifica mais como hedge ou o instrumento de hedge vence ou é vendido, rescindido ou executado. Os 
ganhos e perdas decorrentes das mudanças no valor de mercado dos instrumentos de hedge e dos itens objeto 
de hedge são registrados em contas de receitas e despesas no resultado. d. As operações de crédito foram clas-
sificadas de acordo com o julgamento da Administração em nove níveis de risco, levando em consideração a 
análise dos clientes e garantias, a experiência passada e os riscos específicos em relação à operação, observan-
do os parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 2682. Após 60 dias, as rendas das operações vencidas 
somente serão reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. As operações classificadas como nível 
“H” (risco máximo), após 6 meses, são baixadas contra a provisão existente e controladas por cinco anos em 
contas de compensação, não mais figurando em balanços patrimoniais. As operações renegociadas são manti-
das, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas. A provisão para créditos de liquidação duvidosa 
foi constituída considerando a atual conjuntura econômica e a expectativa de realização da carteira, de forma que 
apure a adequada provisão em montante suficiente para cobrir riscos específicos e globais, associada à provisão 
calculada de acordo com os níveis de risco e os respectivos percentuais mínimos estabelecidos pela Resolução 
CMN nº 2682 (vide nota 8 “b”). e. Redução do valor recuperável (impairment) - é reconhecida uma perda por im-
pairment se o valor da contabilização de um ativo excede seu valor recuperável. Perdas por impairment são reco-
nhecidas no resultado do período. Os valores dos ativos não financeiros, exceto outros valores e bens e créditos 
tributários, são revistos no mínimo semestralmente para determinar se há alguma indicação de perda por impair-
ment. f. Ativo permanente: demonstrado pelo custo, combinado com os seguintes aspectos: 1. As participações 
em sociedades controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial (vide nota nº 10). 2. Deprecia-
ção do imobilizado de uso é calculada pelo método linear às seguintes taxas anuais: 20% para sistemas de pro-
cessamento de dados e veículos e 10% para móveis e equipamentos. 3. Intangível, representados por direito de 
uso de softwares, sendo sua amortização calculada pelo método linear durante o prazo do contrato. g. Os passivos 
circulante e exigível a longo prazo incluem os passivos conhecidos e calculáveis acrescidos dos encargos e das 

variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais incorridos, quando aplicável. h. O reconhecimento, a 
mensuração e a divulgação das provisões, das contingências passivas e das obrigações legais são efetuados de 
acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 (vide nota 14), o qual foi aprovado pela Resolução CMN nº 3823, 
sendo: • Provisões: são constituídas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, 
a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda 
for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança;  • Passivos Contingentes: de 
acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua 
existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não 
estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de 
reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explica-
tivas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e  nem divulgadas; e 
• Obrigações Legais: Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é 
sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, 
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis. i. As provisões para imposto 
de renda (IRPJ), contribuição social (CSLL), PIS e COFINS são calculadas às alíquotas de 15%, acrescidas de 10% 
acima de determinado limite, 15%; 0,65% e 4%, respectivamente, considerando para efeito das respectivas bases 
de cálculo, a legislação pertinente a cada encargo (vide nota nº 13 “a” para IRPJ e CSLL). A alíquota da CSLL, para 
os bancos de qualquer espécie, foi elevada de 15% para 20% com vigência a partir de 1º de março de 2020, nos 
termos do artigo 32 da Emenda Constitucional 103, publicada em 13 de novembro de 2019. Também é observada 
a prática contábil de constituição de créditos tributários de imposto de renda e contribuição social, calculados 
sobre prejuízos fiscais e adições temporárias às mesmas alíquotas vigentes utilizadas para constituição de provi-
são (vide nota nº 13 “b”). Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas 
atuais de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.  j. Garantias fi-
nanceiras prestadas: as perdas associadas à probabilidade de desembolsos futuros vinculadas a garantias pres-
tadas foram avaliadas de acordo com a natureza da obrigação prestada, na experiência passada, nas expectativas 
futuras e na política de avaliação de risco da Administração. Essa avaliação é revista pelo menos semestralmente. 
A provisão para garantias prestadas foi constituída em montante suficiente para cobertura das perdas prováveis 
durante todo o prazo da garantia prestada, sendo registrada em adequada conta do passivo, tendo como contra-
partida o resultado do período. A adoção desses procedimentos teve os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2017, sendo o registro da provisão constituída sobre a aplicação inicial realizado em contrapartida à conta de lu-
cros acumulados, pelo valor líquido dos efeitos tributários, de acordo com a Resolução CMN nº 4512 (vide nota nº 
9 “f”).  k. As demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, incluem algumas contas 
cujos valores são determinados por estimativas baseadas na experiência passada, ambiente legal e de negócios, 
probabilidade de ocorrência de eventos sujeitos ou não ao controle da Administração, etc.. As principais estimati-
vas envolvem cálculos de valor de mercado para títulos e instrumentos financeiros derivativos, de provisões para 
créditos de liquidação duvidosa e contingências e de realização dos ativos fiscais diferidos líquidos dos passivos 
diferidos. Essas estimativas são revistas pelo menos semestralmente, buscando-se determinar valores que mais 
se aproximem dos futuros valores de liquidação dos ativos ou passivos considerados. l. O lucro por ação é calcu-
lado com base nas quantidades de ações do capital social integralizado nas datas das demonstrações financeiras.

 4 Caixa e equivalentes de caixa
Conforme Resolução CMN nº 3604, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento origi-
nal igual ou inferior a 90 dias. O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

31.12.2019 31.12.2018
Disponibilidades .......................................................................................................... 13.082 31.388
- Aplicações no mercado aberto - posição bancada .................................................. 11.000 137.434
- Aplicações no mercado aberto - posição vendida ................................................... – 405.331
Aplicações interfinanceiras de liquidez - Total .......................................................... 11.000 542.765
Total .................................................................................................................... 24.082 574.153

 5 Aplicações interfinanceiras de liquidez
31.12.2019 31.12.2018

Até 3 
meses

De 3 meses 
a 1 ano

De 1 a 3 
anos

Valor 
Contábil

Valor de 
Custo

Valor 
Contábil

Valor de 
Custo

- L.T.N. ................................................. – – – – – 137.434 137.434
- N.T.N. ................................................. 11.000 – – 11.000 11.000 – –
Aplicações no mercado aberto - 
 posição bancada ................................ 11.000 – – 11.000 11.000 137.434 137.434
- L.T.N. ................................................. 589.116 – – 589.116 589.116 103.454 103.454
- N.T.N.-F ............................................. – – – – – 301.877 301.877
Aplicações no mercado aberto - 
 posição vendida ................................. 589.116 – – 589.116 589.116 405.331 405.331
Aplicações em depósitos 
 interfinanceiros ................................. – 49.245 – 49.245 49.245 123.978 123.978
Total em 31.12.2019 - R$ .................. 600.116 49.245 – 649.361 649.361 – –
- % .................................................... 92,4% 7,6% 0,0% 100,0% – – –
Total em 31.12.2018 - R$ .................. 542.765 – 123.978 – – 666.743 666.743
- % .................................................... 81,4% 0,0% 18,6% – – 100,0% –

 6 Títulos e valores mobiliários
a. Composição da carteira 2019 2018
Títulos Livres Vinculadas Total Livres Vinculadas Total
L.F.T. ............................................... 387 52.351 52.738 – 204.496 204.496
L.T.N. .............................................. 9.089 608.593 617.682 101.889 176.913 278.802
N.T.N.-B ......................................... 30.787 84.107 114.894 13.999 168.239 182.238
N.T.N.-F ......................................... 696.697 676.317 1.373.014 709.538 766.932 1.476.470
Debêntures .................................... 62.595 58.013 120.608 80.678 20.232 100.910
Fundos de investimentos .............. 35.081 – 35.081 31.936 – 31.936
Aplicações em T.V.M. no exterior .. 19.293 97.438 116.731 18.382 95.446 113.828
Total ............................................ 853.929 1.576.819 2.430.748 956.422 1.432.258 2.388.680

 1 Contexto operacional

 2 Apresentação das demonstrações financeiras

 3 Resumo das principais práticas contábeis

 4 Caixa e equivalentes de caixa

 5 Aplicações interfinanceiras de liquidez

 6 Títulos e valores mobiliários

SENHORES ACIONISTAS,
Apresentamos a V.Sas., o relatório da Administração e as demonstrações financeiras do Haitong Banco de 
Investimento do Brasil S.A. encerradas em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das notas explicativas, 
elaboradas de acordo com a legislação societária e normas regulamentares do Banco Central do Brasil.

DESEMPENHO DAS ATIVIDADES
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. apresentou 
lucro líquido de R$ 16.642. 
O patrimônio líquido atingiu R$ 520.157 ao final do exercício, após considerar o resultado do exercício 
deduzidos dos juros sobre o capital próprio no montante de R$ 4.650. O índice de adequação do capital, 
instituído pelo Comitê da Basileia e normatizado pelo Banco Central do Brasil, atingiu 20,5% ao final do ano 
no “Conglomerado Prudencial”, superior ao mínimo de 10,5% exigido pelo Banco Central do Brasil. 

O ativo total alcançou R$ 4.271.227 ao final do exercício. As aplicações interfinanceiras de liquidez, as 
carteiras de títulos e valores mobiliários e de instrumentos financeiros derivativos atingiram R$ 3.135.906 
correspondente a 73,4% dos ativos totais. 
A carteira de títulos e valores mobiliários atingiu R$ 2.430.748, correspondente a 56,9% dos ativos totais, 
representada por 89,0% em títulos públicos e 11,0% em títulos de emissão privada. Dessa carteira, o Banco 
classificou 76,2% em “títulos para negociação”, 22,0% em “títulos disponíveis para venda” e 1,8% em 
“títulos mantidos até o vencimento”, em razão da intenção da Administração e da capacidade financeira do 
Banco em mantê-los até o vencimento. A posição de liquidez do Banco, representada pela carteira de 
títulos livres, atingiu R$ 853.929, correspondente a 1,6 vezes o patrimônio líquido final. 
A carteira de crédito atingiu o saldo de R$ 390.397 ao final do ano. Essa carteira, incluindo as fianças 
prestadas no montante de R$ 148.796, atingiu o saldo de R$ 539.193. Dessa carteira de crédito, 95,5% das 
operações foram classificadas entre os níveis de risco “AA” a “B” em conformidade com a regulamentação 

em vigor do Banco Central do Brasil. As parcelas vencidas totalizaram R$ 17. A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa totalizou R$ 8.580, correspondente a 2,2% da carteira de crédito.  Os recursos 
captados totalizaram R$ 3.395.394 ao final do ano, sendo representados por: R$ 12.795 em depósitos 
interfinanceiros; R$ 466.289 em depósitos a prazo; R$ 1.829.207 em captações no mercado aberto; 
R$ 890.093 em letras financeiras; R$ 197.010 em repasses do BNDES.

AGRADECIMENTOS
É indispensável traduzir o reconhecimento ao trabalho de nossos funcionários, ao apoio de nossos 
acionistas e a confiança de nossos clientes e das instituições financeiras do mercado.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020

A  Administração

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Nota Capital
Reservas de lucros Ajustes de avaliação

patrimonial
Lucros (prejuízos)

acumulados TotalLegal para expansão
Patrimônio líquido em 01 de janeiro de 2018 ........................................................................... 420.000 31.042 172.461 (626) (94.631) 528.246
Realização de reservas ...................................................................................................................... 12 c – – (123.821) – 123.821 –
Juros sobre capital próprio declarados ............................................................................................. 12 b – – – – (30.000) (30.000)
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis para venda ........................................................... 6 b – – – 1.978 – 1.978
Outros eventos .................................................................................................................................... – – – – (250) (250)
Lucro líquido do exercício .................................................................................................................. – – – – 1.060 1.060
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 ...................................................................... 420.000 31.042 48.640 1.352 – 501.034
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis para venda ........................................................... 6 b – – – 7.131 – 7.131
Lucro líquido do exercício .................................................................................................................. – – – – 16.642 16.642
Destinações do lucro:
• Reservas .......................................................................................................................................... 12 c – 832 11.160 – (11.992) –
• Juros sobre capital próprio declarados .......................................................................................... 12 b – – – – (4.650) (4.650)
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 ...................................................................... 420.000 31.874 59.800 8.483 – 520.157
Patrimônio líquido em 01 de julho de 2019 .............................................................................. 420.000 31.042 48.640 3.864 13.971 517.517
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis para venda ........................................................... 6 b – – – 4.619 – 4.619
Lucro líquido do semestre ................................................................................................................. – – – – 2.671 2.671
Destinações do lucro:
• Reservas .......................................................................................................................................... 12 c – 832 11.160 – (11.992) –
• Juros sobre capital próprio declarados .......................................................................................... 12 b – – – – (4.650) (4.650)
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 ...................................................................... 420.000 31.874 59.800 8.483 – 520.157

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31.12.2019 31.12.2018
Circulante ............................................................................................. 2.769.583 2.580.851
 Disponibilidades ................................................................................. 4 13.082 31.388
 Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 649.361 542.765
  Aplicações no mercado aberto ................................................................ 5 600.116 542.765
  Aplicações em depósitos interfinanceiros .............................................. 5 49.245 –
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos .... 1.963.976 1.855.889
  Carteira própria........................................................................................ 6 a 776.127 816.319
  Vinculados a compromissos de recompra .............................................. 6 a 870.262 799.058
  Vinculados à prestação de garantias ...................................................... 6 a 261.790 202.842
  Instrumentos financeiros derivativos ...................................................... 7 a 55.797 37.670
 Operações de crédito .......................................................................... 48.696 100.528
  Operações de crédito - Setor privado ..................................................... 8 a 49.676 106.749
  Provisões para créditos de liquidação duvidosa ..................................... 8 b (980) (6.221)
 Outros créditos ................................................................................... 93.171 47.680
  Carteira de câmbio .................................................................................. 9 a 67.086 46
  Rendas a receber ..................................................................................... 167 6.029
  Negociação e intermediação de valores ................................................. 9 b – 4.614
  Diversos .................................................................................................... 9 c 25.918 36.991
 Outros valores e bens ......................................................................... 1.297 2.601
  Despesas antecipadas ............................................................................. 1.297 2.601
Realizável a longo prazo ....................................................................... 1.205.239 1.218.792
 Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. – 123.978
  Aplicações em depósitos interfinanceiros .............................................. 5 – 123.978
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos
  financeiros derivativos ..................................................................... 522.569 579.477
  Carteira própria........................................................................................ 6 a 77.802 140.103
  Vinculados a compromissos de recompra .............................................. 6 a 428.319 424.328
  Vinculados à prestação de garantias ...................................................... 6 a 16.448 6.030
  Instrumentos financeiros derivativos ...................................................... 7 a – 9.016
 Operações de crédito .......................................................................... 333.121 191.488
  Operações de crédito - Setor privado ..................................................... 8 a 340.721 196.267
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................................... 8 b (7.600) (4.779)
 Outros créditos ................................................................................... 338.967 323.678
  Rendas a receber ..................................................................................... 169 –
  Diversos .................................................................................................... 9 c 339.597 323.915
  Provisões para outros créditos de liquidação duvidosa .................................... (799) (237)
 Outros valores e bens ......................................................................... 10.582 171
  Despesas antecipadas ............................................................................. 10.582 171
Permanente .......................................................................................... 296.405 292.743
 Investimentos ..................................................................................... 282.741 276.392
  Participações em controladas - no País ................................................. 10 277.534 271.185
  Outros investimentos ............................................................................... 10 5.207 5.207
 Imobilizado de uso .............................................................................. 7.616 8.873
  Outras imobilizações de uso ................................................................... 16.849 16.845
  Depreciações acumuladas ...................................................................... (9.233) (7.972)
 Intangível ............................................................................................ 6.048 7.478
  Ativos intangíveis ..................................................................................... 10.552 10.552
  Amortização acumulada .......................................................................... (4.504) (3.074)
Total do ativo ........................................................................................ 4.271.227 4.092.386

Passivo Nota 31.12.2019 31.12.2018
Circulante ............................................................................................. 3.018.405 2.213.940
 Depósitos ............................................................................................ 350.050 501.939
  Depósitos interfinanceiros ....................................................................... 11 a 12.795 10.005
  Depósitos a prazo .................................................................................... 11 a 337.255 491.934
 Captações no mercado aberto ............................................................ 1.760.186 1.569.325
  Carteira própria........................................................................................ 11 a 1.169.552 1.108.089
  Carteira livre movimentação ................................................................... 11 a 590.634 461.236
 Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................... 717.302 42.238
  Recursos de letras financeiras, crédito do agronegócio 
   e letras de crédito imobiliário ............................................................... 11 a 717.302 41.837
  Certificados de Operações Estruturadas ................................................ 11 a – 401
Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais  ....................... 10.332 20.457
  BNDES ...................................................................................................... 11 a 10.332 20.121
  FINAME .................................................................................................... 11 a – 336
 Instrumentos financeiros derivativos ................................................. 57.463 15.066
  Instrumentos financeiros derivativos ...................................................... 7 a 57.463 15.066
 Outras obrigações .............................................................................. 123.072 64.915
  Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ........................... 726 1
  Carteira de câmbio .................................................................................. 9 a 66.919 46
  Sociais e estatutárias .............................................................................. 3.952 29.325
  Fiscais e previdenciárias ......................................................................... 9 d 10.875 7.525
  Negociação e intermediação de valores ................................................. 9 b 18.512 2.961
  Diversas .................................................................................................... 9 e 22.088 25.057
Exigível a longo prazo ........................................................................... 732.128 1.376.389
 Depósitos ............................................................................................ 129.034 155.397
  Depósitos a prazo .................................................................................... 11 a 129.034 155.397
 Captações no mercado aberto ............................................................ 69.021 72.120
  Carteira própria........................................................................................ 11 a 69.021 72.120
 Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................... 172.791 680.398
  Recursos de letras financeiras, de crédito do agronegócio  ...................
   e letras de crédito imobiliário ............................................................... 11 a 172.791 680.398
Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais ........................ 186.678 181.174
  BNDES ...................................................................................................... 11 a 186.678 181.174
 Instrumentos financeiros derivativos ................................................. 1.812 145.993
  Instrumentos financeiros derivativos ...................................................... 7 a 1.812 145.993
 Outras obrigações .............................................................................. 172.792 141.307
  Fiscais e previdenciárias ......................................................................... 9 d 31.435 18.709
  Diversas .................................................................................................... 9 e 141.357 122.598
Resultado de exercícios futuros ........................................................... 537 1.023
  Rendas antecipadas ................................................................................. 537 1.023
Patrimônio líquido ................................................................................ 520.157 501.034
  Capital - de domiciliados no País ............................................................ 12 a 84.000 84.000
  Capital - de domiciliados no Exterior  ..................................................... 12 a 336.000 336.000
  Reservas de lucros .................................................................................. 12 c 91.674 79.682
  Ajustes de avaliação patrimonial ............................................................ 6 b 8.483 1.352
Total do passivo e patrimônio líquido ................................................... 4.271.227 4.092.386

