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Mais de 500 policiais estão 
afastados por coronavírus

 AA Secretaria de Segurança Pública 
(SSP) informa que o número de afastados 
corresponde a 0,5% do efetivo das polícias

A Secretaria de Segurança Pública 
(SSP) informou que mais de 500 
policiais do estado de São Paulo 
estão afastados de suas atividades 
por suspeita do novo coronavírus.

De acordo com a Segurança Pú-
blica, 0,5% do efetivo foi afastado. 
Como 112.913 agentes fazem parte 
do efetivo, aproximadamente 560 
policiais foram afastados. ESTADO/A3

Operadoras vão 
monitorar a 
pandemia
O governo vai usar dados de ope-
radoras de telecomunicações para 
monitorar deslocamentos na pan-
demia.  Nesta quinta-feira, o Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia 
fechou acordo com a Oi, Claro, 
Algar, Vivo e Tim para obter in-
formações a partir de dados ano-
nimizados de celulares. BRASIL/A5

Isolamento 
muda hábitos 
na internet

Estado tem queda 
de 56% em roubos 
de celulares
Devido à pandemia do novo coro-
navírus, o governo recomendou o 
isolamento social. A medida, além 
de ajudar no combate à Covid-19, 
resultou em uma queda de 56% 
no número de roubos e furtos no 
estado de São Paulo. Os núme-
ros da SSP compararam março 
de 2019 com o mesmo período de 
2020.                                      ESTADO/A3

Taboão con� rma 
segunda morte por 
coronavírus        ESTADO/A3

Arrecadação de 
impostos tem queda 
de 2,7%            SEU DINHEIRO/A2

Comércio da Capital 
registra queda 
de 53,4%          SEU DINHEIRO/A2

GRANDE SP

Alunos vão 
receber cartões-
alimentação
A Prefeitura de São Paulo iniciou 
nesta quinta-feira a distribuição 
de cartões-alimentação às famí-
lias de 273 mil crianças matricula-
das na rede municipal de ensino 
em situação de vulnerabilidade 
social e cadastradas no Programa 
Bolsa Família. Além disso, 80 mil 
estudantes que atendem os cri-
térios do programa porém não 
estão inscritos ainda serão bene-
� ciados. O investimento será de 
R$ 24 milhões ao mês. Os alunos de 
creches receberão R$ 101 por mês,  
ensino infantil R$ 63, e do ensino 
fundamental, R$ 55.        ESTADO/A3

REDE PÚBLICA

A Prefeitura de São Paulo vai pintar faixas de marcação nas plataformas dos 31 
terminais municipais, de� nindo a distância de um metro entre os usuários na � la 
de embarque, até este � m de semana. O objetivo é manter a distância mínima re-
comendada como prevenção ao surto do novo coronavírus. Nesta quinta-feira, as 
faixas já estavam no Terminal do Pq. Dom Pedro, no centro.                          ESTADO/A3

Brasil esgota 
equipamentos 
antes do pico
O Ministério da Saúde está sem 
estoques de equipamentos de 
proteção como máscara e luvas, 
para distribuição a pro� ssionais 
da saúde antes mesmo do pico 
esperado da Covid-19 no Bra-
sil. Entretanto, de acordo com a 
publicação no Diário O� cial da 
União, o governo federal gastou 
R$ 1.014 bilhão em uma com-
pra de 15 mil respiradores do 
tipo “pulmonar microprocessa-
do com capacidade de ventilar 
pacientes adultos e pediátricos”. 
A fornecedora desse produto é a 
“Santos-Produtos do Brasil (Ma-
cau) Companhia de Investimen-
to e de Comércio LDA”.      BRASIL/A5

Como � cam as 
feiras de adoção 
de cães e gatos

JORNAL DO AU AU /A7

Terminais de ônibus Prefeitura 
pinta faixas para evitar 

aglomerações

 SUAMY BEYDOUN/AGIF/FOLHAPRESS

Séries ‘queridinhas’ e o retorno de La Casa de Papel.   ANEXO/A8

DF e outros Estados - 

DIVULGAÇÃO NETFLIX

ESPECIAL COVID-19

Por conta do isolamento social, brasileiros mu-
dam os hábitos e consumo de internet cresce 30% 
e passa a � car mais parecido com o de um domin-
go, com as pessoas iniciando o uso pela manhã, � -
cando estável à tarde e apresentando pico durante 
a noite. ANEXO/A6
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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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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

De acordo com o 
Balanço de Ven-
das da Associa-
ção Comercial de 
São Paulo (ACSP), 

as vendas do comércio na 
Capital registraram queda 
média de 53,4% na segunda 
quinzena de março na com-
paração com o mesmo perío-
do de 2019. Os dados foram 
divulgados nesta quinta-feira.

O movimento de vendas a 
prazo, que incluem bens du-
ráveis como eletrodomésti-
cos, registrou queda de 61,7%. 
As vendas à vista, ou de bens 
não duráveis, como vestuá-
rios e calçados, desacelera-
ram 45%. Na comparação 
com março de 2019, a que-
da média foi de 27%, sendo 
que 30,4% referem-se à dimi-
nuição nas vendas a prazo, e 
23,6% foi o recuo nas vendas 

 D Resultado é refl exo da pandemia de coronavírus e das 
medidas de isolamento social intensifi cadas desde dia 15

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Comércio da Capital 
registra queda de 53,4%

VENDAS. Os dados referentes às vendas do comércio na segunda quinzena de março 
foram divulgados nesta quinta-feira pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) 

à vista.
A 1ª quinzena de março 

apresentou uma alta de 5,3% 
nas vendas, ainda refletindo 
os efeitos da última semana 
de fevereiro. O cenário mu-

dou a partir do momento em 
que o comércio considerado 
não essencial passou a ficar 
fechado.

“Esses são dados prelimi-
nares do comércio físico, que 

não incluem o setor super-
mercadista nem as vendas 
pela internet, já que muitos 
que não conseguiram com-
prar em lojas físicas, acaba-
ram comprando online”, disse 
Alfredo Cotait, presidente da 
ACSP.

De acordo com ele, o resul-
tado é reflexo da pandemia de 
coronavírus e das medidas de 
isolamento social que vem se 
intensificando no País desde 
o último dia 15. Para o pre-
sidente da ACSP, a queda no 
movimento geral reflete tan-
to as medidas adotadas para 
controlar a epidemia como a 
própria cautela do consumi-
dor, que tem preferido com-
prar o essencial. “A expectati-
va agora é que [a pandemia] 
possa ser mitigada o quan-
to antes, e que dure o menor 
tempo possível”. (AB)

 D Receitas administradas pela Receita Federal, como impostos, chegaram a R$ 112,141 bilhões, queda real de 4,55%

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A arrecadação das receitas fede-
rais, que chegou a registrar recor-
de em janeiro, apresentou que-
da em fevereiro, totalizando R$ 
116,430 bilhões, com queda real 

(descontada a inflação) de 2,71%, na compa-
ração com o mesmo mês de 2019. Esse foi 
o menor resultado para o mês desde 2018, 
quando chegou a R$ 113,586 bilhões, em valo-
res corrigidos pela inflação.

As receitas administradas pela Receita Fe-
deral, como impostos e contribuições fede-
rais, chegaram a R$ 112,141 bilhões, resultando 
em queda real de 4,55%.

Já as receitas administradas por outros ór-
gãos, principalmente royalties do petróleo, 
totalizaram R$ 4,289 bilhões, com expansão 
de 95,95%.

Segundo o “Estadão”, as desonerações 
concedidas pelo governo resultaram em 
uma renúncia fiscal de R$ 16,670 bilhões no 
primeiro bimestre deste ano, valor maior do 

que em igual período do ano passado, quan-
do totalizaram R$ 16,000 bilhões. Apenas no 
mês de fevereiro, as desonerações somaram 
R$ 8,469 bilhões, também acima do que em 
fevereiro do ano passado (R$ 8,128 bilhões).

Só a desoneração da folha de pagamen-
tos custou aos cofres federais R$ 787 milhões 
em fevereiro e R$ 1,603 bilhão no acumulado 
do ano.

Na quarta-feira (1º), o secretário especial 
da Receita Federal, José Tostes Neto, anun-
ciou que o governo vai zerar a alíquota do 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 
que incide sobre operações de crédito por 90 
dias. Segundo ele, a medida custará R$ 7 bi-
lhões ao governo.

Foram adiados ainda os pagamentos das 
contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins e 
da contribuição patronal devidos entre abril 
e maio. As empresas poderão fazer o recolhi-
mento entre agosto e outubro deste ano. 
(AB e EC)

Arrecadação de impostos tem 
queda de 2,7% em fevereiro

Esse foi o menor 
resultado para o 
mês desde 2018, 
quando chegou a 
R$ 113,586 
bilhões, 
em valores 
corrigidos pela 
in� ação

Fique 
ligado  

Laranja. São Paulo, o maior produtor de laranja e de 
suco de laranja do mundo, deve se manter ativo neste 
momento em que já se registra uma tendência mundial 
de crescimento no consumo da fruta, que pode auxiliar 
no aumento da imunidade, de acordo com a Secreta-
ria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Segundo 
Ibiapaba Neto, diretor-executivo da Associação Nacional 
dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), há algu-
mas evidências de que a demanda por suco de laranja 
aumentou no mundo inteiro.  “Toda a cadeia continua 
funcionando normalmente, seguindo todas as recomen-
dações oficiais dos órgãos públicos de saúde”, diz. (GSP)

CMN. O Conselho Monetário Nacional (CMN) adiou a 
entrada em vigor de mudanças nas regras de portabili-
dade de crédito, aprovadas em novembro do ano pas-
sado e deveriam entrar em vigor em abril e junho deste 
ano. As medidas adiadas previam a inclusão das opera-
ções com cheque especial, a possibilidade de operações 
de crédito imobiliário contratadas originalmente fora do 
Sistema Financeiro de Habitação (SFH) serem enquadra-
das no SFH na portabilidade e a criação do Documento 
Descritivo de Crédito, por meio do qual o cliente poderá 
pedir ao banco a lista das condições de uma operação de 
crédito. Agora, as novas regras vão valer a partir do dia 3 
de novembro deste ano. (AB)

Inflação. O Índice de Preços ao Consumidor Semenal 
(IPC-S) teve alta nas sete capitais pesquisadas pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), na passagem de fevereiro 
para março. O maior crescimento foi observado no Rio 
de Janeiro, onde a taxa subiu 0,58 ponto percentual, ao 
passar de 0,03% para 0,61%.Também teve alta na taxa de 
inflação a cidade de São Paulo (0,19 ponto percentual, ao 
passar de 0,18% para 0,37%). Salvador passou de estabi-
lidade de preços em fevereiro para inflação em março 
(0,54%). As outras quatro cidades pesquisadas passaram 
de deflação (queda de preços) em fevereiro para inflação 
em março: Brasília (0,31 ponto percentual, ao passar de 
-0,15% para 0,16%), Belo Horizonte (0,52 ponto percen-
tual, ao passar de -0,11% para 0,41%), Recife (0,46 pon-
to percentual, ao passar de -0,01% para 0,45%) e Porto 
Alegre (0,24 ponto percentual, ao passar de -0,22% para 
0,02%). (AB)

DIVULGAÇÃO GOVERNO DO ESTADO

NOTAS

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

SÁBADO: DOMINGO:

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.