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais, exceto o lucro do semestre/exercício por ação)

2º Exercícios findos em
31 de dezembroNota semestre

2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira ................................ 302.552 809.771 1.184.285
 Operações de crédito ............................................................ 12.176 26.322 36.703
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 296.348 807.069 1.179.516
 Resultado com instrumentos financeiros derivativos ......... (10.077) (28.239) (31.890)
 Resultado de operações de câmbio ..................................... 4.105 4.619 (44)
Despesas da intermediação financeira .............................. (274.079) (740.447) (1.164.421)
 Operações de captação no mercado .................................... (272.305) (728.855) (1.163.554)
 Operações de empréstimos e repasses ............................... (6.235) (14.249) (16.650)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................... 8 c 4.461 2.657 15.783
Resultado bruto da intermediação financeira .................... 28.473 69.324 19.864
Outras receitas/(despesas) operacionais .......................... (37.016) (56.861) (53.852)
 Receitas de prestação de serviços ....................................... 17 b 3.890 15.723 29.943
 Despesas de pessoal ............................................................ (24.685) (47.339) (50.263)
 Outras despesas administrativas ......................................... 17 c (13.140) (26.314) (24.222)
 Despesas tributárias ............................................................. 17 d (1.013) (2.982) (8.453)
 Resultado de participações em controladas............................... 10 755 6.828 8.658
 Outras receitas operacionais ................................................ 17 e 509 1.866 493
 Outras despesas operacionais ............................................. 17 f (3.332) (4.643) (10.008)
Resultado operacional ....................................................... (8.543) 12.463 (33.988)
Resultado não operacional ..................................................... 7 10 (4.433)
Resultado antes da tributação sobre 
 o lucro e participações ..................................................... (8.536) 12.473 (38.421)
Imposto de renda e contribuição social ............................. 12.453 6.301 39.481
 Passivo diferido ..................................................................... 13 b (13.080) (14.714) 7.120
 Ativo diferido .......................................................................... 13 b 25.533 21.015 32.361
Participações no lucro ....................................................... (1.246) (2.132) –
Lucro do semestre/exercício ............................................. 2.671 16.642 1.060
Número de ações ............................................................... 12 a 127.338.665 127.338.665 127.338.665
Lucro do semestre/exercício por ação - R$ ....................... 0,02 0,13 0,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

2º Exercícios findos em
31 de dezembrosemestre

Atividades operacionais 2019 2019 2018
Lucro do semestre/exercício ................................................................. 2.671 16.642 1.060
Ajustes ao lucro ..................................................................................... (13.115) (16.315) (29.271)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......................................... (4.461) (2.657) (15.783)
 Depreciação e amortização ........................................................................ 1.860 3.851 3.855
 Resultado de participações em controladas.............................................. (755) (6.828) (8.658)
 Imposto de renda e contribuição social ..................................................... (12.453) (6.301) (39.481)
 Outras provisões operacionais ................................................................... 354 (7.227) 33.026
 Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa ................................ 2.340 2.847 (2.230)
Variações em ativos e passivos .............................................................. (994.027) (517.061) (258.995)
 Redução (aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez .............. (329.338) (514.383) 843.276
 Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários 
  e instrumentos financeiros derivativos .................................................... (329.111) (37.842) (366.398)
 Redução (aumento) em operações de crédito ........................................... (101.155) (87.144) 52.795
 Redução (aumento) em outros créditos ..................................................... (41.308) (40.562) (7.750)
 Redução (aumento) em outros valores e bens .......................................... (10.027) (9.107) 2.490
 Aumento (redução) em depósitos ............................................................... 32.069 (178.252) (469.565)
 Aumento (redução) em captações no mercado aberto ................................. (359.678) 187.762 (972.541)
 Aumento (redução) em recursos de aceites e emissão de títulos ............ 108.659 167.457 610.253
 Aumento (redução) em obrigações por empréstimos e repasses ............ (3.970) (4.621) (22.259)
 Aumento (redução) em instrumentos financeiros derivativos .................. (61.656) (101.784) 50.192
 Aumento (redução) em outras obrigações ................................................. 101.579 101.901 23.283
 Aumento (redução) em resultados de exercícios futuros................................... (91) (486) 239
 Imposto de renda e contribuição social pagos .......................................... – – (3.010)
Caixa líquido (aplicado) em atividades operacionais ............................. (1.004.471) (516.734) (287.206)
Atividades de investimentos
 Aumento de capital em participações em controladas .................................. – – (115.286)
 Aquisição de imobilizado de uso ................................................................ (650) (1.187) (1.266)
 Alienação de imobilizados de uso .............................................................. – 22 282
 Aquisição de ativos intangíveis ................................................................... – – (28)
Caixa líquido (aplicado) em atividades de investimentos ....................... (650) (1.165) (116.298)
Atividades de financiamentos ................................................................
 Juros sobre o capital próprio pagos ........................................................... – (29.325) –
Caixa líquido (aplicado) em atividades de financiamento ...................... – (29.325) –
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa .............................. (2.340) (2.847) 2.230
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa .................................. (1.007.461) (550.071) (401.274)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período .................................... 1.031.543 574.153 975.427
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período ..................................... 24.082 24.082 574.153
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa .................................. (1.007.461) (550.071) (401.274)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

b. Classificação da carteira por categoria 2019 2018
Títulos Sem  vencimento De 3 a  12 meses De 1 a  3 anos De 3 a  5 anos Acima de  5 anos Valor  contábil Valor  de custo Valor  contábil Valor  de custo
L.F.T. ........................................................................................................ – – 52.350 388 – 52.738 52.738 204.496 204.340
L.T.N. ....................................................................................................... – – 1.403 367.319 – 368.722 355.369 106.806 104.852
N.T.N.-B .................................................................................................. – 2.620 – 3.738 24.429 30.787 30.100 2.543 2.503
N.T.N.-F .................................................................................................. – – – – 1.373.014 1.373.014 1.373.500 1.476.470 1.378.723
Fundos de investimentos ....................................................................... 25.744 – – – – 25.744 25.744 23.775 23.775
Total - Negociação (b.1) .................................................................. 25.744 2.620 53.753 371.445 1.397.443 1.851.005 1.837.451 1.814.090 1.714.193
L.T.N. ....................................................................................................... – – – 248.960 – 248.960 242.992 171.996 169.713
N.T.N.-B .................................................................................................. – – – 84.107 – 84.107 80.091 179.695 179.660
Debêntures ............................................................................................. – 43.752 – 37.460 14.261 95.473 95.716 100.910 101.773
Fundos de investimentos ....................................................................... – 9.337 – – – 9.337 9.337 8.161 8.161
Aplicações em T.V.M. no exterior ........................................................... – – – 97.438 – 97.438 91.757 – –
Total - Disponíveis para venda (b.2) ................................................ – 53.089 – 467.965 14.261 535.315 519.893 460.762 459.307
Debêntures ............................................................................................. – – – 25.135 – 25.135 25.135 – –
Aplicações em T.V.M. no exterior ........................................................... – 4.085 11.970 3.238 – 19.293 19.293 113.828 113.828
Total - Mantidos até o vencimento (b.3) .......................................... – 4.085 11.970 28.373 – 44.428 44.428 113.828 113.828
Total em 2019 - R$ .......................................................................... 25.744 59.794 65.723 867.783 1.411.704 2.430.748 2.401.772 – –
- % .................................................................................................. 1,1% 2,5% 2,7% 35,6% 58,1% 100,0% – – –
Total em 2018 - R$ .......................................................................... 23.775 3.484 278.755 1.203.152 879.514 – – 2.388.680 2.287.328
- % .................................................................................................. 1,0% 0,1% 11,7% 50,4% 36,8% – – 100,0% –

O valor de mercado dos títulos em carteira baseia-se em coletas de preços junto ao mercado na data do 
balanço. Caso não haja liquidez ou cotação de preços para calcular o valor de mercado de determinado título, 
os valores são estimados com base em cotações de distribuidores, modelos de precificação ou cotações de 
preços para títulos com características semelhantes. b.1. “Títulos para negociação”: O ajuste positivo a valor 
de mercado dos títulos no montante de R$ 13.554 (2018 R$ 99.897), obtido entre os valores de custo 
R$ 1.837.451 (2018 R$ 1.714.193) e de mercado R$ 1.851.005 (2018 R$ 1.814.090), foi registrado em conta 
adequada do resultado. b.2. “Títulos disponíveis para venda”: O ajuste positivo a valor de mercado dos títulos 
no montante de R$ 15.422 (2018 R$ 1.455), obtido entre os valores de custo R$ 519.893 (2018 R$ 459.307) 
e de mercado R$ 535.315 (2018 R$ 460.762), foi registrado em conta adequada de patrimônio líquido, líquido 
dos tributos. Os valores de custo e de mercado das debêntures e das aplicações em TVM no exterior foram 
deduzidos de provisão para valor recuperável de R$ 37.460 (2018 R$ 43.188). b.3. “Títulos mantidos até o 
vencimento”: registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos. O valor de mercado 
desses títulos na data do balanço totalizava R$ 45.182 (2018 R$ 111.901).

 7 Instrumentos financeiros derivativos
a. Derivativos: Os instrumentos financeiros derivativos são representados por operações de contratos futuros, 
a termo, opções e de swap, registrados na B3, envolvendo taxas pré-fixadas, mercado interfinanceiro (DI), 
variação cambial ou índice de preços, conforme demonstrado abaixo: 

2019 2018
Valores de

mercado
Valores de custo

atualizados
Valores de

mercado
Valores de custo

atualizados

Valores
referen-

ciais

Exposição
líquida

ativa/
(passiva)

Exposição
líquida

ativa/
(passiva)

Valores
referen-

ciais

Exposição
líquida

ativa/
(passiva)

Exposição
líquida

ativa/
(passiva)

PRÉ .................................... 3.600 34 (99) 1.237.565 5.455 3.587
CDI...................................... 1.531.078 (8.464) (9.259) 1.938.455 (147.190) (119.160)
DÓLAR ................................ 104.919 9.482 10.126 2.027.231 29.705 33.777
Swaps ............................. 1.639.597 1.052 768 5.203.251 (112.030) (81.796)
DÓLAR ................................ 120.545 (4.530) (4.323) 102.725 (658) (650)
Termo de moedas ........... 120.545 (4.530) (4.323) 102.725 (658) (650)
Compra de opção de 
 compra - Ações ............. – – – 18.456 575 499
Compra de opção de 
 venda - Ações ............... – – – 456 5 7
DÓLAR ................................ – – – 21.983 (2.043) (2.192)
AÇÕES ................................ – – – 19.000 (214) (131)
AÇÕES - COE ..................... – – – 384 (8) (30)
Venda de opção de 
 compra ......................... – – – 41.367 (2.265) (2.353)
Total instrumentos 
 financeiros derivativos 
  (Ativo - Passivo) .......... 1.760.142 (3.478) (3.555) 5.366.255 (114.373) (84.293)
DAP .................................... 16.342 (18) (18) 14.287 (7) (7)
DI ........................................ 6.509.985 (6.083) (6.083) 5.561.303 (1.392) (1.392)
DDI ..................................... 2.143.493 (9.161) (9.161) 2.738.237 (2.463) (2.463)
DÓLAR ................................ 339.568 1.137 1.137 312.075 810 810
IND ..................................... 31.887 (271) (271) – – –
Futuros - Compras 
 e vendas........................ 9.041.275 (14.396) (14.396) 8.625.902 (3.052) (3.052)
Os prêmios/diferenciais a receber e a pagar das operações de opções, termo e swaps e os ajustes diários a receber e a 
pagar das operações de futuros estão ajustados ao seu valor de mercado e são registrados em contas patrimoniais de 
“Instrumentos financeiros derivativos” e de “Negociação e intermediação de valores”, respectivamente e, os valores de 
referência dessas operações registrados em contas de compensação. Para a obtenção dos valores de mercado o Banco 
adotou os seguintes critérios: operações de futuros utilizam-se cotações em bolsa, operações de opções utilizam-se 
modelos próprios de precificação baseando-se em parâmetros de mercado e para operações a termo e de swaps esti-
mam-se o fluxo de caixa futuro de cada uma de suas partes descontadas a valor presente, conforme curvas de correção, 
que refletem os fatores de risco adequados, sendo principalmente com base nos preços da B3. A exposição ao risco de 
crédito nos contratos futuros é minimizada em razão da liquidação financeira diária. Os contratos de Swaps proporcionam 
risco de crédito no caso de a contraparte não ter a capacidade ou a disposição para cumprir suas obrigações contratuais.
b. Composição dos instrumentos financeiros derivativos por prazos de vencimento:

Até 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 3 
anos

De 3 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Total 
2019

Total 
2018

Swaps (a) ................................... 9.160 (8.108) – – – 1.052 (112.030)
Termo de moedas (a) ................ (21) (2.697) (1.812) – – (4.530) (658)
Opções (a) ................................. – – – – – – (1.685)
Total em 31.12.2019 ............... 9.139 (10.805) (1.812) – – (3.478) –
Total em 31.12.2018 ............... (2.954) 25.558 (136.977) – – – (114.373)
Futuros em 31.12.2019 (b) ..... 2.144.728 3.405.877 2.106.425 440.149 944.096 9.041.275 –
Futuros em 31.12.2018 (b) ..... 689.199 2.127.670 4.179.633 1.389.755 239.645 – 8.625.902
(a) valores de exposição líquida e (b) valores de referência.

 8 Operações de crédito
Na data do balanço, a carteira de crédito atingiu R$ 390.397 (2018 R$ 326.759). Se incluído o saldo de 
R$ 148.796 (2018 R$ 265.809) de fianças prestadas, registradas em contas de compensação, a carteira 
totalizaria R$ 539.193 (2018 R$ 592.568).
a. Composição da carteira por atividade econômica e por prazos de vencimento:

Parcelas a Vencer Parcelas Vencidas

Até 3 
meses

De 
3 a 12 

meses

De 
1 a 

3 anos
De 3 a 
5 anos

Acima 
de 5 

anos

Até 
12 

meses

Após 
12 

meses
Total 
2019

Total 
2018

Empréstimos - Indústria .... 94 838 1.676 5.838 19.737 – – 28.183 4.417
Empréstimos - Outros 
 Serviços ............................ 3.166 32.618 30.000 – – – – 65.784 58.493
Financiamentos - Indústria 905 1.486 330 – 148.082 – – 150.803 141.642
Financiamentos - Outros 
 Serviços ............................ 2.710 7.707 18.965 19.531 15.948 17 – 64.878 74.026
Financiamentos a 
 exportação - Indústria ...... 135 – 80.614 – – – – 80.749 24.438
Total - Operações de 
 Crédito ............................ 7.010 42.649 131.585 25.369 183.767 17 – 390.397 303.016
Créditos decorrentes de 
 contratos de exportação
  - Indústria ....................... – – – – – – – – 23.743
Total - Outros Créditos - 
 Diversos (nota 9 “b”)....... – – – – – – – – 23.743
Total em 31.12.2019 - R$ .. 7.010 42.649 131.585 25.369 183.767 17 – 390.397 –
- % .................................... 1,8% 10,9% 33,7% 6,5% 47,1% 0,0% 0,0% 100,0% –
Total em 31.12.2018 - R$ .. 83.987 17.324 41.306 39.930 138.749 – 5.463 – 326.759
- % .................................... 25,7% 5,3% 12,6% 12,2% 42,5% 0,0% 1,7% – 100,0%
b. Classificação da carteira de crédito por níveis de risco: A Resolução CMN nº 2682 introduziu os critérios 
para a classificação das operações de crédito e para a constituição da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, os quais baseiam-se em sistemas de avaliação de risco de clientes e operações. A seguir, demons-

 7 Instrumentos financeiros derivativos

 8 Operações de crédito

tramos a composição da carteira de crédito e a provisão para créditos de liquidação duvidosa mínima exigida 
nos correspondentes níveis de risco conforme estabelecido na referida Resolução:

2019 2018
Saldo da Carteira Provisão Saldo da Carteira Provisão

Níveis de 
 Risco %

Parcelas  
a Vencer

Parcela  
vencida Total

Mínima  
Exigida Contábil

Parcelas  
a Vencer

Parcela  
vencida Total

Mínima  
Exigida Contábil

AA ........ – 196.053 – 196.053 – – 88.198 – 88.198 – –
A .......... 0,5 3.493 – 3.493 17 17 143.286 – 143.286 716 716
B .......... 1,0 173.181 – 173.181 1.732 2.771 75.469 – 75.469 755 755
C .......... 3,0 – – – – – – – – – –
D .......... 10,0 3.743 – 3.743 374 722 – – – – –
E .......... 30,0 13.910 17 13.927 4.178 5.070 14.343 – 14.343 4.303 4.303
F .......... 50,0 – – – – – – – – – –
G .......... 70,0 – – – – – – – – – –
H .......... 100,0 – – – – – – 5.463 5.463 5.463 5.463
Total .... 390.380 17 390.397 6.301 8.580 321.296 5.463 326.759 11.237 11.237
c. Provisão para créditos de liquidação duvidosa: Em 31.12.2018 a provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa totalizava R$ 11.237, sendo movimentada no decorrer do exercício por: a) complemento R$ 2.591 (2018 
R$ 214), b) reversão R$ 5.248 (2018 R$ 15.997), c) baixa de operações de crédito R$ zero (2018 R$ 60.748), 
atingindo o saldo de R$ 8.580 em 31.12.2019, correspondente a 2,2% (2018 3,4%) da carteira de crédito. Em 
2019 ocorreram recuperações de créditos no montante de R$ 312 (2018 R$ 551) e o saldo das operações re-
negociadas totalizou R$ 3.743 (2018 R$ 24.438). d. Concentração da carteira de crédito (incluem fianças 
prestadas - vide nota 9 “f”):

2019 2018
Montante % Montante %

• Maior devedor .............................................................................. 148.483 27,5% 137.346 23,2%
• 10 maiores devedores ................................................................. 529.727 98,2% 522.213 88,1%
• 20 maiores devedores ................................................................. 539.193 100,0% 592.481 99,9%
• Total da carteira ........................................................................... 539.193 100,0% 592.568 100,0%

 9 Outros créditos e Outras obrigações 
a. Outros créditos - Carteira de Câmbio (Ativo): composto por câmbio comprado a liquidar R$ 40.307 
(2018 R$ zero) e direitos sobre vendas de câmbio R$ 26.779 (2018 R$ 46). Outras Obrigações - Carteira de 
Câmbio (Passivo): composta por câmbio vendido a liquidar R$ 26.730 (2018 R$ 46) e por obrigações por compras 
de câmbio R$ 40.189 (2018 R$ zero). b. Outros créditos - Negociação e Intermediação de Valores (Ativo): repre-
sentado por depósitos em margem realizados em bancos no exterior R$ zero (2018 R$ 4.614). Outras obrigações 
- Negociação e Intermediação de Valores (Passivo): representada por depósitos em margem realizados por ban-
cos do exterior R$ 4.116 (2018 R$ zero) e pelas operações com ativos financeiros realizados na B3 (vide nota nº 
7 “a”) no valor de R$ 14.396 (2018 R$ 2.961) cujas liquidações ocorrem até o segundo dia útil subsequente à data 
do balanço. c. Outros créditos - Diversos: compostos por créditos decorrentes de contratos de exportação (vide 
nota nº 8 “a”) R$ zero (2018 R$ 23.743), créditos tributários de impostos e contribuições (vide nota 13 ”b”) 
R$ 223.884 (2018 R$ 202.869), devedores por depósitos em garantia (vide nota nº 14 “a”) R$ 130.253 
(2018 R$ 123.830), impostos e contribuições a compensar R$ 9.296 (2018 R$ 9.207) e adiantamentos, pagamen-
tos a ressarcir e devedores diversos R$ 2.081 (2018 R$ 1.257). d. Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias: 
compostas por provisões para imposto de renda e para contribuição social diferidas calculadas sobre o ajuste 
a valor de mercado de títulos e derivativos e receita não tributável de atualização dos depósitos judiciais (vide 
nota nº 13 “b”) R$ 39.781 (2018 R$ 18.709) e impostos e contribuições a recolher R$ 2.529 (2018 R$ 7.525). 
e. Outras obrigações - Diversas: compostas por provisão para riscos fiscais (vide nota nº 14 ’a’) R$ 128.655 (2018 
R$ 122.598), provisão para pagamentos a efetuar R$ 7.497 (2018 R$ 8.303), provisão para passivos trabalhistas 
(vide nota nº 14 “b.2”) R$ 1.657 (2018 R$ 1.013), provisão para garantias financeiras prestadas (vide nota 9 “f”) 
R$ 1.696 (2018 R$ 3.181) e credores diversos - país R$ 23.940 (2018 R$ 12.560). f. Garantias financeiras presta-
das: A Resolução CMN nº 4512 de 28.07.2016 regulamentou sobre a avaliação de perdas associadas à probabi-
lidade de desembolsos futuros vinculadas a garantias financeiras prestadas, bem como, sobre a constituição e 
registro de provisão suficiente para cobertura dessas prováveis perdas a serem aplicados de forma prospectiva 
a partir de 1º de janeiro de 2017. Em 31.12.2018 a provisão totalizava R$ 3.181, sendo revertida contra o resul-
tado a parcela de R$ 1.485, atingindo o saldo de R$ 1.696 em 31.12.2019, correspondente a 1,1% da carteira de 
fianças prestadas (R$ 148.796). 

 10 Investimentos 
Composta por participações em controladas R$ 277.534 (2018 R$ 271.185) e por outros investimentos R$ 5.207 
(2018 R$ 5.207), representados basicamente por ações de empresa de capital fechado.

Haitong 
Securities 

do Brasil 
CCVM S.A.

Haitong 
do Brasil 

DTVM S.A.

Haitong 
do Brasil 

Participações 
Ltda.

Haitong 
Negócios 

S.A. Total
Capital Social .................................................... 100.000 51.900 40.780 54.090
Patrimônio Líquido ........................................... 93.493 38.537 57.292 88.212
Lucro (Prejuízo) no exercício ............................ 1.233 1.017 1.627 2.951
Quantidade de ações possuídas - ON.............. 12.809.890 3.503.519.702 – 25.281.790
Quantidade de ações possuídas - PN .............. 12.528.520 – – –
Quantidade de quotas possuídas ..................... – – 40.779.891 –
% Participação .................................................. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Resultado de equivalência patrimonial:
• Exercício 2019 ........................................... 1.233 1.017 1.627 2.951 6.828
• Exercício 2018 ........................................... 3.490 1.068 1.600 2.500 8.658
Valor contábil dos investimentos:
• em 31.12.2019 ........................................... 93.493 38.537 57.292 88.212 277.534
• em 31.12.2018 ........................................... 92.739 37.521 55.665 85.260 271.185

 11 Recursos captados
a. Composição da carteira por prazos de vencimento:

2019 2018

Até 3 
meses

De 
3 a 12 

meses

De 
1 a 3 
anos

De 
3 a 5 
anos

Acima 
de 5 

anos
Valor 

Contábil
Valor 

de Custo
Valor 

Contábil
Valor 

de Custo
• Interfinanceiros
  (a) .................. – 12.795 – – – 12.795 12.795 10.005 10.005
• A Prazo (b) ...... 211.076 126.179 129.034 – – 466.289 466.289 647.331 647.331
Depósitos ........... 211.076 138.974 129.034 – – 479.084 479.084 657.336 657.336
Captações no 
 mercado aberto 1.760.186 – – 69.021 – 1.829.207 1.829.207 1.641.445 1.641.445
Letras 
 financeiras (c) .. 18.310 698.992 163.423 9.368 – 890.093 890.093 722.235 722.235
Certificados de 
 Operações 
  Estruturadas .. – – – – – – – 401 401
Obrigações para 
 Repasses 
  (BNDES) (d) ... 3.557 6.775 18.904 19.531 148.243 197.010 197.010 201.295 201.295
Obrigações para  
 Repasses 
  (FINAME) (d) ... – – – – – – – 336 336
Total em 
 31.12.2019 - R$ 1.993.129 844.741 311.361 97.920 148.243 3.395.394 3.395.394 – –
- % ..................... 58,7% 24,9% 9,2% 2,9% 4,3% 100,0% – – –
Total em 
 31.12.2018 - R$ 1.832.915 301.044 865.901 116.523 106.665 – – 3.223.048 3.223.048
- % ..................... 56,9% 9,3% 26,9% 3,6% 3,3% – – 100,0% –
Em 31.12.2019 os recursos captados no País possuíam as seguintes características: a) Depósitos interfinan-
ceiros com vencimentos até abril de 2020, indexados à variação do DI; b) Depósitos a prazo negociados à taxa 
prefixada até 9,65% a.a., com vencimentos até agosto de 2021 e indexados à variação do DI com vencimentos 
até dezembro de 2021; c) Letras financeiras emitidas com vencimento até maio de 2023, basicamente indexa-
dos à variação do DI e IPCA e d) Obrigações para repasses (BNDES) com vencimentos até setembro de 2040 
basicamente indexados à variação da TJLP acrescidos de juros até 4,3% a.a..
b. Concentração dos Depósitos (incluem depósitos interfinanceiros e a prazo):

31.12.2019 31.12.2018
Montante % Montante %

• Maior depositante ........................................................................ 118.270 24,7% 181.159 27,6%
• 10 maiores depositantes ............................................................. 469.731 98,0% 641.026 97,5%
• 20 maiores depositantes ............................................................. 477.509 99,7% 652.061 99,2%
• Total de Depósitos ................................................................. 479.084 100,0% 657.336 100,0%

 12 Patrimônio líquido
a. Capital Social: o capital social é de R$ 420.000, representado por 127.338.665 ações nominativas, sendo 
63.669.344 ações ordinárias e 63.669.321 ações preferenciais, sem valor nominal. b. Dividendos: o Estatuto 
Social prevê dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual, ajustado conforme artigo 202 da Lei das Socie-
dades Anônimas. Para as ações preferenciais é atribuído um dividendo no mínimo 10% superior ao valor 
atribuído às ações ordinárias, conforme inciso I do artigo 17 da Lei nº 6404/76, com a nova redação dada pela 
Lei nº 9457/97. Em 2019, os juros sobre o capital próprio totalizaram R$ 4.650 (2018 R$ 30.000), corresponden-
te aos valores brutos de R$ 0,034777900857226 por ação ON e R$ 0,038255690942949 por ação PN, sujeitos à 
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15%. Os juros sobre o capital próprio foram calculados 
com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre as contas do patrimônio líquido nos ter-
mos da Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995. A adoção do pagamento desses juros sobre capital próprio 
aumentou o resultado do Banco em R$ 1.860. Os juros foram contabilizados em conformidade com a Carta 
Circular BACEN nº 3935/19 e em atendimento às disposições fiscais. c. Reservas de Lucros: A “Reserva para 
Expansão” é constituída com o objetivo de amparar futuros planos de investimentos e, será utilizada para 
compensar prejuízos, quando houver, aumentar o capital social ou pagar dividendos. Do lucro líquido do exer-
cício, 5% se aplicam na constituição da “Reserva Legal”, que não deve exceder 20% do capital.

 13 Imposto de renda e contribuição social
a. Demonstração de cálculo do imposto de renda e da contribuição social

2019 2018
Imposto 

de Renda
Contribuição 

Social
Imposto 

de Renda
Contribuição 

Social
Resultado antes da tributação sobre o lucro e
 participações ................................................................ 12.473 12.473 (38.421) (38.421)
Adições/(Exclusões) Permanentes e Temporárias ......... (222.742) (222.450) (34.497) (33.383)
• Despesas não dedutíveis ................................................... (90.329) (91.286) 61.103 60.883
• Provisões Indedutíveis ....................................................... (11.608) (11.608) (101.458) (101.458)
• Resultado de Controladas no país .................................... (6.828) (6.828) (8.658) (8.658)
• Resultado de Filial no exterior .......................................... (2.956) (2.956) (58.344) (58.344)
• Juros sobre o capital próprio ............................................ (4.650) (4.650) (30.000) (30.000)
• Participações no lucro ...................................................... (2.132) (2.132) – –
• Ajuste de TVM e derivativos ao valor de mercado ............ (102.990) (102.990) 104.194 104.194
• Outras adições/(exclusões) ............................................... (1.249) – (1.334) –
Base de cálculo dos encargos ......................................... (210.269) (209.977) (72.918) (71.804)
Constituição de créditos tributários de IRPJ e CSLL sobre 
 prejuízo fiscal e base negativa .............................................. 42.420 37.467 17.950 10.770
Constituição (Reversão) de créditos tributários de IRPJ e CSLL 
 sobre diferenças temporárias .................................................. (44.830) (14.042) 11.006 (7.365)
Reversão de IRPJ e CSLL Diferidos sobre ajuste ao valor
 de mercado de títulos e derivativos ................................... (6.916) (7.798) 4.949 2.171
IRPJ e CSLL no Resultado ............................................... (9.326) 15.627 33.905 5.576

b. Créditos tributários e provisões diferidas
Saldo em Realização Saldo em

Movimentação exercício 2019 31.12.2018 Constituição e/ou Reversão 31.12.2019
Base negativa de CSLL ........................................ 10.770 37.467 – 48.237
Prejuízo fiscal de IRPJ .......................................... 17.950 42.420 – 60.370
Provisão para devedores duvidosos ..................... 4.495 1.465 (2.099) 3.861
Créditos baixados para prejuízo........................... 64.230 – (33.423) 30.807
Provisão para riscos de crédito............................ 19.597 – (2.740) 16.857
Provisão para fianças prestadas .......................... 1.272 – (509) 763
Provisão para riscos fiscais ................................. 48.438 8.780 – 57.218
Ajuste a valor de mercado de títulos e derivativos 31.913 – (31.913) –
Outros créditos tributários ................................... 4.204 2.867 (1.300) 5.771
Total Créditos Tributários ................................ 202.869 92.999 (71.984) 223.884
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis 
 para Venda .......................................................... (582) (6.940) 582 (6.940)
Ajuste a valor de mercado de títulos e derivativos – (10.444) – (10.444)
Atualização dos depósitos judiciais ..................... (18.127) (4.270) – (22.397)
Total Passivos Diferidos ................................... (18.709) (21.654) 582 (39.781)
Total Posição Líquida ....................................... 184.160 71.345 (71.402) 184.103

Saldo em Realização Saldo em
Movimentação exercício 2018 31.12.2017 Constituição e/ou Reversão 31.12.2018
Subtotal Créditos Tributários .......................... 170.508 103.439 (71.078) 202.869
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis 
 para Venda .......................................................... 572 – (572) –
Total Créditos Tributários ................................ 171.080 103.439 (71.650) 202.869
Ajuste a valor de mercado de TVM - Disponíveis 
 para Venda .......................................................... – (582) – (582)
Ajuste a valor de mercado de títulos, derivativos 
 e captações no mercado aberto 
  (livre movimentação) ........................................ (8.967) – 8.967 –
Atualização dos depósitos judiciais ..................... (16.280) (1.847) – (18.127)
Total Passivos Diferidos ................................... (25.247) (2.429) 8.967 (18.709)
Total Posição Líquida ....................................... 145.833 101.010 (62.683) 184.160
O saldo de créditos tributários líquido de obrigações fiscais diferidas totalizou R$ 184.103 (2018 R$ 184.160) 
correspondente a 35,4% (2018 36,7%) em relação ao patrimônio líquido: • Os créditos tributários de imposto 
de renda e contribuição social totalizaram R$ 223.884 (2018 R$ 202.869), sendo registrado no grupo “Outros 
Créditos - Diversos” (vide nota 9 “c”). O registro contábil desses créditos tributários foi efetuado pelas alíquo-
tas aplicáveis ao período previsto de sua realização e está fundamentado na expectativa de geração de lucros  
tributáveis futuros. • As provisões para imposto de renda e contribuição social diferidas de R$ 39.781 
(2018 R$ 18.709) foram calculadas sobre os ajustes positivos de valor de mercado dos títulos e instrumentos 
financeiros derivativos e a receita não tributável de atualização dos depósitos judiciais, sendo registrado na 
rubrica “Fiscais e Previdenciárias” do grupo “Outras Obrigações” (vide nota 9 “d”). Em 31.12.2019, os créditos 
tributários não ativados totalizaram R$ 18.266 (2018 R$ zero), com a expectativa de realização acima de 10 
anos. O valor presente dos créditos tributários líquidos das obrigações diferidas, calculados de acordo com a 
expectativa de realização e com base na taxa Selic, monta em R$ 174.272 (2018 R$ 170.738), conforme 
demonstrado na tabela a seguir:

Saldos em 31.12.2019
Créditos Obrigações Posição Valor % Realizável (Exigível)

Tributários Diferidas Líquida Presente Anual Acumulado
2020 ........................................... 25.045 (8.346) 16.699 15.980 9,1% 9,1%
2021 ........................................... 20.387 (3.407) 16.980 16.171 9,2% 18,3%
2022 ........................................... 69.352 (21.789) 47.563 45.083 25,8% 44,1%
2023 ........................................... 11.252 (7.232) 4.020 3.792 2,2% 46,3%
2024 ........................................... 9.016 988 10.004 9.438 5,4% 51,7%
2025 ........................................... 11.956 (30) 11.926 11.251 6,5% 58,2%
2026 ........................................... 14.279 – 14.279 13.471 7,8% 66,0%
2027 ........................................... 17.415 231 17.646 16.647 9,6% 75,6%
2028 ........................................... 20.384 – 20.384 19.230 11,1% 86,7%
2029 ........................................... 24.798 (196) 24.602 23.209 13,3% 100,0%
Total ....................................... 223.884 (39.781) 184.103 174.272

 14 Provisões, passivos contingentes e obrigações legais
O Banco e suas controladas, no curso normal de suas atividades, são partes em processos de natureza fiscal, 
previdenciária, trabalhista e cível. As respectivas provisões foram constituídas levando-se em conta a legisla-
ção em vigor, a opinião dos assessores legais, a natureza e complexidade dos processos, o posicionamento 
dos Tribunais, o histórico de perdas e outros critérios que permitam a sua estimativa da forma mais adequada 
possível. a. Obrigações Legais: referem-se a obrigações tributárias cuja legalidade ou constitucionalidade é 
objeto de contestação na esfera judicial, com destaque para: a.1) o recolhimento das contribuições ao PIS e à 
COFINS sobre o faturamento, afastando-se a aplicação do artigo 3º da Lei nº 9.718, que promoveu o indevido 
alargamento da base de cálculo das referidas contribuições, cuja provisão e depósito judicial correspondente 
totalizavam R$ 127.152 (2018 R$ 121.096) e R$ 127.313 (2018 R$ 121.257), respectivamente. Tanto os saldos da 
obrigação legal como do depósito judicial foram atualizados com base na variação da taxa SELIC. Em 
31.12.2018 a provisão totalizava R$ 121.096, sendo complementada no decorrer do exercício por novas obriga-
ções R$ 1.603 (2018 R$ 4.483) e por atualização R$ 4.453 (2018 R$ 4.618), atingindo o saldo de R$ 127.152 em 
31.12.2019, cujo montante ampara integralmente o risco decorrente dessas obrigações. a.2) cobrança de su-
postos créditos tributários de IRPJ, IRRF e PIS, cujos valores foram depositados em juízo para obter certidão 
positiva, com efeitos de negativa, da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal cujos saldos de provisão e correspondente depósito judicial totalizavam R$ 1.502 (2018 R$ 1.502). Essas 
obrigações legais encontram-se registradas na rubrica “Provisão para riscos fiscais” do grupo “Outras Obri-
gações - Diversas” (nota 9 “e”) e os depósitos judiciais existentes encontram-se registrados na rubrica “Deve-
dores por Depósitos em Garantia” do grupo “Outros Créditos - Diversos” (nota 9 “c”). b. Passivos Contingen-
tes: b.1) O Banco possuía as seguintes principais contingências que foram avaliadas individualmente por 
nossos assessores legais como de “perda possível”: i) previdenciárias - R$ 9.303 (2018 R$ 9.108): processos 
administrativos relativos a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não remuneratórias (perío-
dos de 2008 a 2012); ii) fiscais - R$ 3.850 (2018 R$ 3.781): representados principalmente por processos admi-
nistrativos relativos à apuração da CSLL nos anos base 2008 e 2015 R$ 2.217 (2018 R$ 2.176), cobrança de IRPJ 
e CSLL sobre a atualização dos títulos patrimoniais da CETIP R$ 551 (2018 R$ 542) e compensações pleiteadas 
por PER/DCOMP e não homologadas R$ 826 (2018 R$ 807); e iii) trabalhistas cuja perda máxima atribuída 
pelos nossos assessores legais totalizava R$ 2.483 (2018 R$ 6.237). b.2) O Banco possuía uma única contin-
gência de natureza trabalhista avaliada como de “perda provável” cujo processo aguarda a homologação dos 
valores e a execução final, sendo estimada a perda de R$ 992 (2018 R$ 1.013). Para essa perda esperada e para 
possíveis execuções e acordos futuros foi constituída provisão no valor de R$ 1.657 (2018 R$ 1.013), registrada 
na rubrica “Provisão para Passivos Trabalhistas” do grupo “Outras Obrigações - Diversas” (vide nota 9 “e”). 
b.3) A controlada Haitong Securities do Brasil S.A. - C.C.V.M. possuía contingências fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas, em discussão nas esferas administrativa e judicial, as quais foram avaliadas pelos nossos asses-
sores legais como de “perda possível”, representadas principalmente por processos fiscais relativos às co-
branças de IRPJ e CSLL sobre a atualização dos títulos patrimoniais das Bolsas e da CETIP R$ 42.987 (2018 
R$ 41.871) e de PIS e COFINS sobre os lucros obtidos nas vendas das ações das Bolsas e da CETIP R$ 40.012 
(2018 R$ 39.257) e por processos trabalhistas cuja perda máxima atribuída pelos nossos assessores legais 
totalizava R$ 28.083 (2018 R$ 43.048), dos quais parte encontra-se em início de discussão (R$ 15.703).