21° 31°
19° 29°

20° 29°

18° 27°

18° 29°

19° 30°

21° 29°

21° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

SEGUNDA:
Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

16º 25° 14º 28° 17º 30°

SUSPENSO
por tempo

indeterminado
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

De acordo com o 
Balanço de Ven-
das da Associa-
ção Comercial de 
São Paulo (ACSP), 

as vendas do comércio na 
Capital registraram queda 
média de 53,4% na segunda 
quinzena de março na com-
paração com o mesmo perío-
do de 2019. Os dados foram 
divulgados nesta quinta-feira.

O movimento de vendas a 
prazo, que incluem bens du-
ráveis como eletrodomésti-
cos, registrou queda de 61,7%. 
As vendas à vista, ou de bens 
não duráveis, como vestuá-
rios e calçados, desacelera-
ram 45%. Na comparação 
com março de 2019, a que-
da média foi de 27%, sendo 
que 30,4% referem-se à dimi-
nuição nas vendas a prazo, e 
23,6% foi o recuo nas vendas 

 D Resultado é refl exo da pandemia de coronavírus e das 
medidas de isolamento social intensifi cadas desde dia 15

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Comércio da Capital 
registra queda de 53,4%

VENDAS. Os dados referentes às vendas do comércio na segunda quinzena de março 
foram divulgados nesta quinta-feira pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) 

à vista.
A 1ª quinzena de março 

apresentou uma alta de 5,3% 
nas vendas, ainda refletindo 
os efeitos da última semana 
de fevereiro. O cenário mu-

dou a partir do momento em 
que o comércio considerado 
não essencial passou a ficar 
fechado.

“Esses são dados prelimi-
nares do comércio físico, que 

não incluem o setor super-
mercadista nem as vendas 
pela internet, já que muitos 
que não conseguiram com-
prar em lojas físicas, acaba-
ram comprando online”, disse 
Alfredo Cotait, presidente da 
ACSP.

De acordo com ele, o resul-
tado é reflexo da pandemia de 
coronavírus e das medidas de 
isolamento social que vem se 
intensificando no País desde 
o último dia 15. Para o pre-
sidente da ACSP, a queda no 
movimento geral reflete tan-
to as medidas adotadas para 
controlar a epidemia como a 
própria cautela do consumi-
dor, que tem preferido com-
prar o essencial. “A expectati-
va agora é que [a pandemia] 
possa ser mitigada o quan-
to antes, e que dure o menor 
tempo possível”. (AB)

 D Receitas administradas pela Receita Federal, como impostos, chegaram a R$ 112,141 bilhões, queda real de 4,55%

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A arrecadação das receitas fede-
rais, que chegou a registrar recor-
de em janeiro, apresentou que-
da em fevereiro, totalizando R$ 
116,430 bilhões, com queda real 

(descontada a inflação) de 2,71%, na compa-
ração com o mesmo mês de 2019. Esse foi 
o menor resultado para o mês desde 2018, 
quando chegou a R$ 113,586 bilhões, em valo-
res corrigidos pela inflação.

As receitas administradas pela Receita Fe-
deral, como impostos e contribuições fede-
rais, chegaram a R$ 112,141 bilhões, resultando 
em queda real de 4,55%.

Já as receitas administradas por outros ór-
gãos, principalmente royalties do petróleo, 
totalizaram R$ 4,289 bilhões, com expansão 
de 95,95%.

Segundo o “Estadão”, as desonerações 
concedidas pelo governo resultaram em 
uma renúncia fiscal de R$ 16,670 bilhões no 
primeiro bimestre deste ano, valor maior do 

que em igual período do ano passado, quan-
do totalizaram R$ 16,000 bilhões. Apenas no 
mês de fevereiro, as desonerações somaram 
R$ 8,469 bilhões, também acima do que em 
fevereiro do ano passado (R$ 8,128 bilhões).

Só a desoneração da folha de pagamen-
tos custou aos cofres federais R$ 787 milhões 
em fevereiro e R$ 1,603 bilhão no acumulado 
do ano.

Na quarta-feira (1º), o secretário especial 
da Receita Federal, José Tostes Neto, anun-
ciou que o governo vai zerar a alíquota do 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 
que incide sobre operações de crédito por 90 
dias. Segundo ele, a medida custará R$ 7 bi-
lhões ao governo.

Foram adiados ainda os pagamentos das 
contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins e 
da contribuição patronal devidos entre abril 
e maio. As empresas poderão fazer o recolhi-
mento entre agosto e outubro deste ano. 
(AB e EC)

Arrecadação de impostos tem 
queda de 2,7% em fevereiro

Esse foi o menor 
resultado para o 
mês desde 2018, 
quando chegou a 
R$ 113,586 
bilhões, 
em valores 
corrigidos pela 
in� ação

Fique 
ligado  

Laranja. São Paulo, o maior produtor de laranja e de 
suco de laranja do mundo, deve se manter ativo neste 
momento em que já se registra uma tendência mundial 
de crescimento no consumo da fruta, que pode auxiliar 
no aumento da imunidade, de acordo com a Secreta-
ria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Segundo 
Ibiapaba Neto, diretor-executivo da Associação Nacional 
dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), há algu-
mas evidências de que a demanda por suco de laranja 
aumentou no mundo inteiro.  “Toda a cadeia continua 
funcionando normalmente, seguindo todas as recomen-
dações oficiais dos órgãos públicos de saúde”, diz. (GSP)

CMN. O Conselho Monetário Nacional (CMN) adiou a 
entrada em vigor de mudanças nas regras de portabili-
dade de crédito, aprovadas em novembro do ano pas-
sado e deveriam entrar em vigor em abril e junho deste 
ano. As medidas adiadas previam a inclusão das opera-
ções com cheque especial, a possibilidade de operações 
de crédito imobiliário contratadas originalmente fora do 
Sistema Financeiro de Habitação (SFH) serem enquadra-
das no SFH na portabilidade e a criação do Documento 
Descritivo de Crédito, por meio do qual o cliente poderá 
pedir ao banco a lista das condições de uma operação de 
crédito. Agora, as novas regras vão valer a partir do dia 3 
de novembro deste ano. (AB)

Inflação. O Índice de Preços ao Consumidor Semenal 
(IPC-S) teve alta nas sete capitais pesquisadas pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), na passagem de fevereiro 
para março. O maior crescimento foi observado no Rio 
de Janeiro, onde a taxa subiu 0,58 ponto percentual, ao 
passar de 0,03% para 0,61%.Também teve alta na taxa de 
inflação a cidade de São Paulo (0,19 ponto percentual, ao 
passar de 0,18% para 0,37%). Salvador passou de estabi-
lidade de preços em fevereiro para inflação em março 
(0,54%). As outras quatro cidades pesquisadas passaram 
de deflação (queda de preços) em fevereiro para inflação 
em março: Brasília (0,31 ponto percentual, ao passar de 
-0,15% para 0,16%), Belo Horizonte (0,52 ponto percen-
tual, ao passar de -0,11% para 0,41%), Recife (0,46 pon-
to percentual, ao passar de -0,01% para 0,45%) e Porto 
Alegre (0,24 ponto percentual, ao passar de -0,22% para 
0,02%). (AB)
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NOTAS

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

SÁBADO: DOMINGO:

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.

21° 31°
19° 29°

20° 29°

18° 27°

18° 29°

19° 30°

21° 29°

21° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

SEGUNDA:
Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

16º 25° 14º 28° 17º 30°

SUSPENSO
por tempo

indeterminado
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 A A Prefeitura de São Paulo 
vai pintar faixas de marca-
ção nas plataformas dos 31 
terminais municipais, defi-
nindo a distância de um me-
tro entre os usuários na fila 
de embarque, até este fim de 
semana. O objetivo da me-
dida, realizada pela SPTrans, 
é o de preservar a distância 
mínima recomendada como 
prevenção ao surto do novo 
coronavírus.

Os terminais Parque 
Dom Pedro, Santo Amaro, 
Tiradentes, Jardim Ângela, 
Bandeira e Grajaú foram os 
primeiros a receber as mar-
cações de filas nas platafor-
mas. A medida veio após re-
latos de aglomerações em 
terminais da Capital, o que 
aumenta o risco de contágio 
pelo Covid-19.

De acordo com a SPTrans, 
as faixas são pintadas nas 
plataformas de embarque 
com tinta de piso amarela, 
antiderrapante, e serão re-
forçadas periodicamente, se 
necessário. Faixas de distanciamento pintadas no terminal Parque Dom Pedro II, no centro da Capital

SUAMY BEYDOUN/AGIF/FOLHAPRESS

SPTrans pinta faixas para 
evitar aglomeração e filas

NOS TERMINAIS. Objetivo é preservar a distância mínima recomendada como prevenção ao surto do coronavírus

A prefeitura recomenda 
aos passageiros que preser-
vem a distância mínima de 
acordo com as faixas pinta-
das no chão das plataformas 
a fim de evitar o contágio e a 
propagação da Covid-19.

ÔNIBUS. 
A prefeitura informou ain-
da que ampliou em 201 os 
ônibus em circulação na 
cidade para reforçar a fro-
ta de 61 linhas e dos ter-
minais Cachoeirinha, San-
to Amaro, Grajaú e Jardim 
Ângela. Desse modo, o per-
centual da frota foi am-
pliado para 41,35% de um  
dia útil.

A gestão municipal tam-
bém criou um site com as 
notícias relacionadas ao 
transporte público em vir-
tude da pandemia de Co-
vid-19, incluindo mudanças 
de linhas, funcionamento 
dos postos e recomendações 
de como se prevenir: www.
sptrans.com.br/covid-19.  
(GSP)

Mais de 500 
policiais do 
Estado estão 
afastados 

 A A Secretaria de Segurança 
Pública do estado de São Pau-
lo (SSP) informou que mais 
de 500 policiais do Estado 
estão afastados de suas ativi-
dades por suspeita do novo  
coronavírus, vírus causador 
da Covid-19.