 15 Transações entre partes relacionadas
a. As operações do Banco são conduzidas no contexto de um conjunto de empresas que atuam integradamen-
te nos mercados financeiros e de capitais, e estão assim representadas:

Ativos/(Passivos) Receitas/(Despesas)
2019 2018 2019 2018

Serviços prestados a receber/(pagar) ................. (10.572) 4.528 5.294 4.532

 Haitong Bank S.A. (Lisboa) .....................................
Controlador  

direto (10.572) 4.528 5.287 4.528
  Haitong do Brasil D.T.V.M. S.A. ..................................... Controlada – – 7 4
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar (3.162) (23.460) – –

 Haitong Bank S.A. (Lisboa) .....................................
Controlador  

direto (3.162) (23.460) – –
Depósitos interfinanceiros ................................... – – – (13)
 Haitong Securities do Brasil C.C.V.M. S.A. ............. Controlada – – – (13)
Depósitos a prazo ................................................ (104.333) (106.476) (6.242) (6.151)
 Haitong Negócios S.A. ............................................ Controlada (53.554) (57.479) (3.346) (3.302)
 Haitong do Brasil Participações Ltda..................... Controlada (50.779) (48.997) (2.896) (2.849)
Captações no mercado aberto ............................. (125.702) (43.987) (5.066) (2.492)
 Haitong Securities do Brasil C.C.V.M. S.A. ............. Controlada (92.793) (12.304) (3.203) (812)
 Haitong do Brasil D.T.V.M. S.A. .......................................... Controlada (32.909) (31.683) (1.863) (1.680)
b. Os honorários pagos aos Administradores, considerados “pessoal-chave”, totalizaram R$ 5.466 no exercício 
de 2019 (2018 R$ 4.666). O Banco não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou 
remuneração baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.

 16 Gerenciamento de riscos
a. Introdução: O Haitong Brasil assume claramente que o gerenciamento do risco das suas atividades é um 
dos seus pilares estratégicos para seu crescimento e desenvolvimento no país e, dessa forma, proteger o ca-
pital da instituição e viabilizar a melhor rentabilidade dos seus negócios. Estes objetivos são alcançados atra-
vés da definição do apetite de risco pelo acionista e suportados por uma estrutura de políticas e procedimen-
tos totalmente aderentes a legislação local, melhores práticas internacionais e integração com o acionista 
controlador. b. Tipos de Risco: • Risco de Mercado e IRRBB (Interest Rate Banking Book): o risco de mercado, 
por definição, trata da possibilidade de ocorrência de perdas resultante de flutuações em taxas de juros, pre-
ços de ações/commodities, variações cambiais e outros fatores de risco, os quais sensibilizam o valor de 
mercado de instrumentos detidos pela instituição. O gerenciamento do risco de mercado é efetuado através 
de informações diárias à Administração, à Tesouraria e ao controle de riscos na matriz. O monitoramento 
vale-se dos níveis atuais de exposição perante os limites estabelecidos. São utilizadas as principais métricas 
usuais de mercado como: VaR (Value at Risk), análise de sensibilidade (V01) e Stress Testing. Complementando 
a estrutura de acompanhamento de riscos de mercado, é reportada diariamente a exigência de capital, con-
forme normas estipuladas pelo Banco Central do Brasil. Já o IRRBB é definido como o risco de impacto, na 
forma de movimentos adversos, nos instrumentos que a instituição detenha na carteira bancária. Os riscos da 
carteira bancária são apurados e reportados diariamente através das abordagens de valor econômico (Econo-
mic Value of Equity - EVE) e resultado de intermediação financeira (Net Interest Income - NII), além da análise 
de sensibilidade (V01) e Stress Testing. Complementando a estrutura de gerenciamento do IRRBB, é reportada 
mensalmente a exigência de capital (parcela Banking), conforme normas estipuladas pelo Banco Central do 
Brasil.  • Risco de Crédito: trata-se da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento 
pela contraparte ou tomador de suas obrigações financeiras nos termos pactuados, a desvalorização, redução 
de remunerações e ganhos esperados em instrumento financeiro decorrentes da deterioração da qualidade 
creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador; a reestruturação de instrumentos fi-
nanceiros; ou custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos. Toda exposição 
a risco de crédito é aprovada localmente e referendada pela matriz em comitês globais de crédito. A concessão 
de limites concedidos passa por um processo de atribuição de rating aos clientes dos diferentes segmentos de 
risco e segue metodologia interna global. Complementando o controle dos riscos de crédito, mensalmente são 
apuradas informações do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) para avaliação e reporte do risco de 
crédito ao nível do consumo de capital associado às exposições. • Risco de Liquidez: trata-se de a incapaci-
dade da instituição honrar suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decor-
rentes de vinculação de garantias ou mesmo devido à falta de liquidez para os seus ativos, sem que isso afete 
suas operações diárias ou mesmo incorra em perdas significativas. O controle do risco de liquidez é feito 
através do monitoramento diário da liquidez disponível, ou seja, instrumentos considerados como sendo HQLA 
(High Quality Liquid Asset) e que estejam desonerados de qualquer embaraço. Além disso, faz-se também o 
monitoramento mensal dos indicadores de liquidez definidos pelo Comitê de Basiléia, nomeadamente LCR 
(Liquidity Coverage Ratio) e NSFR (Net Stable Funding Ratio). Todas estas métricas são reportadas à Adminis-
tração, a Tesouraria e ao controle de riscos na matriz, as quais devem estar em conformidade com os limites 
definidos internamente. Adicionalmente, se utiliza de mecanismos de projeção de fluxos de caixa, adotando-
se de premissas quanto ao comportamento das entradas e saídas futuras num período de até 365 dias corri-
dos, conforme rege as boas práticas do controle do risco de liquidez.  • Risco Operacional: trata-se da possi-
bilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou falhas, deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas ou sistemas e também em razão de descumprimento de dispositivos legais bem 
como as respectivas indenizações por danos a terceiros decorrentes de atividades desenvolvidas pela institui-
ção. O banco faz o monitoramento, a mensuração e a mitigação dos riscos destes eventos com o intuito de 
manter o funcionamento regular da instituição e evitar ao máximo a ocorrência de perdas, tanto efetivas 
quanto potenciais. As ocorrências de eventos de risco operacional são registradas em sistema próprio (GRO: 
Gerenciamento do Risco Operacional) pelas respectivas áreas. Os eventos são monitorados e reportados, à 
Administração local e ao controle de riscos na matriz. • Risco de Compliance: trata-se do risco de sanções 
legais ou regulatórias, perdas financeiras ou danos reputacionais, bem como de medidas administrativas ou 
criminais decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais e regulamentares, normas de mercado 
local e internacional ou decorrentes de compromissos assumidos por meio de códigos de autorregulação, 
padrões técnicos ou códigos de conduta. O risco de Compliance é gerenciado de modo preventivo, através de 
monitoramentos das atividades, aculturamento dos colaboradores, treinamentos sobre legislação e normas 
internas aplicáveis aos negócios do Banco. • Risco de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terroris-
mo: risco de, eventualmente, o Banco ser intencionalmente utilizado para a lavagem de dinheiro, através de 
seus produtos e serviços, com recursos de origem ilícita no Brasil e/ou no exterior, tais como corrupção, 
tráfico de entorpecentes e evasão de divisas. O risco de financiamento ao terrorismo relaciona-se à possibili-
dade de utilização do Banco para operações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas em transações que 
envolvem recursos destinados a atividades terroristas. Tais pessoas podem ou não constar de listas interna-
cionais divulgadas pelo GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional, Organização das Nações Unidas 
(ONU), União Europeia, entre outras. Para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao 
terrorismo, o Banco dispõe de ferramentas de controle e monitoramento baseados em práticas internacio-
nais, que abrangem governança corporativa, sistemas informáticos e equipes capacitadas para conduzir os 
monitoramentos internos. O Banco realiza treinamentos periódicos a todos os seus colaboradores sobre pre-
venção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, para capacitá-los às suas políticas 
internas sobre o assunto.  • Risco Reputacional: está associado a uma percepção desfavorável do Banco pelos 
diversos agentes com os quais se relaciona, sejam agentes internos ou externos, e que podem ter um impac-
to desfavorável no âmbito dos resultados, bem como na dinâmica e evolução das atividades da instituição. 
• Risco Socioambiental: trata-se da possibilidade de ocorrência de perdas das instituições decorrentes de 
danos socioambientais. O risco socioambiental, inclusive o risco de imagem e reputação, são fatores conside-
rados nas análises de risco de crédito e operacional a que a Instituição está exposta, considerando o relacio-
namento e atividades pertinentes da instituição. Dessa forma, o gerenciamento adequado do risco socioam-
biental está atrelado a mitigação dos eventos que podem impactar o risco operacional, risco de crédito, risco 
reputacional e risco de capital da instituição. A instituição estabelece um questionário de responsabilidade 
socioambiental como formulário indispensável no cadastro do cliente. Além disso, a aprovação de qualquer 
tipo de operação é submetida às análises pertinentes, considerando a possível existência de impacto socio-
ambiental na destinação dos recursos. Sempre que houver algum risco socioambiental, os contratos vincula-
dos estabelecerão cláusula específica de vencimento antecipado, a obrigação do devedor manter as licenças 
ambientais em dia e a de informar a instituição qualquer autuação que tenha sofrido. c. Gestão Integrada de 
Riscos e Capital e Segmentação: De acordo com as atividades previstas pela “Agenda BC+” e com o alinha-
mento internacional para as melhores práticas de regulamentação prudencial, foi publicada a Resolução CMN 
nº 4553, que estabeleceu a segmentação das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar no país para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial, sem prejuízo da segurança, 
solidez das instituições financeiras, com maior eficiência e menor custo de observância. Nesse contexto, o 
Haitong Brasil foi classificado no segmento “S3” designado as instituições de porte entre 0,1% e 1% do PIB 
na data da publicação. Na sequência, em 23 de fevereiro de 2017, foi publicada a Resolução CMN nº 4557 que 
dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e de capital (GIR). A Resolução aponta para a necessida-
de de implementação de uma estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos e capital, requeri-
mentos para definição da Declaração de Apetite por Riscos (RAS, “Risk Appetite Statement”), estabelecimento 
de programa de testes de estresses, a constituição de Comitê de Riscos e a indicação de diretor responsável 
pelo gerenciamento de riscos (CRO), com definições de atuação, responsabilidades e requisitos de indepen-
dência. d. Governança de Riscos e Capital:  O Conselho de Administração (CA) do Haitong Brasil é o principal 
órgão responsável pelo estabelecimento das diretrizes, políticas e alçadas para o gerenciamento de riscos e 
capital. Por sua vez, o Departamento de Controle de Riscos, através do CRO, é responsável por subsidiar os 
membros do CA no desempenho de suas atribuições relacionadas à gestão de riscos e de capital. Na estrutu-
ra do Banco, destaca-se também o papel do Comitê de Riscos, nos termos da Resolução 4.557. Ao nível Exe-
cutivo, assumem papel importante na gestão do risco e do capital, a Diretoria do Banco, o Diretor responsável 
(CRO - Chief Risk Officer), o Comitê de Crédito e Riscos no Brasil e o Comitê Global de Crédito Haitong Bank 
em Portugal. O gerenciamento e controle de riscos e capital do Haitong Brasil está estruturado de acordo com 
responsabilidades suportadas em “Três Linhas de Defesa” que desempenham funções independentes, de 
forma a não comprometer a sua efetividade, bem como atuação distinta estre si, conforme segue: 1. Primeira 
Linha de Defesa é aquela representada pelas as áreas de negócios (Front-Office), responsável por identificar, 
mensurar, avaliar, controlar, reportar e mitigar os riscos das suas operações e atividades por elas originadas. 
2. Segunda Linha de Defesa é uma unidade independente representada pela Diretoria de Controle de Riscos. A 
responsabilidade dessa segunda linha é assegurar o monitoramento e controle do risco de forma garantir que 
as atividades do Banco estão aderentes ao nível de apetite de risco definido pela Administração do Banco. No 
Haitong Brasil, além do Controle de Risco, a segunda linha também tem o suporte das áreas de Compliance e 
TI/Segurança. 3. Terceira Linha de Defesa é representada pela Auditoria Interna, que, de modo independente, 
revisa e valida as atividades das duas primeiras linhas de defesa e contribui para seu aprimoramento. O su-
porte da Diretoria e do Conselho de Administração completa a atuação em terceira linha de defesa. O funcio-
namento das “Três Linhas de Defesa”, mesmo independentes entre si, deve ocorrer de forma coordenada, 
com objetivo de maximizar sua eficiência e contribuir para o desenvolvimento do Banco. Cultura de Risco: o 
Haitong Brasil tem adotado ações diversas para disseminar a cultura de risco, de forma a fortalecer valores e 
alinhar suas diretrizes e o apetite de risco da instituição junto aos seus colaboradores. Dessa forma, o Banco 
torna transversal e eficiente o funcionamento das três linhas de defesa mencionadas anteriormente. e. Ges-
tão Integrada de Riscos: De forma conceitual, a gestão de riscos é de responsabilidade de todas as áreas e 
colaboradores os quais devem informar tempestivamente os riscos, as falhas e as deficiências de controle às 
áreas em condições de saná-las. O Haitong Brasil possui uma área responsável pela Gestão Integrada de 
Riscos, cuja as atribuições são exercidas de forma centralizada e independente, liderada pelo CRO (Chief Risk 
Officer). Esta unidade é responsável pela identificação, monitoramento e reporte dos riscos considerados re-
levantes pela Administração (riscos materiais), utilizando-se de processos específicos, metodologias internas, 
limites, políticas e procedimentos de controles estabelecidos em conformidade com o apetite de risco definido 
pelo Conselho de Administração, consoante com as diretrizes estabelecidas e autorizadas pelo acionista. A 
área de Controle de Risco é responsável pela medição, monitoramento, reporte e o controle contínuo e inte-
grado das posições e exposições ao risco vis a vis aos limites pré-aprovados, para todas as operações realiza-
das e dos fatores de risco que incorre, cujos processos são formalizados através de relatórios periódicos. 
Adicionalmente é responsável pela realização de testes de estresse dos riscos da carteira do Banco. As refe-
ridas exposições aos riscos materiais e posições em carteira própria que norteiam os limites de tolerância a 
risco são definidos e formalizados nos respectivos comitês internos de governança. Valores atualizados com 
base no último relatório distribuído - 31/12/2019:  • Risco de Mercado: O VaR do Banco totalizava R$ 2.518 
(Média de R$ 2.847 em 2019), o que representou 0,60% do Patrimônio de Referência de encerramento do 
exercício.  • IRRBB: Os resultados referentes a abordagem de valor econômico (EVE) e de resultado de inter-
mediação financeira (NII), fecharam em R$ 39.693 e R$ 23.374 respectivamente. • Risco de Liquidez: A liquidez 
livre/disponível totalizava R$ 859.607 (Média de R$ 778.077 em 2019), o que representou 2,06 vezes o PR. O 
Banco apura os indicadores de liquidez LCR e NSFR para efeitos de consolidação com a matriz e para sua 
gestão interna, embora não haja requerimento local pelo regulador para o Haitong Brasil (“S3”). Na data, 
ambos indicadores de liquidez eram superiores aos limites estabelecidos pelo regulador local.• Razão de 
Alavancagem: Na data de fechamento esse índice reportado foi de 6,58%. • Risco de Crédito: As operações de 
crédito e fianças totalizavam R$ 539.193 correspondente a 12,7% do Ativo Total, sendo distribuídas pelos se-
guintes principais setores: Energia Elétrica (33,4%); Telecomunicações (16,7%); Papel e Celulose (15,0%); 
Serviços (11,5%) e Infra-estrutura e Transporte (8,8%). Desta carteira, 56,4% das operações estavam cobertas 
por garantias cedidas pelos clientes, representadas principalmente por: Avais, Fianças e SBLCs (66,2%); Con-
ta Reserva e Vinculação de Receitas (32,6%) e Imóveis (1,2%). f. Gerenciamento de Capital: O gerenciamento 
de capital é definido como processo contínuo de monitoramento e controle do capital do Banco, avaliação da 
necessidade de capital face aos riscos a que a instituição está sujeita e o planejamento de metas e necessida-
des de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. Sempre adotando uma postura prospec-
tiva e antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado. 
Como responsável pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil foi designado o Diretor 
responsável de Riscos (CRO - Chief Risk Management), atualmente subordinado ao Presidente. O processo de 
gerenciamento de capital está alinhado às melhores práticas do mercado e abrange todas as áreas envolvidas 
com a identificação e avaliação dos riscos integrados relevantes incorridos pelo Banco. Caso a avaliação da 
necessidade de capital aponte para um valor acima do Capital Mínimo exigido pelo Regulador, a instituição 
adotará medidas cabíveis a de fim de manter o capital compatível com os resultados das suas avaliações in-
ternas. O Plano de Capital do Haitong Brasil é elaborado de forma consistente com o planejamento estratégi-
co e é preparado concomitantemente com a revisão anual do Plano de Negócios e Orçamento anual. As res-
ponsabilidades e a estrutura organizacional do gerenciamento de capital envolvem a Diretoria Executiva, o 
Conselho de Administração, as áreas de Controle de Riscos e de Controle de Gestão. Além disso, conforme 
prevê a legislação vigente, possui Plano de Contingência que possibilita a capitalização adequada em caso de 
condições de estresse, exigindo assim, acionar os estágios necessários e mais adequados, para a aplicação do 
Plano de Contingência estabelecido e aprovado pela alta Administração.