De acordo com a Segu-
rança Pública, 0,5% do efeti-
vo das polícias foi afastado. 
Como 112.913 agentes fazem 
parte do atual efetivo, apro-
ximadamente 560 policiais 
foram afastados.

Na Capital, cerca de 120 
guardas civis metropoli-
tanos estão afastados por 
também apresentarem sin-
tomas do novo coronavírus. 
Dois desses agentes da GCM 
(Guarda Civil Metropolita-
na) testaram positivo para 
a doença.

Na segunda-feira (30), 
uma sargento da Polícia 
Militar (PM) morreu pela 
nova doença. Segundo in-
formações da PM, Magali 
Garcia é a primeira morte 
de policial militar da ati-
va pelo novo coronavírus.  
(GSP)

SUSPEITAS DE COVID-19

 A A Prefeitura de Taboão da 
Serra confirmou na manhã 
desta quinta-feira mais um 
óbito em decorrência do co-
ronavírus. A vítima, agora a 
segunda do município, era um 
homem de 50 anos que sofria 
de problemas cardíacos. 

De acordo com a Adminis-
tração, o homem foi atendido 
em um hospital particular da 
cidade e depois foi transferido 
para São Bernardo do Campo, 
no ABC Paulista, onde veio a 
óbito. O bairro em que a víti-
ma morava em Taboão não foi 
divulgado. 

A primeira morte de um 
morador de Taboão da Serra 
relacionada com o coronaví-
rus foi oficialmente anuncia-
da no dia 24 do mês passado. 
A vítima, segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde, era uma se-

Taboão registra segunda 
morte por coronavírus 

nhora de 84 anos. Ela morreu 
em um hospital particular em 
São Paulo. 

CRESCIMENTO. 
Os casos de infectados pelo co-
ronavírus em Taboão da Serra 
subiu cerca de 360% nesta se-
mana. De acordo com os da-
dos divulgados diariamente 
pela prefeitura, na última se-
gunda-feira havia oito casos da 
Covid-19 no município. Nessa 
quinta-feira, o número saltou 
para 37 casos confirmados do 
coronavírus. 

Ainda de acordo com o bo-
letim da Prefeitura de Taboão 
da Serra, havia na manhã des-
ta quinta-feira 183 notificações 
suspeitas. Já no último dia 30 
de março, existiam 116 noti-
ficações suspeitas. A alta é de 
cerca de 57%. (MH)

 A O prefeito de São Bernardo 
do Campo, Orlando Morando, 
que testou positivo para coro-
navírus, mantém quadro clíni-
co estável e segue respirando 
com necessidade de oxigênio 
por cateter. Segundo a asses-
soria de imprensa do chefe do 
executivo, o prefeito seguirá 
na UTI.

Sua esposa, a deputada Car-
la Morando (PSDB), que tam-
bém está com Covid-19, segue 
em quarentena.

De acordo com Carla Mo-
rando, os “médicos disseram 
que ele teve uma discreta 
melhora do quadro respira-
tório, mas nada que possa 

Prefeito do ABC respira 
com suporte de oxigênio

Prefeito do ABC foi internado no último dia 29 de março 

REPRODUÇÃO/ TV GLOBO

Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, está 
internado na UTI após testar positivo para o coronavírus

ter alta”, diz
Segundo ela, Orlando está 

“abatido”, mas consciente. O 
prefeito foi hospitalizado no 
dia 29 março depois que os 
médicos constataram que o 
seu nível de saturação de oxi-
gênio no sangue estava abaixo 
do normal.

O prefeito está sendo me-
dicado com hidroxicloroquina 
e o antibiótico azitromicina. A 
combinação entre os dois me-
dicamentos tem sido estudada 
como uma das soluções para o 
tratamento da Covid-19.

MORTES. 
Na última segunda-feira, a Se-
cretaria da Saúde de São Ber-
nardo do Campo confirmou 
duas mortes em decorrência 
do coronavírus (Covid-19). As 
vítimas são dois idosos, um 
homem de 89 anos e uma 
mulher de 67 anos. Ambos 
são moradores do municí-
pio e foram atendidos pela 
rede de saúde da Capital.  
(Matheus Herbert)

 A A Prefeitura de São Pau-
lo iniciou nesta quinta-feira 
a distribuição de cartões-ali-
mentação às famílias de 273 
mil crianças matriculadas 
na rede municipal de ensi-
no em situação de vulnera-
bilidade social e cadastradas 
no Programa Bolsa Família. 
Além disso, 80 mil estudantes 
que atendem os critérios do 
programa porém não estão 
inscritos ainda serão benefi-
ciados com a iniciativa. O in-
vestimento será de R$ 24 mi-
lhões ao mês, enquanto durar 
a situação de pandemia.

Os alunos de creches mu-
nicipais receberão R$ 101 por 
mês. Estudantes do ensino in-
fantil R$ 63 e, do ensino fun-
damental, R$ 55.

Em coletiva realizada na 
tarde desta quinta-feira, o 
prefeito Bruno Covas (PSDB) 
disse que a medida é impor-

SP inicia distribuição de cartões-
alimentação a 273 mil crianças

Governador João Doria e o prefeito de São Paulo,Bruno Covas, 
durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira

DIVULGAÇÃO GOVERNO DO ESTADO

tante já que muitos estudan-
tes dependem exclusivamen-
te com a alimentação escolar.

MICROEMPREENDEDOR.
O governador de São Paulo, 

João Doria (PSDB), também 
anunciou em coletiva ao 
lado de Bruno Covas, a li-
beração de R$ 150 milhões 
para auxiliar os microem-
preendedores no enfren-

tamento ao impacto eco-
nômico da pandemia do 
coronavírus.

Serão ofertados R$ 100 
milhões do Banco do Povo 
e R$ 50 milhões do Sebrae-
-SP, por meio do programa 
Empreenda Rápido. A linha 
emergencial está disponí-
vel desde esta quinta.

“São medidas de ordem 
econômica para apoiar mi-
croempreendedores em to-
dos os setores da nossa eco-
nomia, serviços, comércio, 
indústria, tecnologia, edu-
cação e todos os outros que 
estão dentro desse patamar 
de microempresas”, disse o 
governador.

Com este anúncio, o 
governo do Estado já in-
jetou mais de R$ 650 mi-
lhões para aquecer a eco-
nomia, por meio do Banco 
do Povo e Desenvolve SP. A 
medida foi elaborada pela 
Comissão Econômica, cria-
da especialmente para en-
frentar os efeitos adversos 
do coronavírus na gera-
ção de emprego e renda.  
(GSP)

 A A quarentena imposta 
pelo governo paulista por 
causa do novo coronavírus, 
causador da Covid-19, causou 
ao menos um efeito positivo 
além dos relacionados à saú-
de: houve uma queda de 56% 
no número de roubos e fur-
tos de celulares no estado de 
São Paulo.

A Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado de São 
Paulo (SSP-SP) divulgou nú-
meros provisórios dos dias 24 
a 30 de março de 2020(com 
quarentena), comparando-os 
com os mesmos dias em 2019 
(sem quarentena). O núme-
ro de registros destes crimes 
caiu 56% em todo o Estado.

A Capital registrou uma 
queda de 54%, 4.300 regis-
tros no ano passado contra 
1.900 agora.

Nos municípios do inte-
rior paulista houve queda em 
268 deles, em 27 o número se 

Estado registra queda 
de 56% em roubos

manteve e outro 35 registra-
ram um aumento.

Entre as cidades que pos-
suíram mais de 50 registros 
em 2019, as maiores reduções 
foram em Campinas e Santo 
André, com uma queda de 
67% em ambas.

Na capital paulista, duran-
te este período de quaren-
tena, o número de registros 
em todos os distritos da cida-
de diminuiu, exceto em São 
Domingos, na zona noroes-
te da cidade, que registrou 
um roubo a mais no período 
avaliado.

As maiores reduções 
aconteceram no Campo Belo, 
na zona sul, Vila Formosa, na 
zona leste, e Perus, na zona 
norte da cidade de São Paulo, 
todos com queda de 90%. To-
dos os dados são da Secretaria 
de Segurança Pública do esta-
do. As informações são do jor-
nal “Folha de S. Paulo”. (GSP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2020
PROCESSO N.º 23/2020

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral 
natural, potável e não gasosa, acondicionada em garrafões, garrafas e copos, pelo 
período de 12 (doze) meses, para as secretarias do Município. Sessão Pública do 
Pregão Presencial nº 12/2020: 17/04/2020 às 9h, na Rua Leopoldo da Silva, 1.000 - 
Jd. Bela Vista - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 06/04/2020, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Ave-
nida da Liberdade, N° 250, Centro, torna público que fará o adiamento da ses-
são de abertura da Licitação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
sob Nº 007/2020 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada para execução de obras para SUBSTITUIÇÃO 
PARCIAL DE BASE E PISO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE LINEAR 
BENEDITO BUENO DE MORAES POR GRAMA SINTÉTICA, Parque locali-
zado na Rua Nélson Rodrigues, S/Nº, Centro, Franco da Rocha/SP. A data de 
entrega dos envelopes contendo a documentação e propostas, será adiada em 30 
dias, devido a Construção do Hospital de Campanha dentro do campo de futebol 
do parque para auxiliar no combate ao coronavírus neste município, os envelopes 
serão recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 14h00min do dia 
04/05/2020, procedendo-se à abertura dos envelopes de documentação no mesmo 
dia e local às 14h15min. será regida pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com suas devidas alterações. Os interessados poderão adquirir a pas-
ta completa contendo o Edital, gratuitamente, através de download no site da 
prefeitura www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação/licitações, ou 
pessoalmente na diretoria de gestão de suprimentos, devendo o interessado, 
em posse de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus 
dados na Avenida Liberdade, Nº 250 – Centro – Franco da Rocha/SP. Maiores 
informações (11) 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011203-74.2016.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Giovana Machado Pereira, CPF: 
957.564.340-20, que lhe foi proposta Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária pelo 
Banco Bradesco Financiamentos S/A, objetivando a Busca e Apreensão do veículo marca 
Honda, modelo Civic Sedan, versão EXS-AT 1.8 16V (New) (Tiptronic) 4P, Chassi 
93HFA16807Z204125, Renavam 000911263420, ano e modelo 2007/2007, placa DUN-4777, 
cor cinza, alienado fiduciariamente ao autor, visto que a ré deixou de pagar as parcelas 
avençadas. Ajuizada a ação, foi mencionado bem apreendido, e estando a ré em lugar ignorado, 
foi determinada a citação por edital, para que em 05 dias úteis, efetue o pagamento da 
integralidade da dívida, podendo no prazo de 15 dias úteis, oferecer resposta, ambos a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. 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 São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº038/2020- Registro de preços para fornecimen-
to de lâmpada led 150watts.Envio das propostas: até às 09h00 do dia 
22/04/2020.
Pregão eletrônico nº048/2020-Contratação de empresa para fornecimen-
to e instalação de balança rodoviária eletrônica fixa.Envio das propostas: 
até às 09h00 do dia 22/04/2020.
(A) Antonio Roberto Martins-Secretário de Infraestrutura Municipal
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.comprasgovernamentais.
gov.br (UASG 986.589) e www.jacarei.sp.gov.br   

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1000561-47.2015.8.26.0045.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro
de Arujá, Estado de São Paulo, Dr(a). NAIRA
BLANCO MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) HERMENEGILDO DE ALMEIDA,
Brasileiro, CPF 878.682.708-10, com endereço
à Rua Georgetow, 30, Jardim Rincao, CEP 07400
-375, Aruja - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Busca e Apreensão por parte de BANCO
ITAUCARD S/A, alegando em síntese: ser credor
do financiamento concedido, objetivando seu re-
cebimento. Encontrando-se o réu em lugar incer-
to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 25 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 Aruja, aos 02 de dezembro de 2019.