 17 Outras informações
a. O Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. apura seus limites operacionais de forma consolidada, 
dentro dos parâmetros definidos por Basileia III, requerimentos que impuseram maior e melhor qualidade no 
nível de capital das instituições, além das medidas de caráter prudencial, o que tornou o sistema financeiro 
mais sólido às crises que venham ocorrer. A seguir, demonstramos a relação entre o patrimônio líquido de 
referência e o patrimônio líquido exigido e os riscos médios ponderados (RWA):

Conglomerado
Prudencial

• Capital Principal ........................................................................................................................ 421.895
• Patrimônio de Referência - Total ..................................................................................... 421.895
• RWA - risco de crédito............................................................................................................... 99.367
• RWA - risco de mercado ........................................................................................................... 44.337
• RWA - risco operacional ........................................................................................................... 17.085
• Patrimônio de Referência exigido .................................................................................... 160.789
• Excesso de PR (TIER I + TIER II) ....................................................................................... 261.106
• % Índice em 31.12.2019 - de Basileia ............................................................................... 21,0%
• % Índice em 31.12.2018 - de Basileia ............................................................................... 20,9%
Adicional de Capital Principal - Segmento “S3” ......................................................................... 50.246
• Excesso de PR (TIER I + TIER II) + ACP ............................................................................. 210.860
• % Índice em 31.12.2019 - de Basileia ............................................................................... 20,5%
• % Índice em 31.12.2018 - de Basileia ............................................................................... 20,5%
• Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa de juros 
  das operações não classificadas na carteira de negociação (IRRBB) ................................... 39.693
b. Receitas de prestação de serviços: compostas por receitas de assessoria técnica especializada R$ 9.578 
(2º semestre/2019 R$ 1.164 e 2018 R$ 22.377); rendas de garantias prestadas R$ 6.132 (2º semestre/2019 
R$ 2.718 e 2018 R$ 7.553) e outras receitas de tarifas R$ 13 (2º semestre/2019 R$ 8 e 2018 R$ 13).c. Outras 
despesas administrativas: compostas por despesas com serviços do sistema financeiro R$ 2.415 (2º semes-
tre/2019 R$ 1.282 e 2018 R$ 2.776); de comunicações R$ 3.567 (2º semestre/2019  R$ 1.741 e 2018 R$ 3.596); 
serviços de terceiros e técnicos especializados R$ 5.610  (2º semestre/2019 R$ 2.603 e 2018 R$ 3.505); 
aluguéis e condomínio R$ 3.801 (2º semestre/2019 R$ 1.987 e 2018 R$ 3.414); processamento de dados e in-
formática R$ 3.490  (2º semestre/2019 R$ 1.859 e 2018 R$ 3.765); com viagens R$ 880 (2º semestre/2019  
R$ 312 e 2018 R$ 827); depreciações e amortizações R$ 3.795 (2º semestre/2019  R$ 1.832 e 2018 R$ 3.796) e 
outras despesas R$ 2.756 (2º semestre/2019 R$ 1.524 e 2018 R$ 2.543). d. Despesas tributárias: composta por 
despesas com tributos federais (PIS, COFINS, IOF) R$ 1.838 (2º semestre/2019 R$ 659 e 2018 R$ 6.610), esta-
duais (IPVA) R$ 36 (2º semestre/2019 R$ zero e 2018 R$ 56) e municipais (ISS, IPTU) R$ 1.108 (2º semes-
tre/2019 R$ 354 e 2018 R$ 1.787). e. Outras receitas operacionais: composta basicamente por reversão de 
provisão para garantias financeiras prestadas R$ 1.485  (2º semestre/2019 R$ 367 e 2018 R$ 319), por receitas 
financeiras R$ zero (2º semestre/2019 R$ zero e 2018 R$ 62). f. Outras despesas operacionais: composta ba-
sicamente pelo complemento de provisão para risco de crédito R$ zero (2º semestre/2019 zero e 2018 
R$ 2.475); pela provisão para títulos e créditos a receber sem característica de concessão de credito R$ 799 
(2º semestre/2019 R$ 799 e 2018 R$ zero); pela variação cambial negativa de disponibilidades em moedas 
estrangeiras R$ 2.847 (2º semestre/2019 R$ 2.340 e 2018 R$ 5.907) e passivos trabalhistas R$ 833 (2º semes-
tre/2019  R$ 189 e 2018 R$ 1.186).
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos 
Administradores e Acionistas do 
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. 
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (“Banco”), que 
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. em 31 
de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício 
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A Administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 

relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a 
funcionar pelo BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de o Banco continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a Administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos do Banco. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se 
manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades 
ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos 
responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcan-
ce planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defi-
ciências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2SP 011609/O-8
Vanderlei Minoru Yamashita
Contador CRC nº 1SP 201506/O-5
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FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

CONVOCAÇÃO
Diante da rescisão contratual 
estabelecida entre a Funda-
ção das Artes de São Caetano 

do Sul  e a empresa Isolacustic Soluções 
Acústicas – ME, fundamentada no artigo 64 
parágrafo 2 da Lei Federal 8.666/93 para a 
contratação de empresa para prestação de 
serviços de acústica das dependências da 
Fundação das Artes, referente a Tomada de 
Preços nº 002/2019, convocamos a empre-
sa Vibrasom Tecnologia Acústica Ltda., para 
que, caso haja interesse, apresentar nova 
proposta no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de fracasso no certame li-
citatório.

JOSÉ CARLOS RUFATO JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
DECRETO LEGISLATIVO Nº 033/2020

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO AO POSSÍVEL 
CONTÁGIO PELO COVID-19, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI / SP 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Mesa da Câmara Municipal de Itariri faz saber, que a Câmara Municipal em Sessão 
Ordinária realizada no dia 18 de março de 2020, aprovou, e ela promulga nos termos do inciso III 
do Artigo 27 da Lei Orgânica do Município, o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º - Ficam alterados, temporariamente por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do horário de 
funcionamento e de remuneração, os trabalhos da Câmara Municipal de Itariri/SP, nos termos 
deste Decreto.
§1º - Os atendimentos à população serão realizados, preferencialmente, por telefone, e-mail, 
whatsapp, ou por qualquer meio eletrônico.
§2º -  Em caso de atendimento excepcional e urgente, a qualquer cidadão, fi cará restrito a obten-
ção e recebimento de informações no balcão da Recepção, incluindo-se os serviços de protocolo.
§3º - Fica proibido o trânsito de pessoas, que não integrem o quadro de profi ssionais do 
Legislativo, no interior do Prédio, enquanto perdurarem os efeitos desse Decreto.
§4º - Torna-se suspensa, a realização de quaisquer espécies de eventos, visitações e atendimentos 
não diretamente relacionados às atividades Legislativas, nas dependências da Câmara, incluindo-
-se as atividades da Escola do Legislativo.
Art. 2º- O expediente interno funcionará em forma de rodízio, visando a redução no número de 
pessoas que trabalham nos diversos Setores, permitindo, no máximo, dois servidores por sala.
§1º -  A escala de rodízios será organizada por ato da presidência.
§2º -  O registro do ponto deverá ser efetuado normalmente, no dia em que o Servidor estiver 
trabalhando, devendo ser inscrito o termo “Decreto Legislativo 33/2020”, na linha do ponto, nos 
dias em que folgar, por decorrência deste Decreto.
Art. 3º - As Sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, estas caso eventualmente ocorram, 
serão transmitidas ao vivo, via on-line, pelo “Facebook Câmara de Itariri”, com link na página do 
Site, não sendo permitida a presença de populares, em obediência ao Decreto do Governador do 
Estado Nº 64.864, Artigo 6º, Inciso I, de 16/03/2020.
Parágrafo Único - Será permitido nas Sessões apenas a presença dos Vereadores e dos servidores 
estritamente necessários ao desenvolvimento dos trabalhos Legislativos.
Art. 4º - Fica suspensa a realização da Sessão Solene, em comemoração ao aniversário da cidade, 
pelo fato de tal evento, tradicionalmente, contar com número elevado de participantes, sobretudo 
homenageados e convidados de diversos locais, inclusive autoridades estaduais e federais, que 
viajam constantemente, em contatos com outras regiões, até mesmo no exterior, sendo mais sus-
cetíveis ao vírus transmissor.
Parágrafo Único - Todas as homenagens, como Títulos e Medalhas, aprovadas em Plenário, por 
já se encontrarem em processo fi nal de aquisição, serão entregues aos homenageados, em outra 
oportunidade, após o término da crise, de forma individual, ou coletiva, em dia e hora marcados 
pela presidência, em comum acordo com o vereador autor de tal honraria.
Art. 5º - Ficam consideradas justifi cadas as ausências nas reuniões de Comissões e Sessões 
Plenárias, dos (as) Vereadores (as) com mais de 60 (sessenta) anos, ou portadores de doenças 
respiratórias crônicas e/ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico, ou gestante.
§1º -  Em caso de Servidor (a) que esteja dentro dos critérios, descritos no caput desse artigo, 
fi ca-lhe facultada a presença no local de trabalho, na vigência deste Decreto,  devendo-se consi-
derar a essencialidade de sua função e eventual convocação pela presidência, podendo, conforme 
o caso, trabalhar em regime de home offi ce.
§2º -  Os servidores e Vereadores enquadrados na situação prevista no caput desse artigo, que 
fi carão afastados de suas funções, deverão comunicar, por escrito, à Presidência ou o superior 
imediato.
Art. 6º - Os Vereadores e servidores com mais de 60 (sessenta) anos, ou portadores de doenças 
crônicas, dispensados do comparecimento ao serviço e às Sessões, em conformidade ao artigo 5º, 
ou os demais servidores em regime de rodízio, não sofrerão qualquer prejuízo ou desconto em 
seus subsídios ou vencimentos.
Art. 7º - O uso do veículo ofi cial da Câmara Municipal fi cará restrito as necessidades de serviço 
indispensável e situações emergenciais.
Parágrafo Único - O Servidor Motorista deverá permanecer a distância, de sobreaviso, atendendo 
à convocação quando necessário.
Art. 8º - Poderá a Mesa Diretora, por convocação da presidência, ou provocação de quaisquer 
de seus membros, mediante expedição de ATO, sem necessidade de nova consulta ao Plenário: 
I -  suspender toda e qualquer atividade da Câmara, se verifi cada o agravamento da crise gerada 
pela pandemia do “covid 19”.
II -  revogar os efeitos, deste Decreto, no momento em que se verifi car, a normalização da crise 
gerada pela pandemia do “covid 19”, retornando o Legislativo à normalidade de seus serviços 
e atendimento.
Art. 9º - Este Decreto Legislativo  entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO,
SALA DAS SESSÕES EM 19 DE MARÇO DE 2020.

- Carlos Rocha Ribeiro -
Presidente

 - Sergio Hideki Kian - Marcelo Britto
 Vereador 1º Secretário Vereador 2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EMENTAS DE DECRETO LEGISLATIVO

A Mesa da Câmara Municipal de Itariri faz saber, que a Câmara Municipal em Sessão 
Ordinária realizada no dia 18 de março de 2020, aprovou, e ela promulga nos termos do inciso III 
do Artigo 27 da Lei Orgânica do Município, os seguintes Decretos Legislativos:
 a) Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2020: Autor – Vereador Aloisio Antunes Batista
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
JOSÉ DOS SANTOS MUNIZ, DD. FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
b) Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2020: Autora – Vereadora Beatris Ferreira do Nas-
cimento
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
CARMITA SILVA BARROSO, DD. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NA ESF I VILA 
BOA ESPERANÇA.
c) Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2020: Autora – Vereadora Milene Damasceno
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
REGINA BUENO DOS SANTOS, DD. SERVENTE NA CRECHE MUNICIPAL USHI SHI-
MABUKURO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
d) Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2020: Autor – Vereador Josimar da Silva Teixeira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
CRISTIANO DIAS DA SILVA, DD. TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA UMS DR. TAMINA-
TO TION, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
e) Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2020: Autor – Vereador Josimar da Silva Teixeira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
JOSÉ LIBERATO LULA FIGUEIREDO, DD. MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITARIRI.
f) Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2020: Autor – Vereador Josimar da Silva Teixeira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
MARLENE DE OLIVEIRA, DD. ESCRITURÁRIA DA UMS DR. TAMINATO TION, DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
g) Projeto de Decreto Legislativo nº 021/2020: Autor – Vereador Airton França dos Santos
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ ITARIRIENSE A ILMA. SRA. 
CILENE CIPRIANO, DD. EX-DIRETORA DO DEPARMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
h) Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2020: Autor – Vereador Rafael Gustavo Peroni
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
LUANA CRISTINA SANTOS PEREIRA, DD. DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CON-
VÊNIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
i) Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2020: Autor – Vereador Rafael Gustavo Peroni
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
JEAN CARLO DOS PASSOS AREIAS, DD. PROFESSOR DO DEPARTAMENTO MUNICI-
PAL DE ESPORTES E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
j) Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2020: Autor – Vereador Rafael Gustavo Peroni
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
EDELEIDE PEREIRA DE ARAÚJO, DD. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NO ESF 
BAIRRO PARQUE SERRAMAR.
k) Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2020: Autor – Vereador Carlos Rocha Ribeiro
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
ANA MARIA NASCIMENTO SOARES, DD. TELEFONISTA DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ITARIRI.
l) Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2020: Autor – Vereador Airton França dos Santos
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
DR. ROBSON JOSÉ DIAS, DD. MÉDICO PLANTONISTA NA UMS DR. TAMINATO TION, 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
m) Projeto de Decreto Legislativo nº 027/2020: Autor – Vereador Luiz Antonio Franco Ali-
xandria
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. 
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA BORGES, DD. MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ITARIRI.
n) Projeto de Decreto Legislativo nº 028/2020: Autor – Vereador Josimar da Silva Teixeira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA SRA. 
MARIA JÚLIA BRAZ DA SILVA, DD. ASSESSORA ESPECIAL DE GOVERNO NA UMS 
DR. TAMINATO TION, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
o) Projeto de Decreto Legislativo nº 029/2020: Autor – Vereador Mauricio José Marinho Fer-
reira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO ITARIRIENSE AO ILMO. SR. 
DR. CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA BASTIDE MARIA, DD. PROCURADOR 
JURÍDICO DESTA CASA DE LEIS.
p) Projeto de Decreto Legislativo nº 030/2020: Autora – Vereadora Beatris Ferreira do Nas-
cimento
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO ITARIRIENSE AO ILMO. SR. 
SÉRGIO YASUSHI MIYASHIRO, DD. EX-PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLE-
DO.
q) Projeto de Decreto Legislativo nº 031/2020: Autor – Vereadora Carlos Rocha Ribeiro
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
CELSO ALEXANDRE DE FRANÇA, DD. MUNÍCIPE ATUANTE NA ÁREA DO ESPORTE 
E LAZER EM ITARIRI.
r) Projeto de Decreto Legislativo nº 032/2020: Autor – Vereador Carlos Rocha Ribeiro
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
SILVIO CÉSAR LOURENÇO, DD. FUNDADOR DO GRUPO ECOAVENTURA DE ITARIRI.

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO,
SALA DAS SESSÕES EM 19 DE MARÇO DE 2020.

- Carlos Rocha Ribeiro -
Presidente

 - Sergio Hideki Kian - Marcelo Britto
 Vereador 1º Secretário Vereador 2º Secretário

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATUAL

A Superintendência do CONSAÚDE torna 
pública a prorrogação do contrato 018/19, 
Proc. 090/19, CV 002/19, com a empresa 
ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO 
CIVIL EPP, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 atualizada, visando a contratação 
de prestação de serviços de execução de 
obra da cobertura da rampa de acesso ao 
Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital 
Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua” - HRLB/
CONSAUDE, com fornecimento de mão 
de obra e materiais. Valor: R$ 90.980,55 - 
Vigência: até 01.05.2020. 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

PROCESSO Nº 62641/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS PARA USO DO DEPARTAMENTO 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI 
- SP, ATRAVÉS DE SRP (SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 02 de abril de 2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
02 de abril de 2020.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br..
 

Cajati, 19 de março de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 62902/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020

OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de vales transporte para os 
servidores públicos da Prefeitura Municipal 
de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de 
Registro de Preços).

Recebimento do Credenciamento: 
02/04/2020 das 08 horas e 30 minutos às 
09 horas. Recebimento dos envelopes 
Proposta, Documentação e Declaração de 
Pleno Atendimento aos requisitos de habili-
tação: 02/04/2020 às 09 horas. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interes-
sados, gratuitamente através do site: www.
cajati.sp.gov.br ou na Divisão de Compras/
Licitações da Prefeitura do Município de 
Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 
e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do 
Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – 
SP, mediante o pagamento de R$ 14,52 
(catorze reais e cinquenta e dois centavos). 
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 19 de março de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LUCIVAL JOSE CORDEIRO, Prefeito Mu-
nicipal de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso 
IX, da Constituição Federal e da Lei Orgâ-
nica Municipal,

R E S O L V E

 CONVOCAR para tomar posse no Empre-
go Público a partir desta data, o candidato 
abaixo relacionado, conforme aprovação no 
Processo Seletivo nº 003/19, sob o Regi-
me da Consolidação das Leis do Trabalho 
(C.L.T.):

AGENTE DE COMBATE À EN-
DEMIAS – ESF INHUGUVIRA

ORD. 
CLASS. NOME R.G.

03º
CRISTIANE 

PADILHA BATISTA 48.964.180-5
O candidato acima relacionado terá o prazo 
de 03 (três) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentar à Divisão de 
Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal 
de Cajati/SP, a fi m de tomar posse no Em-
prego Público, conforme Edital do Processo 
Seletivo n.º 003/2019, perdendo o direito 
à vaga se não obedecido rigorosamente o 
prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua 
Publicação, com afi xação em lugar próprio 
de costume, revogadas as disposições em 
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM-
PRA-SE.

Cajati/SP, 19 de março de 2020.