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 7ª VARA CÍVEL - Rua Vinte e Três de
Maio, 107 - Vila Tereza - CEP 09606-000 - Fone: (11) 2845-9574 - São Bernardo do
Campo-SP - E-mail:saobernardo7cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de
30 dias - Processo nº 0000319-27.2020.8.26.0564.  O  MM. Juiz de Direito da 7ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO DE
OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a ECL PAR
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ08.240.354/0001-15, TENDÊNCIA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ05.058.495/0001-23, que por este
Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por VIA
ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA . Encontrando-se o réu em lugar incer to 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  p razo  do  p resen te  ed i ta l ,  PAGUEM as QUANTIAS de
R$26.404,41 e R$297.791,34 (janeiro/2020), RESPECTIVAMENTE,  devidamente
atual izadas, 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, transcor-
rido 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 São Bernardo do Campo, aos 20 de fevereiro de 2020.

COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA - 1ª VARA CÍVEL - Estrada de Santa Isabel,
1170 /1194 ,  Ja rd im C laud ia  -  CEP 08570-080 ,  Fone : (11)  2711-1209 ,
Itaquaquecetuba-SP - E-mail: i taqua1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO –
Prazo de 30 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº
1006218-42.2018.8.26.0278. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de
Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, even-
tuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que RAFAEL GOIS
DE FREITAS juizou ação de USUCAPIÃO, visando adquirir o domínio do imóvel
localizado na Rua Américo Vespúcio, 359, Vila Augusta, Itaquaquecetuba, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS, para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso emque 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 Itaquaquecetuba, aos 26 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 033/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa especializada para execução de trincheira 
sanitária com fornecimento de materiais: trincheira sanitária nas seguintes dimensões: 75,00m 
(compr.) x 15,00m (largura superior) - descrição de serviço: abertura de vala, assentamento de 
canaleta, colocação de brita na canaleta, assentamento de tubo do fosso, espalhamento de cascalho 
e compactação no fundo da vala. O recebimento das propostas será a partir do dia 06 de abril 
de 2020 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 17 de abril de 2020 às 08:00h. A 
abertura da disputa será às 09:00h do dia 17 de abril de 2020. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.
sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 
09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 035/2020 - Pregão Eletrônico nº 008/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de Empresa(s) para fornecimento de lubrifi cantes 
e cera, conforme condições e quantidades constantes no termo de referência e anexos. O 
recebimento das propostas será a partir do dia 08 de abril de 2020 às 08:00h e o encerramento 
do recebimento será dia 27 de abril de 2020 às 08:00h. A abertura da disputa será às 09:00h 
do dia 27 de abril de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da 
Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 036/2020 - Pregão Eletrônico nº 009/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, 
conforme condições e quantidades constantes no termo de referência e anexos. O recebimento 
das propostas será a partir do dia 06 de abril de 2020 às 08:00h e o encerramento do recebimento 
será dia 17 de abril de 2020 às 09:00h. A abertura da disputa será às 10:30h do dia 17 de 
abril de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados 
no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura 
Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, 
à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 037/2020 - Pregão Eletrônico nº 010/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha 
da proposta de menor preço para contratação de empresa para fornecimento de ração para 
os animais monitorados pela divisão de controle de zoonoses do município de São Simão/SP, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. O 
recebimento das propostas será a partir do dia 07 de abril de 2020 às 08:00h e o encerramento 
do recebimento será dia 22 de abril de 2020 às 08:00h. A abertura da disputa será às 09:00h 
do dia 22 de abril de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da 
Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 026/2020 - Pregão Eletrônico nº 004/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios 
componentes da merenda escolar, para atender às necessidades das Creches e Escolas Municipais 
no ano letivo de 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 08 de abril de 2020 às 
08:00h e o encerramento do recebimento será dia 24 de abril de 2020 às 08:00h. A abertura da 
disputa será às 09:00h do dia 24 de abril de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos 
poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, 
na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 
12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda 
solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 028/2020 - Tomada de Preços nº 004/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade tomada de preços, na forma presencial, tendo em vista 
a escolha da proposta de menor preço para contratação de empresa para execução de Ciclovia 
de acesso a orla do tamanduá na cidade de São Simão SP, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. Data e horário de recebimento 
público dos documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até 
às 09h30min do dia 28 de abril de 2020. Data e horário da sessão pública de abertura dos 
envelopes: Pontualmente às 10h00min do dia 28 de abril de 2020. Local: Sala de Licitações e 
Contratos da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167 - Centro, CEP 
14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção 
de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min 
e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo 
telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020.

TIPO: “menor preço global”
(execução indireta empreitada por preço unitário).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E COLETA SELETIVA DE LIXO 
DOMICILIAR E COMERCIAL DA FRAÇÃO PASSÍVEL DE RECICLAGEM, A SER REALIZADA NA 
ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VALPARAISO/SP.
Edital e seus anexos à disposição dos interessados, através do site (www.valparaiso.sp.gov.br). A 
visita técnica (opcional) poderá ser realizada até às 10h do dia 22/04/2020, devendo os interessados, 
agendar através do fone (18)3401-9200, ramais 215 e 231, na Secretaria de Obras e Serviços, o dia 
da visita. Os interessados em participar da presente licitação deverão ser cadastrados junto à Prefei-
tura Municipal de Valparaíso, conforme exigências dos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93. As 
empresas não cadastradas poderão participar desta licitação, desde que requeiram sua inscrição no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Valparaiso até às 10h do dia 22/04/2020, e o pedido 
de cadastramento seja deferido. Documentos e propostas serão recebidos até às 09h15min do 
dia 27/04/2020 e a sessão de abertura dos envelopes será às 09h30min do mesmo dia. Maiores 
informações no endereço acima citado ou pelo telefone (18) 3401-9200 – ramal 230 – Departamento 
de Licitações e Contratos – e-mail: licitacao@valparaiso.sp.gov.br.
OBS: Caso solicite informações via e-mail, favor colocar o e-mail remetente no corpo do texto.

Valparaíso-SP, 02 de abril de 2020.
LUCIO SANTO DE LIMA

Prefeito

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADO DE ERRATA
Concorrência nº: 10/00001/20/01 - Objeto: Gerenciamento de obras novas, ampliações, adequações, reformas, 
serviços de manutenção de prédios escolares e prédios administrativos da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo, bem como atendimento ao cumprimento às legislações relacionadas ao Meio Ambiente, Segurança e 
Saúde Ocupacional. Nos anexos disponibilizados no site da FDE (www.fde.sp.gpv.br – link: licitações – comu-
nicados e esclarecimentos) e na Edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.-SP) de 02-04-2020, 
Executivo I - páginas 96 e 97.

Laparen Participações S.A.
CNPJ/ME nº 32.785.527/0001-65 - NIRE 35.3.0053156-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/12/2019
Aos dias 05/12/2019, às 10hrs, na sede da Companhia e presentes acionistas representantes da totalidade do capital social. Mesa: 
Mauro Cavalcanti de Albuquerque - Presidente; Ivo Bari Ferreira - Secretário. Deliberações: 1. Consignar a renúncia do Sr. Álvaro de 
Moura ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, conforme eleito na Assembleia Geral realizada em 06/05/2019, 
renúncia esta apresentada na data de hoje, que se encontra arquivada na sede da Companhia e compõe o Anexo I desta ata. 1.1. Em 
razão da renúncia, o Sr. Álvaro de Moura outorga a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação à Companhia em 
relação a todas e quaisquer pretensões a que potencialmente pudesse reivindicar, a qualquer tempo ou título. 2. Em razão da renúncia 
acima, aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a eleição do Sr. Ivo Bari Ferreira, CPF/ME nº 379.577.438-11, 
para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato até 03 de fevereiro de 2021. 2.1. O Sr. Ivo Bari 
Ferreira, ora eleito, fica investido no cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da 
Diretoria, com a assinatura da respectiva declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147, § 1°, da Lei das S.A., para o exercício 
de suas funções, segundo a qual declara sob as penas da lei, que não está impedido por lei de exercer a administração da Companhia. 
O Termo de Posse compõe o Anexo II desta ata. 3. Por fim, os acionistas autorizam neste ato a administração da Companhia a praticar 
todos os atos, registros e averbações que se fizerem necessários à perfeita regularização, formalização e efetivação das deliberações 
tomadas na presente Assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assem-
bleia Geral Extraordinária. São Paulo, 05/12/2019. Jucesp nº 105.335/20-4 em 21/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A Penitenciária Dr José AC Salgado de Tremembé, atendendo a Lei nº 14.591 de 14 de outubro 
de 2011 e o Decreto estadual nº 57.755, de 24 de janeiro de 2012, torna público o Edital de Cha-
mada Publica Nº 01/2020, visando o credenciamento de agricultores familiares para atendimento 
ao Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social – PPAIS para aquisição de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros para o período de 01 de maio a 31 de agosto de 2020, por ine-
xibilidade de licitação, artigo 25, da Lei 8.666/93, para atendimento da Penitenciaria Dr Jose AC 
Salgado de Tremembé. A sessão será realizada no dia 22/04/2020 ás 09:00h na Penitenciaria Dr. 
Jose AC Salgado de Tremembé, sita a Rod. Amador Bueno da Veiga Km 138,5 Tremembé SP, 
o edital na integra poderá ser adquirido no endereço supra citado, pelo site www.sap.sp.gov.br, 
www.itesp.sp.gov.br e www.cati.sp.gov.br. Os envelopes propostas poderão ser encaminhados á 
Penitenciaria Dr. Jose AC Salgado de Tremembé a partir do dia 06/04/2020 até o dia 20/04/2020 
das 08:00h as 16:00h e dia 22/04/2020 das 08:00h as 09:00h. Maiores informações poderão 
ser obtidas através do telefone (12) 3602 2166 ramal 224 – Núcleo de Finanças e Suprimentos.

CHAMADA PÚBLICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
EDITAL Nº 35/2020 - PROCESSO Nº 37/2020
Objeto: Fornecimento de fi tas isolante, tefl on 
e de isolamento; lanternas, pilhas e baterias 
alcalinas, através do Sistema de Registro de 
Preços. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através 
do BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, 
na data de 17 de abril de 2020, às 09h00. 
Maiores informações, na Gerência de Compras, 
Licitações e Contratos do SAAE, através do 
telefone: (19) 3834-9430. Indaiatuba, 02 de 
abril de 2020. ENGº SANDRO DE A. LOPES 
CORAL - Superintendente

Pregão Eletrônico nº 14/2020
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 
serviços eventuais, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais da ANAC 
no Rio de Janeiro/RJ, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e 
componentes de reposição., conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. Edital: 03/04/2020 de 08h00 às 12h00 e 
de 13h00 às 17h00. Entrega das Propostas: a partir de 03/04/2020. Abertura das 
Propostas: 16/04/2020 às 14 horas em www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Gisele Aparecida Goncalves de Oliveira
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
• AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PROCESSO Nº 33/2020. Tipo: Menor preço global. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para término da execução de rampas acessíveis, piso podotátil e adaptação 
de banheiro. Data/horário limite para protocolo dos envelopes: 27 de abril de 2020, às 08h45min (setor de protocolo 
do Paço Municipal). Data e horário da sessão: 27 de abril de 2020, às 09h00min (sala do departamento de licitações). 
Local de protocolo dos envelopes e de realização da sessão da licitação: Paço Municipal - Rua Guilherme Silva nº. 
337 - Centro - Pontal - SP. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito 
à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min e através do site ofi cial 
do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. Pontal, 02 de abril de 2020. André Luis Carneiro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 074/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para execução de obra de pavimentação as-
fáltica com CBUQ de diversas ruas dos bairros: 
Jd. São Bás, Residencial Monte Líbano, Que-
mil, Jd. Pinheiros, Vila Silvares, Parque das Na-
ções, Colinas Park Residencial, Jandaia Resi-
dencial Parque, Residencial Das Aroeiras e Par-
que Residencial América, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos, confor-
me memoriais descritivos, memorial de cálculo, 
planilhas orçamentárias, cronogramas físico-fi -
nanceiros e projetos fornecidos pela Secretaria 
de Obras. Data da Abertura: 06/05/2020, às 
08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 
Municipal. Birigui, 02/04/2020.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2020.

DAE S/A – AGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2020. Edital de 02/04/2020. OBJETO AQUISIÇÃO DE TUBOS EM PVC (DIVERSOS 
DIÂMETROS). TIPO: Menor Preço por Lote. DATA DE ABERTURA: às 14:00 do dia 27/04/2020.

PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2020. Edital de 02/04/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA DAE S/A. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do 
dia 27/04/2020.

Modo Disputa Fechado nº 008/2020. Edital retificado de 18/02/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos de engenharia para implantação de setorização contemplando distritos de medição e 
controle e zonas de pressão – nos grupos: lote 1 (zona sul) e lote 2 (zona leste) no município de Jundiaí-SP. TIPO: Menor 
preço por lote. NOVA DATA DE ABERTURA: às 09:00 do dia 02/07/2020

Modo Disputa Fechado nº 012/2020. Edital de 02/04/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
extensão de redes de água e redes coletoras de esgoto no bairro do Balsan no município de Jundiaí-SP. TIPO: Menor 
preço. ABERTURA: às 09:00 do dia 23/06/2020

Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) 
gratuitamente.

Armando Mietto Junior / Diretor Administrativo.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de licitações

Pregão Eletrônico nº 06/2020
Processo de Compras nº 72/2019

Data/Hora da sessão: 17/04/2020 às 09h30min.
Objeto: Desentupidora de esgoto conforme edital.

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

Data/Hora da sessão: 17/04/2020 às 14h30min.
Objeto: Geofone eletrônico usado na detecção de vazamentos.
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

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP avisa aos interessados que fará realizar o Pregão 
Eletrônico nº 009/2020, CÓDIGO BEC 113840 - Prestação de Serviço de Atendimento aos Clientes 
externos e internos da Imprensa Ofi cial, incluindo todos os recursos físicos, logísticos, tecnológicos, 
materiais e humanos necessários para seu cumprimento e de acordo com o presente Memorial 
Descritivo – Anexo I.

OFERTA DE COMPRAS 513301510872020OC00011.

O edital deverá ser retirado no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, www.bec.fazenda.sp.gov.br
ou www.imprensaofi cial.com.br. DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA 
ELETRÔNICA: 06/04/2020 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 17/04/2020, 
ÀS 09:30  HORAS.

ISABEL SETSUKO MISAO COSTA
Gerente de Compras e Contratações

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE 
DATA MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

nº 55/2020 - PROCESSO n. 1548/2020  
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
materiais elétricos e de iluminação para atender 
a ampliação e manutenção da iluminação pública 
do município. Secretaria Municipal de Obras.
Fica reti� cado as especi� cações dos itens 11 
e 12 constantes do Anexo I do edital. A � m de 
que não se alegue prejuízo à formulação da 
proposta, � ca devolvido o prazo, da seguinte 
forma: o recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 17/04/2020 às 08:30h e abertura a 
partir das 08:32h. O inteiro teor da reti� cação 
� ca disponibilizado no novo edital no Portal 
de Compras desta Prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁL-
TICA, CONCRETO BETUMINOSO E EMULSSÃO ASFÁLTICA.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 22/04/2020 ÀS 13h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 22/04/2020 
ÀS 14h00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MI-
CROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 
07/08/2014.

OBJETO: FORNECIMENTO DE VELAS PARA FILTROS DE ÁGUA.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 23/04/2020 ÀS 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 23/04/2020 
ÀS 09h00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MI-
CROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 
07/08/2014.

OBJETO: FORNECIMENTO DE CANETA HIDROGRÁFICA, DIÁRIOS DE CLASSE E GIZ 
DE CERA.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 23/04/2020 ÀS 13h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 23/04/2020 
ÀS 14h00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MI-
CROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 
07/08/2014.

OBJETO: FORNECIMENTO DE COMPUTADORES.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 24/04/2020 ÀS 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 24/04/2020 
ÀS 09h00.
Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser 
retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa me-
diante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no 
mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” des-
ta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br. 

TOMADA DE PREÇOS: 04/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E IM-
PLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA USF – CENTRO.
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 23 de Abril de 2020, até 
as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS: 10/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PA-
VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS CARVALHO, JOÃO BATISTA ROSA E VITÓRIA.
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 27 de abril de 
2020, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ca-
breúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao De-
partamento de Compras e Licitações, em CD -ROM a ser retirado no referido endereço, 
mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 
10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, 
gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no 
endereço de acesso http://www.Cabreúva.sp.gov.br. 

Cabreúva, 02 de abril de 2020
HENRIQUE MARTIN

PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011 / 2020

Acha-se aberto, no município de LUIZ ANTÔNIO / SP o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011 / 2020 – 
Processo n°. 010 / 2020, do tipo MENOR PREÇO POR KM EFETIVAMENTE RODADO / POR ITEM, cujo 
OBJETO é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL EVENTUAL DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, VAN 
E PAS / AUTOMÓVEL, ADEQUADOS E LEGALIZADOS E COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE 
HABILITADOS, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E 
DEMAIS NORMAS EM VIGOR, para atender as necessidades das Secretarias, Departamentos e Setores deste 
órgão licitante, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e da Lei Complementar n°. 123 
/ 2006 e suas alterações. ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 22 (vinte e dois) DE 
ABRIL DE 2020 (dois mil e vinte), ÀS 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão 
ser consultados e retirados gratuitamente pelo site: www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento 
de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade nº. 30, Centro, nesta, no 
horário de expediente, ou solicitado através do e-mail: licitacao@luizantonio.sp.gov.br. 

Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e Licitações. 
Luiz Antônio / SP, 02 de abril de 2020. 

(a) GABRIEL CARVALHAES ROSATTI - Prefeito Municipal.

Companhia Ligna de Investimentos
CNPJ/MF 52.947.108/0001-90 | NIRE 35.300.120.051

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 3/03/2020
Data, hora e local: 3/03/2020, às 9h, na sede social da Companhia Ligna de Investimentos (“Companhia”), situada na Rua 
Bartolomeu Paes, n. 136, térreo, Vila Anastácio, CEP 05092-000, na cidade de São Paulo/SP. Presença: acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: 
dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4.º, da Lei 
n. 6.404/1976. Mesa: Helio Seibel, Presidente, e Ronaldo Aparecido Mazarini, Secretário. Ordem do dia: redução do capital social 
da Companhia. Deliberações: por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas deliberaram por: (i) reduzir o capital social da 
Companhia em R$ 692.639.001,57, considerado excessivo nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, sem o 
cancelamento de ações ordinárias nominativas, mediante a restituição aos acionistas de parte do valor de suas ações; (ii) em 
restituição ao capital reduzido, os acionistas receberão (a) 11.149.988 quotas de emissão da Novo Espaço Empreendimentos e 
Participações Ltda., de titularidade da Companhia, pelo valor total de R$ 31.210.529,77; (b) 7.024.640 quotas de emissão da 
HSKP Administração e Participações Ltda., de titularidade da Companhia, pelo valor total de R$ 6.522.980,03; (c) 97.685.686 
ações de emissão da Duratex S.A., de titularidade da Companhia, pelo valor total de R$ 648.105.491,77, a título de devolução de 
suas participações no capital social da Companhia, pelo valor contábil delas, conforme autoriza o artigo 22 da Lei 9.249/1995, 
de acordo com balanço patrimonial da Companhia levantado em 29/02/2020, e (d) R$ 6.800.000,00, decorrentes de créditos a 
receber dos acionistas da Companhia; (iii) diante do anteriormente deliberado, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 
117.513.908,35, dividido em 208.500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando o artigo 5.º do Estatuto Social 
da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5.º O Capital Social é R$ 117.513.908,35, dividido em 208.500 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.” (iv) em razão das deliberações anteriores, 
aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo I desta ata. 
Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, 
após lida e aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: presidente, Helio Seibel; secretário, Ronaldo Aparecido Mazarini; e 
acionistas, Helio Seibel e Salo Davi Seibel. São Paulo (SP), 3/03/2020.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, 

CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 013/2020 - REABERTURA. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO BAIRRO DAS PALMEIRAS, NESTE MUNICIPIO. DATA: 
22/04/2020 – 08H30M. TOMADA DE PREÇOS N. 017/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES ELETRICAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES 
DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA E BAIXA TENSÃO, TRANSFORMADORES E INSTALAÇÕES 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. DATA: 22/04/2020 
– 10H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 010/2020 - REABERTURA. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
POLIESPORTIVA FIORAVANTE BERTOLINI, BAIRRO REFUGIO DA SERRA. DATA: 23/04/2020 
– 08H30M. TOMADA DE PREÇOS N. 011/2020 - REABERTURA. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA PINTO DA 
FONSECA. DATA: 23/04/2020 – 10H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 012/2020 - REABERTURA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO EM RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM GUSTAVO. DATA: 24/04/2020 – 08H30M. 
TOMADA DE PREÇOS N. 014/2020 - REABERTURA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY CILE LUIZ 
GONZAGA COLI BEGHINI, PALMEIRAS. DATA: 24/04/2020 – 10H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 
016/2020 - REABERTURA. TIPO: TECNICA E PREÇO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E NA LEI DE ZONEAMENTO, 
USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO. DATA: 06/05/2020 - 10H00M. CADASTRO: Para 
participar, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro 
até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edital com-
pleto deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância 
Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, devendo o 
interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@ser-
ranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600.