LUCIVAL JOSE CORDEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020
PROCESSO Nº 024/2020

EDITAL N° 020/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE HORAS DOS SEGUINTES VEI-
CULOS: CAMINHÃO GUINDAUTO MUNCK, 
CAMINHÃO PRANCHA, TRATOR DE ESTEIRA, 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E ROLO COM-
PACTADOR PARA AUXILIO NO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, DRENAGEM E TERRAPLENA-
GEM NESTE MUNICIPIO– Conforme especifi ca-
ções técnicas do Termo de referência - Anexo I. 
Credenciamento: Dia 06/04/2020, das 09:00 
horas às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Pariquera-Açu, sito à Rua XV de novembro, 686 
-– Centro, Pariquera-Açu/SP. 
Entrega dos envelopes: Dia 06/04/2020, até às 
09:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de no-
vembro, 686 – Centro, Pariquera-Açu/SP. 
Sessão Pública, início a partir das 09:30 ho-
ras do dia 06/04/2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua 
XV de novembro, 686 - Centro, Pariquera-Açu/SP. 
O edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados gratuitamente através do site: www.
pariqueraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital 
enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.
gov.br, ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 
h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo 
valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela 
reprodução das cópias. Outras informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou 
no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h 
as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de 
Licitação não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao Edital. Informações ou 
esclarecimentos suplementares sobe este Edital 
poderão ser requerido durante o expediente nor-
mal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 
horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 3856-
2330 ou através do endereço do correio eletrôni-
co: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 19 de Março de 2020.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO
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FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

CONVOCAÇÃO
Diante da rescisão contratual 
estabelecida entre a Funda-
ção das Artes de São Caetano 

do Sul  e a empresa Isolacustic Soluções 
Acústicas – ME, fundamentada no artigo 64 
parágrafo 2 da Lei Federal 8.666/93 para a 
contratação de empresa para prestação de 
serviços de acústica das dependências da 
Fundação das Artes, referente a Tomada de 
Preços nº 002/2019, convocamos a empre-
sa Vibrasom Tecnologia Acústica Ltda., para 
que, caso haja interesse, apresentar nova 
proposta no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de fracasso no certame li-
citatório.

JOSÉ CARLOS RUFATO JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
DECRETO LEGISLATIVO Nº 033/2020

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO AO POSSÍVEL 
CONTÁGIO PELO COVID-19, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI / SP 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Mesa da Câmara Municipal de Itariri faz saber, que a Câmara Municipal em Sessão 
Ordinária realizada no dia 18 de março de 2020, aprovou, e ela promulga nos termos do inciso III 
do Artigo 27 da Lei Orgânica do Município, o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º - Ficam alterados, temporariamente por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do horário de 
funcionamento e de remuneração, os trabalhos da Câmara Municipal de Itariri/SP, nos termos 
deste Decreto.
§1º - Os atendimentos à população serão realizados, preferencialmente, por telefone, e-mail, 
whatsapp, ou por qualquer meio eletrônico.
§2º -  Em caso de atendimento excepcional e urgente, a qualquer cidadão, fi cará restrito a obten-
ção e recebimento de informações no balcão da Recepção, incluindo-se os serviços de protocolo.
§3º - Fica proibido o trânsito de pessoas, que não integrem o quadro de profi ssionais do 
Legislativo, no interior do Prédio, enquanto perdurarem os efeitos desse Decreto.
§4º - Torna-se suspensa, a realização de quaisquer espécies de eventos, visitações e atendimentos 
não diretamente relacionados às atividades Legislativas, nas dependências da Câmara, incluindo-
-se as atividades da Escola do Legislativo.
Art. 2º- O expediente interno funcionará em forma de rodízio, visando a redução no número de 
pessoas que trabalham nos diversos Setores, permitindo, no máximo, dois servidores por sala.
§1º -  A escala de rodízios será organizada por ato da presidência.
§2º -  O registro do ponto deverá ser efetuado normalmente, no dia em que o Servidor estiver 
trabalhando, devendo ser inscrito o termo “Decreto Legislativo 33/2020”, na linha do ponto, nos 
dias em que folgar, por decorrência deste Decreto.
Art. 3º - As Sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, estas caso eventualmente ocorram, 
serão transmitidas ao vivo, via on-line, pelo “Facebook Câmara de Itariri”, com link na página do 
Site, não sendo permitida a presença de populares, em obediência ao Decreto do Governador do 
Estado Nº 64.864, Artigo 6º, Inciso I, de 16/03/2020.
Parágrafo Único - Será permitido nas Sessões apenas a presença dos Vereadores e dos servidores 
estritamente necessários ao desenvolvimento dos trabalhos Legislativos.
Art. 4º - Fica suspensa a realização da Sessão Solene, em comemoração ao aniversário da cidade, 
pelo fato de tal evento, tradicionalmente, contar com número elevado de participantes, sobretudo 
homenageados e convidados de diversos locais, inclusive autoridades estaduais e federais, que 
viajam constantemente, em contatos com outras regiões, até mesmo no exterior, sendo mais sus-
cetíveis ao vírus transmissor.
Parágrafo Único - Todas as homenagens, como Títulos e Medalhas, aprovadas em Plenário, por 
já se encontrarem em processo fi nal de aquisição, serão entregues aos homenageados, em outra 
oportunidade, após o término da crise, de forma individual, ou coletiva, em dia e hora marcados 
pela presidência, em comum acordo com o vereador autor de tal honraria.
Art. 5º - Ficam consideradas justifi cadas as ausências nas reuniões de Comissões e Sessões 
Plenárias, dos (as) Vereadores (as) com mais de 60 (sessenta) anos, ou portadores de doenças 
respiratórias crônicas e/ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico, ou gestante.
§1º -  Em caso de Servidor (a) que esteja dentro dos critérios, descritos no caput desse artigo, 
fi ca-lhe facultada a presença no local de trabalho, na vigência deste Decreto,  devendo-se consi-
derar a essencialidade de sua função e eventual convocação pela presidência, podendo, conforme 
o caso, trabalhar em regime de home offi ce.
§2º -  Os servidores e Vereadores enquadrados na situação prevista no caput desse artigo, que 
fi carão afastados de suas funções, deverão comunicar, por escrito, à Presidência ou o superior 
imediato.
Art. 6º - Os Vereadores e servidores com mais de 60 (sessenta) anos, ou portadores de doenças 
crônicas, dispensados do comparecimento ao serviço e às Sessões, em conformidade ao artigo 5º, 
ou os demais servidores em regime de rodízio, não sofrerão qualquer prejuízo ou desconto em 
seus subsídios ou vencimentos.
Art. 7º - O uso do veículo ofi cial da Câmara Municipal fi cará restrito as necessidades de serviço 
indispensável e situações emergenciais.
Parágrafo Único - O Servidor Motorista deverá permanecer a distância, de sobreaviso, atendendo 
à convocação quando necessário.
Art. 8º - Poderá a Mesa Diretora, por convocação da presidência, ou provocação de quaisquer 
de seus membros, mediante expedição de ATO, sem necessidade de nova consulta ao Plenário: 
I -  suspender toda e qualquer atividade da Câmara, se verifi cada o agravamento da crise gerada 
pela pandemia do “covid 19”.
II -  revogar os efeitos, deste Decreto, no momento em que se verifi car, a normalização da crise 
gerada pela pandemia do “covid 19”, retornando o Legislativo à normalidade de seus serviços 
e atendimento.
Art. 9º - Este Decreto Legislativo  entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO,
SALA DAS SESSÕES EM 19 DE MARÇO DE 2020.

- Carlos Rocha Ribeiro -
Presidente

 - Sergio Hideki Kian - Marcelo Britto
 Vereador 1º Secretário Vereador 2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EMENTAS DE DECRETO LEGISLATIVO

A Mesa da Câmara Municipal de Itariri faz saber, que a Câmara Municipal em Sessão 
Ordinária realizada no dia 18 de março de 2020, aprovou, e ela promulga nos termos do inciso III 
do Artigo 27 da Lei Orgânica do Município, os seguintes Decretos Legislativos:
 a) Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2020: Autor – Vereador Aloisio Antunes Batista
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
JOSÉ DOS SANTOS MUNIZ, DD. FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
b) Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2020: Autora – Vereadora Beatris Ferreira do Nas-
cimento
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
CARMITA SILVA BARROSO, DD. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NA ESF I VILA 
BOA ESPERANÇA.
c) Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2020: Autora – Vereadora Milene Damasceno
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
REGINA BUENO DOS SANTOS, DD. SERVENTE NA CRECHE MUNICIPAL USHI SHI-
MABUKURO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
d) Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2020: Autor – Vereador Josimar da Silva Teixeira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
CRISTIANO DIAS DA SILVA, DD. TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA UMS DR. TAMINA-
TO TION, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
e) Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2020: Autor – Vereador Josimar da Silva Teixeira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
JOSÉ LIBERATO LULA FIGUEIREDO, DD. MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITARIRI.
f) Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2020: Autor – Vereador Josimar da Silva Teixeira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
MARLENE DE OLIVEIRA, DD. ESCRITURÁRIA DA UMS DR. TAMINATO TION, DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
g) Projeto de Decreto Legislativo nº 021/2020: Autor – Vereador Airton França dos Santos
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ ITARIRIENSE A ILMA. SRA. 
CILENE CIPRIANO, DD. EX-DIRETORA DO DEPARMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
h) Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2020: Autor – Vereador Rafael Gustavo Peroni
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
LUANA CRISTINA SANTOS PEREIRA, DD. DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CON-
VÊNIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
i) Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2020: Autor – Vereador Rafael Gustavo Peroni
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
JEAN CARLO DOS PASSOS AREIAS, DD. PROFESSOR DO DEPARTAMENTO MUNICI-
PAL DE ESPORTES E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
j) Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2020: Autor – Vereador Rafael Gustavo Peroni
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
EDELEIDE PEREIRA DE ARAÚJO, DD. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NO ESF 
BAIRRO PARQUE SERRAMAR.
k) Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2020: Autor – Vereador Carlos Rocha Ribeiro
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA. SRA. 
ANA MARIA NASCIMENTO SOARES, DD. TELEFONISTA DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ITARIRI.
l) Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2020: Autor – Vereador Airton França dos Santos
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
DR. ROBSON JOSÉ DIAS, DD. MÉDICO PLANTONISTA NA UMS DR. TAMINATO TION, 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
m) Projeto de Decreto Legislativo nº 027/2020: Autor – Vereador Luiz Antonio Franco Ali-
xandria
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. 
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA BORGES, DD. MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ITARIRI.
n) Projeto de Decreto Legislativo nº 028/2020: Autor – Vereador Josimar da Silva Teixeira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A ILMA SRA. 
MARIA JÚLIA BRAZ DA SILVA, DD. ASSESSORA ESPECIAL DE GOVERNO NA UMS 
DR. TAMINATO TION, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI.
o) Projeto de Decreto Legislativo nº 029/2020: Autor – Vereador Mauricio José Marinho Fer-
reira
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO ITARIRIENSE AO ILMO. SR. 
DR. CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA BASTIDE MARIA, DD. PROCURADOR 
JURÍDICO DESTA CASA DE LEIS.
p) Projeto de Decreto Legislativo nº 030/2020: Autora – Vereadora Beatris Ferreira do Nas-
cimento
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO ITARIRIENSE AO ILMO. SR. 
SÉRGIO YASUSHI MIYASHIRO, DD. EX-PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLE-
DO.
q) Projeto de Decreto Legislativo nº 031/2020: Autor – Vereadora Carlos Rocha Ribeiro
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
CELSO ALEXANDRE DE FRANÇA, DD. MUNÍCIPE ATUANTE NA ÁREA DO ESPORTE 
E LAZER EM ITARIRI.
r) Projeto de Decreto Legislativo nº 032/2020: Autor – Vereador Carlos Rocha Ribeiro
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO ILMO. SR. 
SILVIO CÉSAR LOURENÇO, DD. FUNDADOR DO GRUPO ECOAVENTURA DE ITARIRI.

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO,
SALA DAS SESSÕES EM 19 DE MARÇO DE 2020.

- Carlos Rocha Ribeiro -
Presidente

 - Sergio Hideki Kian - Marcelo Britto
 Vereador 1º Secretário Vereador 2º Secretário

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATUAL

A Superintendência do CONSAÚDE torna 
pública a prorrogação do contrato 018/19, 
Proc. 090/19, CV 002/19, com a empresa 
ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO 
CIVIL EPP, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 atualizada, visando a contratação 
de prestação de serviços de execução de 
obra da cobertura da rampa de acesso ao 
Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital 
Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua” - HRLB/
CONSAUDE, com fornecimento de mão 
de obra e materiais. Valor: R$ 90.980,55 - 
Vigência: até 01.05.2020. 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

PROCESSO Nº 62641/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS PARA USO DO DEPARTAMENTO 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI 
- SP, ATRAVÉS DE SRP (SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 02 de abril de 2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
02 de abril de 2020.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br..
 

Cajati, 19 de março de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 62902/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020

OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de vales transporte para os 
servidores públicos da Prefeitura Municipal 
de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de 
Registro de Preços).

Recebimento do Credenciamento: 
02/04/2020 das 08 horas e 30 minutos às 
09 horas. Recebimento dos envelopes 
Proposta, Documentação e Declaração de 
Pleno Atendimento aos requisitos de habili-
tação: 02/04/2020 às 09 horas. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interes-
sados, gratuitamente através do site: www.
cajati.sp.gov.br ou na Divisão de Compras/
Licitações da Prefeitura do Município de 
Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 
e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do 
Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – 
SP, mediante o pagamento de R$ 14,52 
(catorze reais e cinquenta e dois centavos). 
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 19 de março de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LUCIVAL JOSE CORDEIRO, Prefeito Mu-
nicipal de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso 
IX, da Constituição Federal e da Lei Orgâ-
nica Municipal,

R E S O L V E

 CONVOCAR para tomar posse no Empre-
go Público a partir desta data, o candidato 
abaixo relacionado, conforme aprovação no 
Processo Seletivo nº 003/19, sob o Regi-
me da Consolidação das Leis do Trabalho 
(C.L.T.):

AGENTE DE COMBATE À EN-
DEMIAS – ESF INHUGUVIRA

ORD. 
CLASS. NOME R.G.

03º
CRISTIANE 

PADILHA BATISTA 48.964.180-5
O candidato acima relacionado terá o prazo 
de 03 (três) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentar à Divisão de 
Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal 
de Cajati/SP, a fi m de tomar posse no Em-
prego Público, conforme Edital do Processo 
Seletivo n.º 003/2019, perdendo o direito 
à vaga se não obedecido rigorosamente o 
prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua 
Publicação, com afi xação em lugar próprio 
de costume, revogadas as disposições em 
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM-
PRA-SE.

Cajati/SP, 19 de março de 2020.

LUCIVAL JOSE CORDEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020
PROCESSO Nº 024/2020

EDITAL N° 020/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE HORAS DOS SEGUINTES VEI-
CULOS: CAMINHÃO GUINDAUTO MUNCK, 
CAMINHÃO PRANCHA, TRATOR DE ESTEIRA, 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E ROLO COM-
PACTADOR PARA AUXILIO NO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, DRENAGEM E TERRAPLENA-
GEM NESTE MUNICIPIO– Conforme especifi ca-
ções técnicas do Termo de referência - Anexo I. 
Credenciamento: Dia 06/04/2020, das 09:00 
horas às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Pariquera-Açu, sito à Rua XV de novembro, 686 
-– Centro, Pariquera-Açu/SP. 
Entrega dos envelopes: Dia 06/04/2020, até às 
09:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de no-
vembro, 686 – Centro, Pariquera-Açu/SP. 
Sessão Pública, início a partir das 09:30 ho-
ras do dia 06/04/2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua 
XV de novembro, 686 - Centro, Pariquera-Açu/SP. 
O edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados gratuitamente através do site: www.
pariqueraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital 
enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.
gov.br, ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 
h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo 
valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela 
reprodução das cópias. Outras informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou 
no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h 
as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de 
Licitação não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao Edital. Informações ou 
esclarecimentos suplementares sobe este Edital 
poderão ser requerido durante o expediente nor-
mal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 
horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 3856-
2330 ou através do endereço do correio eletrôni-
co: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 19 de Março de 2020.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

STONE PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 16.501.555/0001-57

Demonstrações Financeiras - Semestre findo em 31 de dezembro de 2019 e Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Passivo 2019 2018
Circulante 19.965.416 10.890.756
Depósitos 61.102 153
Outros Depósitos 61.102 153
Obrigações por Empréstimos 2.174.826 –
Empréstimos no País 2.174.826 –
Outras Obrigações 17.729.488 10.890.603
Cobrança e Arrecadação 
 de Tributos e Assemelhados 378 378
Sociais e Estatutárias 125.218 78.137
Fiscais e Previdenciárias 115.997 166.441
Obrigações Vinculadas a Cessão 4.429.182 2.907.605
Diversas 13.058.713 7.738.042
Passivo Exigível a Longo Prazo 62.567 20.288
Outras Obrigações 62.567 20.288
Fiscais e Previdenciárias 62.567 18.893
Diversas – 1.395
Patrimônio Líquido 1.073.964 2.406.099
Capital Social 869.445 2.187.831
Ajustes de Avaliação Patrimonial (118.658) –
Reserva de Capital 61.833 51.950
Reserva de Lucros 261.344 166.318
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 21.101.947 13.317.143

2019 2018
Receitas da Intermediação 2º semestre Exercício Exercício
 Financeira 330.771 474.236 417.007
Rendas de Aplicações 
 Interfinanceiras de Liquidez 7 278 1.268
Resultado de Operações com
Títulos e Valores Mobiliários                  330.764 473.958 415.739
Despesas da Intermediação
 Financeira                                        (209.534) (404.160) (307.753)
Operações de Venda 
 ou de Transferência 
 de Ativos Financeiros (173.744) (358.566) (283.493)
Provisão para Outros Créditos 
 de Liquidação Duvidosa (11.177) (20.580) (24.260)
Operações de 
 Empréstimos e Repasses (24.613) (25.014) –
Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira          121.237 70.076 109.254
Outras Receitas (Despesas)
 Operacionais                                      291.296 619.602 216.082

2019 2018
2º semestre Exercício Exercício

Receitas de Prestação de Serviços       591.267 1.120.055 775.316
Despesas de Pessoal (294.606) (523.608) (363.116)
Outras Despesas 
Administrativas (150.031) (262.486) (136.432)
Despesas Tributárias (78.782) (140.296) (107.954)
Resultado de Participações 
 em Controladas 166.992 326.055 54.936
Outras Receitas Operacionais 189.866 351.293 198.050
Outras Despesas Operacionais (133.410) (251.411) (204.718)
Resultado Operacional 412.533 689.678 325.336
Resultado Não Operacional              (6.911) (8.374) (7.506)
Resultado Antes da 
 Tributação Sobre o Lucro 405.622 681.304 317.830
IRPJ e CSLL (88.484) (99.522) (88.309)
Provisão para IRPJ e CSLL Corrente     (72.061) (70.323) (127.255)
Provisão para IRPJ e CSLL Diferido      (16.423) (29.199) 38.946
Lucro Líquido do Período 317.138 581.782 229.521
Lucro Líquido por Ação (R$)                  2,04 3,74 0,13