Serra Negra, 02 de Abril de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2020
PROCESSO N.º 23/2020

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral 
natural, potável e não gasosa, acondicionada em garrafões, garrafas e copos, pelo 
período de 12 (doze) meses, para as secretarias do Município. Sessão Pública do 
Pregão Presencial nº 12/2020: 17/04/2020 às 9h, na Rua Leopoldo da Silva, 1.000 - 
Jd. Bela Vista - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 06/04/2020, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Ave-
nida da Liberdade, N° 250, Centro, torna público que fará o adiamento da ses-
são de abertura da Licitação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
sob Nº 007/2020 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada para execução de obras para SUBSTITUIÇÃO 
PARCIAL DE BASE E PISO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE LINEAR 
BENEDITO BUENO DE MORAES POR GRAMA SINTÉTICA, Parque locali-
zado na Rua Nélson Rodrigues, S/Nº, Centro, Franco da Rocha/SP. A data de 
entrega dos envelopes contendo a documentação e propostas, será adiada em 30 
dias, devido a Construção do Hospital de Campanha dentro do campo de futebol 
do parque para auxiliar no combate ao coronavírus neste município, os envelopes 
serão recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 14h00min do dia 
04/05/2020, procedendo-se à abertura dos envelopes de documentação no mesmo 
dia e local às 14h15min. será regida pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com suas devidas alterações. Os interessados poderão adquirir a pas-
ta completa contendo o Edital, gratuitamente, através de download no site da 
prefeitura www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação/licitações, ou 
pessoalmente na diretoria de gestão de suprimentos, devendo o interessado, 
em posse de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus 
dados na Avenida Liberdade, Nº 250 – Centro – Franco da Rocha/SP. Maiores 
informações (11) 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011203-74.2016.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Giovana Machado Pereira, CPF: 
957.564.340-20, que lhe foi proposta Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária pelo 
Banco Bradesco Financiamentos S/A, objetivando a Busca e Apreensão do veículo marca 
Honda, modelo Civic Sedan, versão EXS-AT 1.8 16V (New) (Tiptronic) 4P, Chassi 
93HFA16807Z204125, Renavam 000911263420, ano e modelo 2007/2007, placa DUN-4777, 
cor cinza, alienado fiduciariamente ao autor, visto que a ré deixou de pagar as parcelas 
avençadas. Ajuizada a ação, foi mencionado bem apreendido, e estando a ré em lugar ignorado, 
foi determinada a citação por edital, para que em 05 dias úteis, efetue o pagamento da 
integralidade da dívida, podendo no prazo de 15 dias úteis, oferecer resposta, ambos a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. 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 São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº038/2020- Registro de preços para fornecimen-
to de lâmpada led 150watts.Envio das propostas: até às 09h00 do dia 
22/04/2020.
Pregão eletrônico nº048/2020-Contratação de empresa para fornecimen-
to e instalação de balança rodoviária eletrônica fixa.Envio das propostas: 
até às 09h00 do dia 22/04/2020.
(A) Antonio Roberto Martins-Secretário de Infraestrutura Municipal
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.comprasgovernamentais.
gov.br (UASG 986.589) e www.jacarei.sp.gov.br   

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1000561-47.2015.8.26.0045.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro
de Arujá, Estado de São Paulo, Dr(a). NAIRA
BLANCO MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) HERMENEGILDO DE ALMEIDA,
Brasileiro, CPF 878.682.708-10, com endereço
à Rua Georgetow, 30, Jardim Rincao, CEP 07400
-375, Aruja - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Busca e Apreensão por parte de BANCO
ITAUCARD S/A, alegando em síntese: ser credor
do financiamento concedido, objetivando seu re-
cebimento. Encontrando-se o réu em lugar incer-
to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 25 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 Aruja, aos 02 de dezembro de 2019.

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 7ª VARA CÍVEL - Rua Vinte e Três de
Maio, 107 - Vila Tereza - CEP 09606-000 - Fone: (11) 2845-9574 - São Bernardo do
Campo-SP - E-mail:saobernardo7cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de
30 dias - Processo nº 0000319-27.2020.8.26.0564.  O  MM. Juiz de Direito da 7ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO DE
OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a ECL PAR
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ08.240.354/0001-15, TENDÊNCIA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ05.058.495/0001-23, que por este
Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por VIA
ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA . Encontrando-se o réu em lugar incer to 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  p razo  do  p resen te  ed i ta l ,  PAGUEM as QUANTIAS de
R$26.404,41 e R$297.791,34 (janeiro/2020), RESPECTIVAMENTE,  devidamente
atual izadas, 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, transcor-
rido 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 São Bernardo do Campo, aos 20 de fevereiro de 2020.

COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA - 1ª VARA CÍVEL - Estrada de Santa Isabel,
1170 /1194 ,  Ja rd im C laud ia  -  CEP 08570-080 ,  Fone : (11)  2711-1209 ,
Itaquaquecetuba-SP - E-mail: i taqua1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO –
Prazo de 30 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº
1006218-42.2018.8.26.0278. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de
Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, even-
tuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que RAFAEL GOIS
DE FREITAS juizou ação de USUCAPIÃO, visando adquirir o domínio do imóvel
localizado na Rua Américo Vespúcio, 359, Vila Augusta, Itaquaquecetuba, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS, para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso emque 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 Itaquaquecetuba, aos 26 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 033/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa especializada para execução de trincheira 
sanitária com fornecimento de materiais: trincheira sanitária nas seguintes dimensões: 75,00m 
(compr.) x 15,00m (largura superior) - descrição de serviço: abertura de vala, assentamento de 
canaleta, colocação de brita na canaleta, assentamento de tubo do fosso, espalhamento de cascalho 
e compactação no fundo da vala. O recebimento das propostas será a partir do dia 06 de abril 
de 2020 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 17 de abril de 2020 às 08:00h. A 
abertura da disputa será às 09:00h do dia 17 de abril de 2020. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.
sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 
09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 035/2020 - Pregão Eletrônico nº 008/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de Empresa(s) para fornecimento de lubrifi cantes 
e cera, conforme condições e quantidades constantes no termo de referência e anexos. O 
recebimento das propostas será a partir do dia 08 de abril de 2020 às 08:00h e o encerramento 
do recebimento será dia 27 de abril de 2020 às 08:00h. A abertura da disputa será às 09:00h 
do dia 27 de abril de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da 
Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 036/2020 - Pregão Eletrônico nº 009/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, 
conforme condições e quantidades constantes no termo de referência e anexos. O recebimento 
das propostas será a partir do dia 06 de abril de 2020 às 08:00h e o encerramento do recebimento 
será dia 17 de abril de 2020 às 09:00h. A abertura da disputa será às 10:30h do dia 17 de 
abril de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados 
no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura 
Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, 
à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 037/2020 - Pregão Eletrônico nº 010/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha 
da proposta de menor preço para contratação de empresa para fornecimento de ração para 
os animais monitorados pela divisão de controle de zoonoses do município de São Simão/SP, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. O 
recebimento das propostas será a partir do dia 07 de abril de 2020 às 08:00h e o encerramento 
do recebimento será dia 22 de abril de 2020 às 08:00h. A abertura da disputa será às 09:00h 
do dia 22 de abril de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da 
Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 026/2020 - Pregão Eletrônico nº 004/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios 
componentes da merenda escolar, para atender às necessidades das Creches e Escolas Municipais 
no ano letivo de 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 08 de abril de 2020 às 
08:00h e o encerramento do recebimento será dia 24 de abril de 2020 às 08:00h. A abertura da 
disputa será às 09:00h do dia 24 de abril de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos 
poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, 
na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 
12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda 
solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 028/2020 - Tomada de Preços nº 004/2020

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade tomada de preços, na forma presencial, tendo em vista 
a escolha da proposta de menor preço para contratação de empresa para execução de Ciclovia 
de acesso a orla do tamanduá na cidade de São Simão SP, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. Data e horário de recebimento 
público dos documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até 
às 09h30min do dia 28 de abril de 2020. Data e horário da sessão pública de abertura dos 
envelopes: Pontualmente às 10h00min do dia 28 de abril de 2020. Local: Sala de Licitações e 
Contratos da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167 - Centro, CEP 
14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção 
de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min 
e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo 
telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020.

TIPO: “menor preço global”
(execução indireta empreitada por preço unitário).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E COLETA SELETIVA DE LIXO 
DOMICILIAR E COMERCIAL DA FRAÇÃO PASSÍVEL DE RECICLAGEM, A SER REALIZADA NA 
ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VALPARAISO/SP.
Edital e seus anexos à disposição dos interessados, através do site (www.valparaiso.sp.gov.br). A 
visita técnica (opcional) poderá ser realizada até às 10h do dia 22/04/2020, devendo os interessados, 
agendar através do fone (18)3401-9200, ramais 215 e 231, na Secretaria de Obras e Serviços, o dia 
da visita. Os interessados em participar da presente licitação deverão ser cadastrados junto à Prefei-
tura Municipal de Valparaíso, conforme exigências dos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93. As 
empresas não cadastradas poderão participar desta licitação, desde que requeiram sua inscrição no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Valparaiso até às 10h do dia 22/04/2020, e o pedido 
de cadastramento seja deferido. Documentos e propostas serão recebidos até às 09h15min do 
dia 27/04/2020 e a sessão de abertura dos envelopes será às 09h30min do mesmo dia. Maiores 
informações no endereço acima citado ou pelo telefone (18) 3401-9200 – ramal 230 – Departamento 
de Licitações e Contratos – e-mail: licitacao@valparaiso.sp.gov.br.
OBS: Caso solicite informações via e-mail, favor colocar o e-mail remetente no corpo do texto.

Valparaíso-SP, 02 de abril de 2020.
LUCIO SANTO DE LIMA

Prefeito

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADO DE ERRATA
Concorrência nº: 10/00001/20/01 - Objeto: Gerenciamento de obras novas, ampliações, adequações, reformas, 
serviços de manutenção de prédios escolares e prédios administrativos da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo, bem como atendimento ao cumprimento às legislações relacionadas ao Meio Ambiente, Segurança e 
Saúde Ocupacional. Nos anexos disponibilizados no site da FDE (www.fde.sp.gpv.br – link: licitações – comu-
nicados e esclarecimentos) e na Edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.-SP) de 02-04-2020, 
Executivo I - páginas 96 e 97.

Laparen Participações S.A.
CNPJ/ME nº 32.785.527/0001-65 - NIRE 35.3.0053156-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/12/2019
Aos dias 05/12/2019, às 10hrs, na sede da Companhia e presentes acionistas representantes da totalidade do capital social. Mesa: 
Mauro Cavalcanti de Albuquerque - Presidente; Ivo Bari Ferreira - Secretário. Deliberações: 1. Consignar a renúncia do Sr. Álvaro de 
Moura ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, conforme eleito na Assembleia Geral realizada em 06/05/2019, 
renúncia esta apresentada na data de hoje, que se encontra arquivada na sede da Companhia e compõe o Anexo I desta ata. 1.1. Em 
razão da renúncia, o Sr. Álvaro de Moura outorga a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação à Companhia em 
relação a todas e quaisquer pretensões a que potencialmente pudesse reivindicar, a qualquer tempo ou título. 2. Em razão da renúncia 
acima, aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a eleição do Sr. Ivo Bari Ferreira, CPF/ME nº 379.577.438-11, 
para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato até 03 de fevereiro de 2021. 2.1. O Sr. Ivo Bari 
Ferreira, ora eleito, fica investido no cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da 
Diretoria, com a assinatura da respectiva declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147, § 1°, da Lei das S.A., para o exercício 
de suas funções, segundo a qual declara sob as penas da lei, que não está impedido por lei de exercer a administração da Companhia. 
O Termo de Posse compõe o Anexo II desta ata. 3. Por fim, os acionistas autorizam neste ato a administração da Companhia a praticar 
todos os atos, registros e averbações que se fizerem necessários à perfeita regularização, formalização e efetivação das deliberações 
tomadas na presente Assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assem-
bleia Geral Extraordinária. São Paulo, 05/12/2019. Jucesp nº 105.335/20-4 em 21/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A Penitenciária Dr José AC Salgado de Tremembé, atendendo a Lei nº 14.591 de 14 de outubro 
de 2011 e o Decreto estadual nº 57.755, de 24 de janeiro de 2012, torna público o Edital de Cha-
mada Publica Nº 01/2020, visando o credenciamento de agricultores familiares para atendimento 
ao Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social – PPAIS para aquisição de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros para o período de 01 de maio a 31 de agosto de 2020, por ine-
xibilidade de licitação, artigo 25, da Lei 8.666/93, para atendimento da Penitenciaria Dr Jose AC 
Salgado de Tremembé. A sessão será realizada no dia 22/04/2020 ás 09:00h na Penitenciaria Dr. 
Jose AC Salgado de Tremembé, sita a Rod. Amador Bueno da Veiga Km 138,5 Tremembé SP, 
o edital na integra poderá ser adquirido no endereço supra citado, pelo site www.sap.sp.gov.br, 
www.itesp.sp.gov.br e www.cati.sp.gov.br. Os envelopes propostas poderão ser encaminhados á 
Penitenciaria Dr. Jose AC Salgado de Tremembé a partir do dia 06/04/2020 até o dia 20/04/2020 
das 08:00h as 16:00h e dia 22/04/2020 das 08:00h as 09:00h. Maiores informações poderão 
ser obtidas através do telefone (12) 3602 2166 ramal 224 – Núcleo de Finanças e Suprimentos.

CHAMADA PÚBLICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
EDITAL Nº 35/2020 - PROCESSO Nº 37/2020
Objeto: Fornecimento de fi tas isolante, tefl on 
e de isolamento; lanternas, pilhas e baterias 
alcalinas, através do Sistema de Registro de 
Preços. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através 
do BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, 
na data de 17 de abril de 2020, às 09h00. 
Maiores informações, na Gerência de Compras, 
Licitações e Contratos do SAAE, através do 
telefone: (19) 3834-9430. Indaiatuba, 02 de 
abril de 2020. ENGº SANDRO DE A. LOPES 
CORAL - Superintendente

Pregão Eletrônico nº 14/2020
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 
serviços eventuais, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais da ANAC 
no Rio de Janeiro/RJ, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e 
componentes de reposição., conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. Edital: 03/04/2020 de 08h00 às 12h00 e 
de 13h00 às 17h00. Entrega das Propostas: a partir de 03/04/2020. Abertura das 
Propostas: 16/04/2020 às 14 horas em www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Gisele Aparecida Goncalves de Oliveira
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
• AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PROCESSO Nº 33/2020. Tipo: Menor preço global. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para término da execução de rampas acessíveis, piso podotátil e adaptação 
de banheiro. Data/horário limite para protocolo dos envelopes: 27 de abril de 2020, às 08h45min (setor de protocolo 
do Paço Municipal). Data e horário da sessão: 27 de abril de 2020, às 09h00min (sala do departamento de licitações). 
Local de protocolo dos envelopes e de realização da sessão da licitação: Paço Municipal - Rua Guilherme Silva nº. 
337 - Centro - Pontal - SP. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito 
à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min e através do site ofi cial 
do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. Pontal, 02 de abril de 2020. André Luis Carneiro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 074/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para execução de obra de pavimentação as-
fáltica com CBUQ de diversas ruas dos bairros: 
Jd. São Bás, Residencial Monte Líbano, Que-
mil, Jd. Pinheiros, Vila Silvares, Parque das Na-
ções, Colinas Park Residencial, Jandaia Resi-
dencial Parque, Residencial Das Aroeiras e Par-
que Residencial América, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos, confor-
me memoriais descritivos, memorial de cálculo, 
planilhas orçamentárias, cronogramas físico-fi -
nanceiros e projetos fornecidos pela Secretaria 
de Obras. Data da Abertura: 06/05/2020, às 
08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 
Municipal. Birigui, 02/04/2020.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2020.

DAE S/A – AGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2020. Edital de 02/04/2020. OBJETO AQUISIÇÃO DE TUBOS EM PVC (DIVERSOS 
DIÂMETROS). TIPO: Menor Preço por Lote. DATA DE ABERTURA: às 14:00 do dia 27/04/2020.

PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2020. Edital de 02/04/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA DAE S/A. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do 
dia 27/04/2020.

Modo Disputa Fechado nº 008/2020. Edital retificado de 18/02/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos de engenharia para implantação de setorização contemplando distritos de medição e 
controle e zonas de pressão – nos grupos: lote 1 (zona sul) e lote 2 (zona leste) no município de Jundiaí-SP. TIPO: Menor 
preço por lote. NOVA DATA DE ABERTURA: às 09:00 do dia 02/07/2020

Modo Disputa Fechado nº 012/2020. Edital de 02/04/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
extensão de redes de água e redes coletoras de esgoto no bairro do Balsan no município de Jundiaí-SP. TIPO: Menor 
preço. ABERTURA: às 09:00 do dia 23/06/2020

Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) 
gratuitamente.

Armando Mietto Junior / Diretor Administrativo.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de licitações

Pregão Eletrônico nº 06/2020
Processo de Compras nº 72/2019

Data/Hora da sessão: 17/04/2020 às 09h30min.
Objeto: Desentupidora de esgoto conforme edital.

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

Data/Hora da sessão: 17/04/2020 às 14h30min.
Objeto: Geofone eletrônico usado na detecção de vazamentos.
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

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP avisa aos interessados que fará realizar o Pregão 
Eletrônico nº 009/2020, CÓDIGO BEC 113840 - Prestação de Serviço de Atendimento aos Clientes 
externos e internos da Imprensa Ofi cial, incluindo todos os recursos físicos, logísticos, tecnológicos, 
materiais e humanos necessários para seu cumprimento e de acordo com o presente Memorial 
Descritivo – Anexo I.

OFERTA DE COMPRAS 513301510872020OC00011.

O edital deverá ser retirado no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, www.bec.fazenda.sp.gov.br
ou www.imprensaofi cial.com.br. DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA 
ELETRÔNICA: 06/04/2020 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 17/04/2020, 
ÀS 09:30  HORAS.

ISABEL SETSUKO MISAO COSTA
Gerente de Compras e Contratações

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE 
DATA MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

nº 55/2020 - PROCESSO n. 1548/2020  
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
materiais elétricos e de iluminação para atender 
a ampliação e manutenção da iluminação pública 
do município. Secretaria Municipal de Obras.
Fica reti� cado as especi� cações dos itens 11 
e 12 constantes do Anexo I do edital. A � m de 
que não se alegue prejuízo à formulação da 
proposta, � ca devolvido o prazo, da seguinte 
forma: o recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 17/04/2020 às 08:30h e abertura a 
partir das 08:32h. O inteiro teor da reti� cação 
� ca disponibilizado no novo edital no Portal 
de Compras desta Prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁL-
TICA, CONCRETO BETUMINOSO E EMULSSÃO ASFÁLTICA.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 22/04/2020 ÀS 13h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 22/04/2020 
ÀS 14h00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MI-
CROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 
07/08/2014.

OBJETO: FORNECIMENTO DE VELAS PARA FILTROS DE ÁGUA.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 23/04/2020 ÀS 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 23/04/2020 
ÀS 09h00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MI-
CROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 
07/08/2014.

OBJETO: FORNECIMENTO DE CANETA HIDROGRÁFICA, DIÁRIOS DE CLASSE E GIZ 
DE CERA.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 23/04/2020 ÀS 13h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 23/04/2020 
ÀS 14h00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MI-
CROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 
07/08/2014.

OBJETO: FORNECIMENTO DE COMPUTADORES.

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 24/04/2020 ÀS 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 24/04/2020 
ÀS 09h00.
Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser 
retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa me-
diante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no 
mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” des-
ta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br. 