A DIRETORIA
CARLOS EDUARDO MANSUELLI FORNERETO - Contador CRC 1SP 266.728/O-8

O Relatório da Administração, as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição no site da Companhia

Ativo 2019 2018
Circulante 18.132.383 10.916.985
Disponibilidades 82.884 22.985
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 2.271 147.027
Aplicações no Mercado Aberto 2.271 147.027
Títulos e Valores Mobiliários e 
 Instrumentos Financeiros Derivativos 3.942.294 1.017.626
Carteira Própria 3.942.294 1.017.626
Relações Interfinanceiras 13.729.498 9.281.249
Contas a Receber de Emissores 9.202.904 6.299.075
Contas a Receber de Emissores 
 Vinculadas a Cessão 4.507.094 2.982.021
Depósitos no Banco Central 19.500 153
Outros Créditos 356.336 428.691
Rendas a Receber 117.691 37.791
Diversos 260.407 402.915
(-) Provisão para Outros 

Créditos de Liquidação Duvidosa (21.762) (12.015)
Outros Valores e Bens 19.100 19.407
Despesas Antecipadas 19.100 19.407
Realizável a Longo Prazo 15.627 7.313
Outros Créditos 15.627 7.313
Diversos 15.627 7.313
Permanente 2.953.937 2.392.845
Investimentos 2.481.669 2.154.101
Participações em Coligadas e Controladas 2.386.805 2.020.538
Ágio na Aquisição de Investimentos 94.864 133.563
Imobilizado de Uso 398.592 203.740
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 541.986 274.694
(-) Depreciação Acumulada (143.394) (70.954)
Intangível 73.676 35.004
Ativos Intangíveis 90.559 41.720
(-) Amortização Acumulada (16.883) (6.716)
Total do Ativo 21.101.947 13.317.143

BALANÇOS PATRIMONIAIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
Social

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial
Reserva de 

Capital
Reserva 

de Lucros

Lucros 
(Prejuízos) 

Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 491.792 – 9.776 – (4.277) 497.291
Aumento de capital 1.696.039 – – – – 1.696.039
Pagamento baseado em ações – – 42.174 – – 42.174
Lucro líquido do exercício – – – – 229.521 229.521
Destinações do lucro líquido do exercício:
Reserva legal – – – 11.395 (11.395) –
Juros sobre o capital próprio (R$ 0,0188/ação) – – – – (32.012) (32.012)
Dividendos propostos (R$ 0,0158/ação) – – – – (26.914) (26.914)
Reserva especial de lucros – – – 154.923 (154.923) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.187.831 – 51.950 166.318 – 2.406.099
Saldos em 01 de julho de 2019 2.193.254 – 62.272 27.464 182.183 2.465.173
Redução de capital (1.600.000) – – – – (1.600.000)
Incorporação StoneCo Brasil 276.191 (179.784) (12.756) (3.730) (47.115) 32.806
Pagamento baseado em ações – – 12.317 – – 12.317
Crédito fiscal diferido – 61.127 – – – 61.127
Variação no ajuste a valor de mercado de controlada – (1) – – – (1)
Lucro líquido do semestre – – – – 317.138 317.138
Destinações do lucro líquido do semestre:
Reserva legal – – – 15.857 (15.857) –
Dividendos adicionais intercalares – – – – (182.000) (182.000)
Juros sobre o capital próprio (R$ 0,2094/ação) – – – – (32.596) (32.596)
Reserva especial de lucros – – – 221.753 (221.753) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 869.445 (118.658) 61.833 261.344 – 1.073.964
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.187.831 – 51.950 166.318 – 2.406.099
Integralização de capital 5.423 – – – – 5.423
Redução de capital (1.600.000) – – – – (1.600.000)
Incorporação da StoneCo Brasil 276.191 (179.784) (12.756) (3.730) (47.115) 32.806
Pagamento baseado em ações – – 22.639 – – 22.639
Crédito fiscal diferido – 61.127 – – – 61.127
Dividendos adicionais – – – (152.086) – (152.086)
Variação no ajuste a valor de mercado de controlada – (1) – – – (1)
Lucro líquido do exercício – – – – 581.782 581.782
Destinações do lucro líquido do exercício: 
Reserva legal – – – 29.089 (29.089) –
Juros sobre o capital próprio (R$ 0,6541/ação) – – – – (101.825) (101.825)
Dividendos adicionais intercalares (R$ 1,7135/ação) – – – – (182.000) (182.000)
Reserva especial de lucros – – – 221.753 (221.753) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 869.445 (118.658) 61.833 261.344 – 1.073.964

2019 2018
2º semestre Exercício Exercício

Lucro líquido do período 317.138 581.782 229.521
Ajustes ao lucro líquido: (343.459) (554.119) (348.402)
Depreciação e amortização 77.801 132.598 88.732
IRPJ e CSLL diferidos 16.423 29.199 (38.946)
Equivalência patrimonial (166.992) (326.055) (54.936)
Receitas financeiras, líquidas (308.296) (451.930) (415.004)
Provisão para contingências 7.259 8.685 246
Provisão para outros créditos 
 de liquidação duvidosa 11.177 20.580 24.260
Prejuízo na alienação de bens 6.980 10.294 5.072
Pagamento baseado em ações 12.189 22.510 42.174
Variações nos 
 Ativos e Passivos (1.163.453) (1.528.167) 568.955
Títulos e valores mobiliários (1.789.042) (2.409.108) 1.422.602
Contas a receber de emissores (1.565.632) (2.999.791) (3.880.592)
Contas a receber de emissores 
 vinculadas a cessão 258.314 (1.787.677) (825.628)
Rendas a receber (60.190) (75.207) (8.525)
Outros créditos diversos (1.269) 206.659 (241.799)
Despesas antecipadas 4.892 307 (5.384)
Sociais e estatutárias 16.389 (4.821) 51.548
Fiscais e previdenciárias 55.137 15.606 222.976
Obrigações vinculadas a cessão        (358.192) 1.521.577 879.735
Outras obrigações diversas 2.308.980 4.054.583 3.135.520
Juros pagos (19.946) (19.946) –
Juros recebidos, líquidos 6.546 32.321 (105.952)
IRPJ e CSLL pagos (19.440) (62.670) (75.546)
Caixa Líquido das 
 Atividades Operacionais (1.189.774) (1.500.504) 450.074
Aquisição de imobilizado (211.221) (318.457) (147.778)
Valor recebido pela 
 venda de imobilizado 1.086 1.086 7.395
Aquisição de ativos intangíveis           (28.460) (49.963) (31.476)
Aquisição de investimento – – (2.365)
Aumento de capital em subsidiária   (11.750) (21.500) (1.778.828)
Caixa Líquido das Atividades
 de Investimento                           (250.345) (388.834) (1.953.052)
Captação de empréstimos 2.450.000 2.900.000 –
Pagamento de empréstimos (730.000) (730.000) –
Aumento de capital – 5.423 1.696.039
Dividendos e juros sobre
 capital próprio pagos (205.370) (370.792) (32.337)
Caixa Líquido das Atividades
 de Financiamento                      1.514.630 1.804.631 1.663.702
Variação cambial de caixa 
 e equivalentes de caixa 348 (150) –
Aumento (Redução) de Caixa
 e Equivalentes de Caixa                  74.859 (84.857) 160.724
Saldo inicial de caixa 
 e equivalentes de caixa 10.296 170.012 9.288
Saldo final de caixa 
 e equivalentes de caixa 85.155 85.155 170.012
Aumento (Redução) de Caixa
 e Equivalentes de Caixa                  74.859 (84.857) 160.724

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
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Anuncie: 11. 3729-6600

2º CLICHÊ -
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SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020 

EXTRAVIO
A empresa Casa Portenha Restaurante LTDA, inscrita na 
Receita Federal com CNPJ Nº. 14.194.444/0001-10 com 
sede na Alameda Jaú, 1177, jardim Paulista, Cep: 01420-
003, na cidade de São Paulo, comunica que em data incer-
ta, ocorre o  extravio da impressora fiscal marca Daruma au-
tomação, modelo FS700M, Cotepe TDF 024/2008, Classe 
ECF-IF, numero de fabricação DR0611BR000000301117. 
Por ser verdade e para que surta os devidos valores assino 
a presente declaração nesta data.   

EDITAL DE CIENCIA DE PRIMEIRO
E SEGUNDO LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuá-
rio(s) abaixo, devido decurso prazo para purgação 
de débito, a realização da hasta pública do IMÓ-
VEL Avenida M 17, 1068,Lote 07,Quadra 11, Jar-
dim Cherveson, Rio Claro - SP, CEP: 13505-330
1º leilão 26/03/2020 a partir das 11:30 horas
2º leilão 16/04/2020 a partir das 11:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA 3, 1120, CEN-
TRO, RIO CLARO, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATI-
VOS - EMGEA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 
de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, 
para pagamento da dívida hipotecária em favor 
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, 
por se acharem vencidas e não pagas as obriga-
ções pecuniárias referentes ao financiamento imo-
biliário.
Mutuários:
SIONEIA CALDEIRA DE OLIVEIRA,CPF 
717.252.708-97
ESPOLIOS E OU HERDEIROS DE DAVID ANTU-
NES DE OLIVEIRA,CPF 776.951.948-91  
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofe-
reça lance mínimo para venda no 1º Leilão
Informações tel:(11)3285-4559 ou Rua Araci, 
Nº162,Colinas de Inhandjara,Itupeva,SP,
Cep:1329500

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B37526

AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL
PREGÃO 09/2020 - PROCESSO 155/202O

Objeto: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SINALIZAÇÃO VIARIA 
HORIZONTAL, VERTICAL E LOMBADAS PARA 
EVENTUAL UTILIZAÇÃO CONFORME A NECES-
SIDADE DO MUNICIPIO PELO SISTEMA REGIS-
TRO DE PREÇOS.
FICA SUSPENSA A PRESENTE LICITAÇÃO PARA 
ANALISE, TENDO EM VISTO PEDIDO DE IMPUG-
NAÇÃO PELA EMPRESA ARCO IRIS SINALIZA-
ÇÃO VIARIA EIRELI.
Pedro de Toledo, 19 de março de 2020. Eleazar Muniz 
Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

EDITAL DE CIÊNCIA DE PRIMEIRO 
E SEGUNDO LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuá-
rio(s) abaixo, devido decurso prazo para purgação 
de débito, a realização da hasta pública do IMÓ-
VEL Rua Icatu, 1840, APARTAMENTO 320, BLO-
CO B, PQ INDUSTRIAL, São José dos Campos 
- SP, CEP: 12237-010

1º leilão 30/03/2020 a partir das 13:50 horas
2º leilão 22/04/2020 a partir das 13:50 horas

Local AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA DOUTOR 
NELSON D AVILA, 40, CENTRO, SAO JOSE DOS 
CAMPOS, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATI-
VOS - EMGEA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 
de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, 
para pagamento da dívida hipotecária em favor 
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, 
por se acharem vencidas e não pagas as obriga-
ções pecuniárias referentes ao financiamento imo-
biliário.
Mutuários:
MARIA BERENICE TIBURCIO PETITE,
CPF 345.866.106-97 
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofe-
reça lance mínimo para venda no 1º Leilão
Informações

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B37523

EDITAL DE CIÊNCIA DE PRIMEIRO 
E SEGUNDO LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuá-
rio(s) abaixo, devido decurso prazo para purgação 
de débito, a realização da hasta pública do IMÓ-
VEL Rua João Pereira dos Santos, 30,
QUADRA B2 - LOTE 3B, PARQUE RESIDENCIAL 
NOVA POÁ, Poá - SP, CEP: 08568-020

1º leilão 24/03/2020 a partir das11:00 horas
2º leilão 14/04/2020 a partir das 11:00 horas

Local AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA NOVE DE 
JULHO, 90, CENTRO, POA, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATI-
VOS - EMGEA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 
de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, 
para pagamento da dívida hipotecária em favor 
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, 
por se acharem vencidas e não pagas as obriga-
ções pecuniárias referentes ao financiamento imo-
biliário.
Mutuários:
SAMUEL DA SILVA SANTOS,CPF 021.957.088-40
SONIA MARLI COBRE SANTOS, CPF 083.021. 
498-45 
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofe-
reça lance mínimo para venda no 1º Leilão
Informações tel(11)32854559 ou Rua Araci, Nº162, 
Colinas de Inhandjara, Itupeva, SP,
Cep:13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B37566

EDITAL DE CIÊNCIA DE PRIMEIRO
E SEGUNDO LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuá-
rio(s) abaixo, devido decurso prazo para purgação 
de débito, a realização da hasta pública do IMÓ-
VEL RUA SAN DIEGO, 631,APTO 23,Jardim Cali-
fórnia, Jacareí - SP, CEP: 12305-610

1º leilão 30/03/2020 a partir das 14:50 horas
2º leilão 22/04/2020 a partir das 14:50 horas

Local AGENCIA DA CAIXA - RUA DOUTOR LUCIO 
MALTA, 585, CENTRO, JACAREI, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATI-
VOS - EMGEA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 
de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, 
para pagamento da dívida hipotecária em favor 
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, 
por se acharem vencidas e não pagas as obriga-
ções pecuniárias referentes ao financiamento imo-
biliário.
Mutuários:
FATIMA ALBERIGI RODRIGUES,
CPF 831.124.648-34
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofe-
reça lance mínimo para venda no 1º Leilão
Informações tel. 11932854559 ou Rua Araci, Nº162, 
Colinas de Inhandjara, Itupeva, SP, Cep:13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B50079

EDITAL DE CIÊNCIA DE PRIMEIRO 
E SEGUNDO LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuá-
rio(s) abaixo, devido decurso prazo para purgação 
de débito, a realização da hasta pública do IMÓ-
VEL Avenida João Paulo Ablas,Nº1850,
APARTAMENTO 205 B,Bloco 2, Jardim da Glória, 
Cotia - SP, CEP: 06711-250
1º leilão 23/03/2020 a partir das 15:50 horas
2º leilão 13/04/2020 a partir das 15:50 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA NOSSA SE-
NHORA DE FATIMA, 500, CENTRO, COTIA, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATI-
VOS - EMGEA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 
de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, 
para pagamento da dívida hipotecária em favor 
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, 
por se acharem vencidas e não pagas as obriga-
ções pecuniárias referentes ao financiamento imo-
biliário.
Mutuários:
MARLI GONÇALVES DE PINHO,CPF 085.503. 
838-13 
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofe-
reça lance mínimo para venda no 1º Leilão
Informações tel. (11)32854559 ou Rua Araci, 
Nº162, Colinas de Inhandjara, Itupeva, SP,
Cep:13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B50085

EDITAL DE CIÊNCIA DE PRIMEIRO 
E SEGUNDO LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuá-
rio(s) abaixo, devido decurso prazo para purgação 
de débito, a realização da hasta pública do IMÓ-
VEL Rua Ancião Sebastião Antonini,
61, APTO 12, BLOCO 8, Jardim das Margaridas, 
Jandira - SP, CEP: 06622-180
1º leilão 23/03/2020 a partir das 14:40 horas
2º leilão 13/04/2020 a partir das 14:40 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA BENEDITO PE-
REIRA LEITE, 62, CENTRO, JANDIRA, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATI-
VOS - EMGEA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 
de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, 
para pagamento da dívida hipotecária em favor 
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, 
por se acharem vencidas e não pagas as obriga-
ções pecuniárias referentes ao financiamento imo-
biliário.
Mutuários:
MARCELO MEIRA PRIMOLAN ,CPF 091.558.258-93
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofe-
reça lance mínimo para venda no 1º Leilão
Informações tel. (11)32854559 ou Rua Araci, 
Nº162, Colinas de Inhandjara, Itupeva, SP,
Cep:13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B50091

EDITAL DE CIÊNCIA DE PRIMEIRO 
E SEGUNDO LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuá-
rio(s) abaixo, devido decurso prazo para purgação 
de débito, a realização da hasta pública do IMÓ-
VEL Rua Indaiatuba, 25, JD Cristhiane , Santo An-
dré - SP, CEP: 09181-120

1º leilão 24/03/2020 a partir das 12:50 horas
2º leilão 14/04/2020 a partir das 12:50 horas

Local AGENCIA DA CAIXA - RUA LUIS PINTO 
FLAQUER, Nº 432, CENTRO, SANTO ANDRE , 
SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATI-
VOS - EMGEA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 
de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, 
para pagamento da dívida hipotecária em favor 
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, 
por se acharem vencidas e não pagas as obriga-
ções pecuniárias referentes ao financiamento imo-
biliário.
Mutuários:
MARIA DE OLIVEIRA, CPF 089.749.028-26 
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofe-
reça lance mínimo para venda no 1º Leilão
Informações tel. (11)32854559 ou Rua Araci, 
Nº162, Colinas de Inhandjara, Itupeva, SP,
Cep:13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B50735

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. G-005/2020. Pro-
cesso licitatório: 34365/2019. Objeto: RP 
– “Locações de equipamentos, estruturas 
e materiais em eventos comemorativos do 
município, tais como palco, cadeiras, mesas, 
geradores, tendas e outros”. Sessão públi-
ca e entrega de envelopes: 06/04/2020 às 
09:00 horas. Local da sessão pública: Praça 
Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, 
Taboão da Serra/SP. Local para aquisição 
do edital: gratuitamente, no site: www.ts.sp.
gov.br. Taboão da Serra, 19 de março de 
2020. Takashi Suguino – Secretário Munici-
pal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. G-006/2020. Proces-
so licitatório: 6434/2020. Objeto: RP - “Con-
tratação de empresa especializada para 
prestação de serviços gráficos para impres-
são e distribuição dos Jornais Imprensa Ofi-
cial do Município”. Sessão pública e entrega 
de envelopes: 03/04/2020 às 14:15 horas. 
Local da sessão pública: Praça Miguel Or-
tega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, Taboão 
da Serra/SP. Local para aquisição do edi-
tal: gratuitamente, no site: www.ts.sp.gov.
br. Taboão da Serra, 19 de março de 2020. 
Takashi Suguino – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. G-005/2020. Pro-
cesso licitatório: 34365/2019. Objeto: RP 
– “Locações de equipamentos, estruturas 
e materiais em eventos comemorativos do 
município, tais como palco, cadeiras, mesas, 
geradores, tendas e outros”. Sessão públi-
ca e entrega de envelopes: 06/04/2020 às 
09:00 horas. Local da sessão pública: Praça 
Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, 
Taboão da Serra/SP. Local para aquisição 
do edital: gratuitamente, no site: www.ts.sp.
gov.br. Taboão da Serra, 19 de março de 
2020. Takashi Suguino – Secretário Munici-
pal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. G-006/2020. Proces-
so licitatório: 6434/2020. Objeto: RP - “Con-
tratação de empresa especializada para 
prestação de serviços gráficos para impres-
são e distribuição dos Jornais Imprensa Ofi-
cial do Município”. Sessão pública e entrega 
de envelopes: 03/04/2020 às 14:15 horas. 
Local da sessão pública: Praça Miguel Or-
tega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, Taboão 
da Serra/SP. Local para aquisição do edi-
tal: gratuitamente, no site: www.ts.sp.gov.
br. Taboão da Serra, 19 de março de 2020. 
Takashi Suguino – Secretário Municipal de 
Administração.

EXTRAVIO
Comunico o extravio 
do diploma do curso de 
medicina veterinaria de 
Renato Enio Iazzetti do 
ano de 1994 da Univer-
sidade de Marilia.

Processo n.º 021054/19
LEILÃO nº 01/20

A Comissão Especial de Leilão faz saber 
aos interessados que fica suspenso “SINE 
DIE”, o leilão supra.

Itapevi, 19/03/2020.
Comissão Especial de Leilão.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14.020/2020
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA 
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 
14.020/2020– Processo n.º 88257/2019-31, cujo objeto é a seleção de propostas 
para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de arquivos de aço, a serem 
utilizados nas Unidades da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, conforme 
descrição constante no Anexo I, do Edital. O encerramento do recebimento das pro-
postas dar-se-á em 01/04/2020, às 08h30 e a disputa de lances ocorrerá às 10h30 
do dia  01/04/2020. O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 
20/03/2020, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo 
“Licitações-e”. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-
5094 ou e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br.
Santos, 19 de março de 2020.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM 
COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC
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AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.º 
011/2.020 - Processo n.º 0604/2.020.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:30 horas 
do dia 06 de Abril de 2020.
ABERTURA: às 10:30 horas do dia 06 de Abril de 
2020
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED 
PARA AS PRAÇAS “JARDIM PÚBLICO – PRAÇA 
DA INDEPENDÊNCIA”, “PRAÇA NOSSA SENHO-
RA DO CARMO” E AS ÁREAS DE LAZER “TOM 
ZÉ”, “DIRCE CRUZ VINTECINCO” E “ÁREA DE 
LAZER DAS HORTÊNSIAS”.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global;
RETIRADA DO EDITAL: PARA MAIORES IN-
FORMAÇÕES, RETIRAR O EDITAL COMPLETO 
ATRAVÉS DO SITE http://www.araraquara.sp.gov.
br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-
-transparencia-gestao-e-financas.

Araraquara, 19 de MARÇO de 2.020
JULIANA PICOLI AGATTE

Secretária Municipal de Gestão e Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Resumos de Editais
Pregão 2/20: contratação de empresa para 
realização de monitoramento geotécnico, no 
aterro sanitário de Presidente Prudente/SP, 
conforme especificações do edital, abertura: 
16/04/20, às 9h.
Pregão 3/20: aquisição de 624.000 litros 
de óleo diesel comum; abertura: 03/04/20, 
às 9h. Editais completos: Rua Dr. José Foz, 
126, (18)3226-0055.

Pres. Prudente/SP, 18.03.20
Jorge Alberto Guazzi da Silva

Diretor Presidente.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA 
DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. G-007/2020. Proces-
so licitatório: 7866/2020. Objeto: RP – “Con-
tratação de Laboratório para Confecção de 
Prótese Auditiva”. Sessão pública e entrega 
de envelopes: 03/04/2020 às 09:00 horas. 
Local da sessão pública: Praça Miguel Or-
tega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, Taboão 
da Serra/SP. Local para aquisição do edi-
tal: gratuitamente, no site: www.ts.sp.gov.
br. Taboão da Serra, 19 de março de 2020. 
Takashi Suguino – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - EZIGOMAR PESSOA JUNIOR, Prefeito Municipal de Miracatu, faz público que diante do 
julgamento da Comissão Interna de Licitação HOMOLOGO E ADJUDICO, a vista do que ficou decidido, nos autos do Processo 
nº 112/2019 – Tomada de Preços nº 004/2019, referente a Contratação de Empresa Especializada para Pavimentação 
Asfáltica e Obras Complementares em diversas ruas do município (Rua Vereador Rubens Florêncio, Rua Dois, Avenida Dois, 
Rua Governador Lucas Nogueira Garcês – Trecho 2), para a seguinte empresa: CIACAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob nº 35.048.357/0001-24 no valor global de R$ 511.407,73 (Quinhentos e Onze Mil, Quatrocentos e Sete Reais e 
Setenta e Três Centavos).Prefeitura de Miracatu/SP, 10 de Março de 2020.EZIGOMAR PESSOA JUNIOR-Prefeito Municipal.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

ADITIVO DE CONTRATO
CT nº 1226/19/02 – Processo de Compras 
nº 987/19 – Contratada: Martins Desing Ltda 
- Objeto: Termo aditivo de acréscimo e pror-
rogação de prazo ao contrato de aquisição 
para implantação de clínica odontológica da 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul, abrangendo o fornecimento de equipa-
mentos, infraestrutura para instalação dos 
equipamentos mobília e projetos (hidráulica, 
elétrica, vácuo, ar condicionado e rede de 
ar comprimido). – Vigência: 30 (trinta) dias 
– Valor: R$ 153.056,91 - Data da Assinatura: 
17/03/2020.
CT nº 11057/16/04 – Processo de Compras 
nº 798/15 – Contratada: Instituto Phorte de 
Educação Ltda - Objeto: Termo aditivo de 
prorrogação de prazo ao contrato de pres-
tação de serviços de gestão de conteúdos e 
para gestão acadêmica e administrativa por 
meio de licença de utilização de sistema de 
informação integrada via internet, bem como 
a produção de conteúdos digitais para dis-
ciplinas de cursos a serem ofertados pela 
USCS – Vigência: 12 meses - Valor Estima-
do :R$ 1.084.462,40 – Data da Assinatura:  
19/03/2020.
São Caetano do Sul, 19 de março de 2020.

Profº Dr. Marcos Sidnei Bassi – Reitor

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

Comunicamos aos interessados em 
participarem do PP nº 03/2020, que tem 
como objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
DE ADUELAS EM CONCRETO 
ARMADO, que o referido certame está 
SUSPENSO por tempo indeterminado 
conforme Decreto Estadual 64.864 de 
16/03/2020 orientando as repartições 
públicas no controle das aglomerações 
para evitar a propagação pelo contá-
gio do Novo Coronavírus (COVID-19).  
Caraguatatuba, 19 de março de 2020. 
EUMIR DE MOURA SILVA Pregoeiro 
Oficial.

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020

Comunicamos aos interessados em 
participarem do PP nº 09/2020, que 
tem como objeto a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE CONTROLE DE 
VETORES E PRAGAS URBANAS, 
que o referido certame está 
SUSPENSO por tempo indeterminado 
conforme Decreto Estadual 64.864 de 
16/03/2020 orientando as repartições 
públicas no controle das aglomerações 
para evitar a propagação pelo contá-
gio do Novo Coronavírus (COVID-19).  
Caraguatatuba, 19 de março de 2020. 
EUMIR DE MOURA SILVA - Pregoeiro 
Oficial.

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020

PROCESSO Nº 3.610/2020
Comunicamos aos interessados em 
participarem do PP 05/2020, que tem 
como objeto Registro de Preços de 
Artefatos de Concreto, que o referido 
certame esta suspenso por tempo inde-
terminado conforme Decreto Estadual 
64.864 de 16/03/2020. 

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020

Comunicamos aos interessados em 
participarem do PP nº 10/2020, que 
tem como objeto a Aquisição de veí-
culos leves para uso da Secretaria 
de Serviços Públicos, que o referi-
do certame está suspenso por tem-
po indeterminado conforme Decreto 
Estadual 64.864 de 16/03/2020 orien-
tando as repartições públicas no con-
trole das aglomerações para evitar a 
propagação pelo contágio do Novo 
Coronavírus (COVID-19).  

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020

Comunicamos aos interessados em 
participarem do PP nº 13/2020, que 
tem como objeto a Aquisição de 
Retroescavadeira sobre pneus, que 
o referido certame está suspenso 
por tempo indeterminado conforme 
Decreto Estadual 64.864 de 16/03/2020 
orientando as repartições públicas no 
controle das aglomerações para evitar 
a propagação pelo contágio do Novo 
Coronavírus (COVID-19)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA

RESUMO DE CONTRATO Nº 
30/2020 - PROC. Nº 2512/2020 - CONTRA-
TADA: CARLOS EDUARDO LOPES - OB-
JETO: Prestação de serviços artísticos para 
“CARNAVAL-2020”- DATA DA ASSINATU-
RA: 18/02/2020 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 
3(três) dia 23 à 25 /02/2020 - VALOR TO-
TAL: R$ 4.900,00. Gestor: Sueli Bimbachi. 
João Manoel da Costa Neto - Secretário Mu-
nicipal de Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: PROCESSO Nº. 100.050/2019. 
DESPACHO DA SRA. SECRETÁRIA DE 
GOVERNO: À vista dos elementos que inte-
gram estes autos e com fundamento no ar-
tigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, 
bem como no artigo 2º, inciso II, do Decreto 
nº 11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO 
a contratação direta da empresa FOLHA DA 
MANHÃ S/A, que tem como escopo a assi-
natura anual do jornal impresso (Folha de 
São Paulo), no valor total de R$ 2.734,80 
(dois mil, setecentos e trinta e quatro reais 
e oitenta centavos). Secretária de Governo: 
Marília Marton - 18/03/2020. São Caetano 
do Sul, 19 de março de 2020. Caio Lessio 
Previato-Diretor do Departamento de Licita-
ção e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: PROCESSO Nº. 1.436/2020 - 
DESPACHO DA SRA. SECRETÁRIA DE 
GOVERNO: À vista dos elementos que inte-
gram estes autos e com fundamento no arti-
go 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, 
bem como no artigo 2º, inciso II, do Decreto 
nº 11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO 
a contratação direta da empresa BRANCO 
EVENTOS EIRELI, representante do artista/
banda (Ed Motta), para prestação de servi-
ços no “1º Festival de Verão Fundação das 
Artes de São Caetano do Sul”, no valor to-
tal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais). Secretária de Governo: Marília Mar-
ton - 13/02/2020. São Caetano do Sul, 19 de 
março de 2020. Caio Lessio Previato-Diretor 
do Departamento de Licitação e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 19166/2019 - Moda-
lidade Pregão Presencial nº 07/2020 - Re-
gistro de Preços para Fornecimento de Lu-
minária Modular para Iluminação Pública. 
DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO: “Diante do contexto fático-
-probatório dos autos, com esteio no inciso 
XXI, artigo 4º, da Lei nº 10.520/02 e no ar-
tigo 2º, inciso II, do Decreto nº 11.092/2017, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o do pregão 
de nº 07/2020 cujo objeto é o Registro de 
Preços para Fornecimento de Luminária 
Modular para Iluminação Pública, às Em-
presas na seguinte conformidade: Empresa: 
Mirambue Comercial Ltda EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 20.936.045/0001-80, para o 
Item 04 - Qtde. 312 un. - Valor Unitário R$ 
650,00 - Valor Total R$ 202.800,00; Item 05 
- Qtde. 775 un. - Valor Unitário R$ 940,00 
- Valor Total R$ 728.500,00; Empresa: Tró-
pico Equipamentos e Iluminação Indústria 
e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
54.447.438/0001-41, para o Item 05 - Qtde. 
2.325 un. - Valor Unitário R$ 770,00 - Va-
lor Total R$ 1.790.250,00; Empresa: Led-
luz Indústria e Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.072.665/0001-90, para 
o Item 02 - Qtde. 812 un. - Valor Unitá-
rio R$ 602,00 - Valor Total R$ 488.824,00; 
Item 08 - Qtde. 475 un. - Valor Unitário R$ 
975,00 - Valor Total R$ 463.125,00; Item 10 
- Qtde. 150 un. - Valor Unitário R$ 1.730,00 
- Valor Total R$ 259.500,00; Item 12 - Qtde. 
350 un. - Valor Unitário R$ 567,00 - Va-
lor Total R$ 198.450,00; Empresa: Unico-
ba Energia S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.650.282/0001-78, para o Item 01 - Qtde. 
2.438 un. - Valor Unitário R$ 602,00 - Va-
lor Total R$ 1.467.676,00; Item 03 - Qtde. 
938 un. - Valor Unitário R$ 621,00 - Valor 
Total R$ 582.498,00; Item 07 - Qtde. 1.425 
un. - Valor Unitário R$ 950,00 - Valor Total 
R$ 1.353.750,00; Item 09 - Qtde. 450 un. 
- Valor Unitário R$ 1.420,00 - Valor Total 
R$ 639.000,00; Item 11 - Qtde. 1.050 un. 
- Valor Unitário R$ 488,00 - Valor Total R$ 
512.400,00.” Marilia Marton - 19/03/2020. 
São Caetano do Sul, 19 de março de 2020. 
Caio Lessio Previato-Diretor do Departa-
mento de Licitações e Contratos.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E
 SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 
SUPRESSÃO À CONTRATAÇÃO

Contrato nº 12/2020
Processo Administrativo nº 1160/2017

Objeto: Termo aditivo de supressão à con-
tratação de empresa para a prestação de 
serviços de limpeza pública, compreenden-
do varrição de vias e logradouros públicos 
e seus serviços correlatos e apoio operacio-
nal. “Cláusula primeira”: fica suprimido do 
presente contrato o valor de R$ 132.760,80 
(cento e trinta e dois mil e setecentos e ses-
senta reais e oitenta centavos), equivalen-
te a aproximadamente 0,23% (zero virgula 
vinte e três por cento) do valor do contrato, 
conforme justificativas da Divisão Técnica 
às fls. 621 do Processo Administrativo nº 
1160/2017. Assinatura: 21/01//2020. Con-
tratada: TB Serviços, Transporte, Limpeza, 
Gerenciamento e Recursos Humanos S.A.. 
São Caetano do Sul, 19 de março de 2020 – 
Rodrigo Gonçalves Toscano Superintenden-
te do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E
 SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 
SUPRESSÃO À CONTRATAÇÃO

Contrato nº 13/2020
Processo Administrativo nº 1161/2017

Objeto: Termo aditivo de supressão ao con-
trato de prestação de serviços de locação de 
veículos com fornecimento de mão de obra e 
software de gerenciamento e monitoramen-
to. “Cláusula primeira”: fica suprimido do 
presente contrato o valor de R$ 233.795,08 
(duzentos e trinta e três mil e setecentos e 
noventa e cinco reais e oito centavos), equi-
valente a aproximadamente 3,18% (três vir-
gula dezoito por cento) do valor do contrato, 
conforme justificativas da Divisão Técnica 
às fls. 482 do Processo Administrativo nº 
1161/2017. Assinatura: 21/01//2020. Con-
tratada: TB Serviços, Transporte, Limpeza, 
Gerenciamento e Recursos Humanos S.A.. 
São Caetano do Sul, 19 de março de 2020 – 
Rodrigo Gonçalves Toscano Superintenden-
te do SAESA-SCS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para 
conhecimento de interessados que foi negado o recurso interposto referente a Concorrência n.º 01/2020, 
Edital n.º 15/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia 
para execução de Infraestrutura Urbana – Pavimentação (recapeamento). Empresas Habilitadas: E. A. NEVES 
CONSTRUÇÕES EIRELI; GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA; DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA. A data da sessão publica para abertura das propostas será dia 24/03/2020 ás 09:30 horas. Barretos, 19 
de março de 2020. Departamento de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

CHAMAMENTO PÚBLICO EMER-
GENCIAL Nº 001/2020 - Situação 
Emergencial Gerada pela Epidemia 
COVID-19 - A Prefeitura de Embu das 
Artes, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, faz saber 
que será realizado neste Município, no 
período de 20 a 22 de março de 2020 
INSCRIÇÕES para o Processo Seletivo 
Emergencial por meio de chamamento 
público para a contratação temporária 
de pessoal para as funções de: Enfer-
meiro, Técnico de Enfermagem, Médi-
co Clinico Geral, Médico Infectologista, 
Médico Pneumologista, Assistente Téc-
nico Administrativo e Agente Municipal. 
O edital completo com todas as infor-
mações sobre inscrições e normas do 
Processo Seletivo estará à disposição 
dos interessados no site www.cidade-
embudasartes.sp.gov.br e nos murais 
da Prefeitura de Embu das Artes/SP 
a partir do dia 20 de março de 2020. 
Embu das Artes/SP, 19/03/20. Claudi-
nei Alves dos Santos (Prefeito) - Mar-
celo de Souza Pessoa (Presidente da 
Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo). 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 22457/2019 - Modali-
dade Pregão Presencial nº 13/2020 - AQUI-
SIÇÃO DE ESCADA E ARMÁRIO PARA SE-
SAUD. DECISÃO DO PREGOEIRO: “Após 
a aprovação dos documentos técnicos apre-
sentados pelas empresas detentoras das 
melhores ofertas, conforme parecer da área 
técnica de fl s. 374 e 414, o Sr. Pregoeiro de-
clarou vencedoras: Empresa: Silvio Vigido 
– ME - CNPJ sob o nº 21.276.825/0001-03 - 
Item 01 - valor unitário R$ 130,00 - valor total 
R$ 2.730,00; Empresa: Inforlest Comércio 
de Informática Ltda. – EPP - CNPJ sob o nº 
00.933.470/0001-08 - Item 02 - valor unitário 
R$ 840,00 - valor total R$ 9.240,00. Ficando 
assim, todos intimados do prazo recursal de 
três dias úteis para apresentação das razões 
do recurso, e os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a cor-
rer do término do prazo do recorrente, sen-
do-lhes assegurada vista imediata dos au-
tos, nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º 
da Lei Federal nº 10520/2002.” Sergio Luiz 
Gueiros - 19/03/2020. São Caetano do Sul, 
19 de março de 2020. Caio Lessio Previa-
to-Diretor do Departamento de Licitações e 
Contratos.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
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