TOMADA DE PREÇOS: 04/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E IM-
PLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA USF – CENTRO.
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 23 de Abril de 2020, até 
as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS: 10/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PA-
VIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS CARVALHO, JOÃO BATISTA ROSA E VITÓRIA.
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 27 de abril de 
2020, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ca-
breúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao De-
partamento de Compras e Licitações, em CD -ROM a ser retirado no referido endereço, 
mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 
10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, 
gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no 
endereço de acesso http://www.Cabreúva.sp.gov.br. 

Cabreúva, 02 de abril de 2020
HENRIQUE MARTIN

PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011 / 2020

Acha-se aberto, no município de LUIZ ANTÔNIO / SP o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011 / 2020 – 
Processo n°. 010 / 2020, do tipo MENOR PREÇO POR KM EFETIVAMENTE RODADO / POR ITEM, cujo 
OBJETO é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL EVENTUAL DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, VAN 
E PAS / AUTOMÓVEL, ADEQUADOS E LEGALIZADOS E COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE 
HABILITADOS, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E 
DEMAIS NORMAS EM VIGOR, para atender as necessidades das Secretarias, Departamentos e Setores deste 
órgão licitante, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e da Lei Complementar n°. 123 
/ 2006 e suas alterações. ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 22 (vinte e dois) DE 
ABRIL DE 2020 (dois mil e vinte), ÀS 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão 
ser consultados e retirados gratuitamente pelo site: www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento 
de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade nº. 30, Centro, nesta, no 
horário de expediente, ou solicitado através do e-mail: licitacao@luizantonio.sp.gov.br. 

Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e Licitações. 
Luiz Antônio / SP, 02 de abril de 2020. 

(a) GABRIEL CARVALHAES ROSATTI - Prefeito Municipal.

Companhia Ligna de Investimentos
CNPJ/MF 52.947.108/0001-90 | NIRE 35.300.120.051

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 3/03/2020
Data, hora e local: 3/03/2020, às 9h, na sede social da Companhia Ligna de Investimentos (“Companhia”), situada na Rua 
Bartolomeu Paes, n. 136, térreo, Vila Anastácio, CEP 05092-000, na cidade de São Paulo/SP. Presença: acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: 
dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4.º, da Lei 
n. 6.404/1976. Mesa: Helio Seibel, Presidente, e Ronaldo Aparecido Mazarini, Secretário. Ordem do dia: redução do capital social 
da Companhia. Deliberações: por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas deliberaram por: (i) reduzir o capital social da 
Companhia em R$ 692.639.001,57, considerado excessivo nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, sem o 
cancelamento de ações ordinárias nominativas, mediante a restituição aos acionistas de parte do valor de suas ações; (ii) em 
restituição ao capital reduzido, os acionistas receberão (a) 11.149.988 quotas de emissão da Novo Espaço Empreendimentos e 
Participações Ltda., de titularidade da Companhia, pelo valor total de R$ 31.210.529,77; (b) 7.024.640 quotas de emissão da 
HSKP Administração e Participações Ltda., de titularidade da Companhia, pelo valor total de R$ 6.522.980,03; (c) 97.685.686 
ações de emissão da Duratex S.A., de titularidade da Companhia, pelo valor total de R$ 648.105.491,77, a título de devolução de 
suas participações no capital social da Companhia, pelo valor contábil delas, conforme autoriza o artigo 22 da Lei 9.249/1995, 
de acordo com balanço patrimonial da Companhia levantado em 29/02/2020, e (d) R$ 6.800.000,00, decorrentes de créditos a 
receber dos acionistas da Companhia; (iii) diante do anteriormente deliberado, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 
117.513.908,35, dividido em 208.500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando o artigo 5.º do Estatuto Social 
da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5.º O Capital Social é R$ 117.513.908,35, dividido em 208.500 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.” (iv) em razão das deliberações anteriores, 
aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo I desta ata. 
Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, 
após lida e aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: presidente, Helio Seibel; secretário, Ronaldo Aparecido Mazarini; e 
acionistas, Helio Seibel e Salo Davi Seibel. São Paulo (SP), 3/03/2020.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, 

CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 013/2020 - REABERTURA. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO BAIRRO DAS PALMEIRAS, NESTE MUNICIPIO. DATA: 
22/04/2020 – 08H30M. TOMADA DE PREÇOS N. 017/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES ELETRICAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES 
DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA E BAIXA TENSÃO, TRANSFORMADORES E INSTALAÇÕES 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. DATA: 22/04/2020 
– 10H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 010/2020 - REABERTURA. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
POLIESPORTIVA FIORAVANTE BERTOLINI, BAIRRO REFUGIO DA SERRA. DATA: 23/04/2020 
– 08H30M. TOMADA DE PREÇOS N. 011/2020 - REABERTURA. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA PINTO DA 
FONSECA. DATA: 23/04/2020 – 10H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 012/2020 - REABERTURA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO EM RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM GUSTAVO. DATA: 24/04/2020 – 08H30M. 
TOMADA DE PREÇOS N. 014/2020 - REABERTURA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY CILE LUIZ 
GONZAGA COLI BEGHINI, PALMEIRAS. DATA: 24/04/2020 – 10H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 
016/2020 - REABERTURA. TIPO: TECNICA E PREÇO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E NA LEI DE ZONEAMENTO, 
USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO. DATA: 06/05/2020 - 10H00M. CADASTRO: Para 
participar, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro 
até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edital com-
pleto deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância 
Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, devendo o 
interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@ser-
ranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600.

Serra Negra, 02 de Abril de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal

A5gazetasp.com.br
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Nem nas nossas piores pre-
visões de 2020 estávamos 
esperando essa situação 
no mundo. Justamente um 
Brasil que estava se reer-

guendo de todas as mazelas sofridas 
nos últimos governos. Já estávamos em 
sofrimento havia algum tempo, indis-
farçável pelo desemprego de mais de 13 
milhões de brasileiros. Porém, nunca 
imaginávamos que a nossa maior amea-
ça seria de forma invisível: um vírus. 

Com isso, nós senadores, aprovamos 
de forma célere um auxílio emergencial 
de R$ 600 reais que deve ser pago a tra-
balhadores informais nos próximos três 
meses. 

O auxílio emergencial tem o objetivo 
de diminuir o impacto da pandemia do 
novo coronavírus   na ren-
da dessas pessoas – que não 
têm carteira assinada e, por 
isso, foram mais afetadas pe-
las medidas de isolamento 
social.

Estive preocupado em 
atender a esses brasileiros 
que tanto necessitam nesse 
momento doloroso, e acres-
centei para receber esse be-
nefício os profissionais das 
categorias dos taxistas, mo-
toristas de aplicativo e de 
transporte escolar. 

Sem dúvida, a essência dessas profis-
sões é circular nas ruas em contato dire-
to com as pessoas, e com a quarentena, 
é inviável que os motoristas sigam tra-
balhando.

Essas pessoas não estão conseguin-
do trabalhar e precisam se alimentar e 
alimentar suas famílias. Essa ajuda será 
relevante para levar comida para a mesa 
dos brasileiros. É o mínimo que podemos 
fazer para população brasileira que care-
ce de ajuda. 

Além disso, não podemos esquecer de 
agradecer aos profissionais que estão na 
linha de frente neste combate: no setor 
da área da saúde, na segurança pública, na 
logística, entre outros que estão em seus 
trabalhos para servir aos que estão em 
casa isolados para a não disseminação da 
doença. Meu muito obrigado! E se Deus 
quiser iremos sair dessa mais fortalecidos.  

E o que ficará de positivo para as nos-
sas vidas quando a palavra “coronavírus” 
desaparecer de nosso vocabulário? Mais 
solidariedade? Mais conhecimento? Mais 
união entre as pessoas? Reconciliação 
com desafetos? O que iremos agregar para 
o nosso bem? Hein? 

Teremos uma oportunidade, e talvez, 
a única.

Será que o elemento de união entre as 
pessoas e empatia pelo próximo - que nos 
faltava- veio de forma invisível? 

Para mim, Sergio Olimpio Gomes, a 
resposta é sim.

A pandemia vai passar, e infelizmente 
iremos chorar a morte de pessoas queri-
das, mas teremos uma oportunidade divi-
na de mudarmos nosso comportamento, 
de forma individual e coletiva. 

Levaremos três lições importantes 
para a nossa vida.  A empatia será uma 
delas. Cuidar da gente é importante, mas 
também pensar nos demais é relevante 
tanto quanto. Ficar em casa, em isolamen-
to, significa proteger nossa família e nosso 
próximo. Atitude correta para evitar a dis-

seminação da doença.
Diante da dificuldade 

aprendemos a ser mais soli-
dários uns aos outros. Desde 
cuidar de outrem com atos 
gentis até cantar na varan-
da o famoso “parabéns pra 
você” no aniversário do seu 
vizinho. Cena jamais vista e 
imaginável no dia a dia. Isso 
foi incrível! 

O segundo aprendizado é 
valorizar “o momento”. Esse 
período de isolamento, sem 

dúvida, proporcionou estarmos mais ao 
lado das pessoas que amamos, em espe-
cial nossa família. Uma simples brinca-
deira na sala até o abraço e o beijo ao se 
levantar e se deitar. 

Talvez não pudéssemos estar de forma 
física com nossos queridos, mas a presen-
ça virtual por meio de videochamada e 
aplicativos cumpriu o seu papel funcio-
nal. Agora, estamos fazendo de cada mi-
nuto, um momento valioso.

E por último, e não menos importan-
te, chamo a atenção que levaremos agora 
em diante um maior cuidado com a nos-
sa saúde física e mental. Com a pandemia 
pensamos melhor na nossa alimentação, 
na prática de exercícios e nos hábitos de 
higiene, fatores que inibem a doença.

Deus queira que precisássemos de 
uma condição tão adversa e cruel como 
essa para que, nós humanos, possamos 
nos sensibilizar, refletir e mudar. 

Ao final, iremos nos recuperar, e tere-
mos essa nova chance de tornar o mundo 
um lugar melhor.

* Major Olimpio (PSL-SP) 
é senador por São Paulo

Coronavírus:o que iremos 
levar de aprendizado?

MAJOR OLIMPIO

 A O Equador está enfren-
tando dificuldades para reco-
lher os corpos de vítimas no 
novo coronavírus, a Covid-19. 
Nos últimos dias, equatoria-
nos tem postado fotos e vídeos 
em redes sociais de corpos em 
calçadas e na rua.

Na cidade de Guayaquil, a 
mais afetada, onde são relata-
das mortes em bairros popu-
lares e áreas turísticas, os cor-
pos ficam dentro de casas por 
dias, de acordo com a impren-
sa local. Na segunda, Guaya-
quil totalizou 1.966 casos posi-
tivos, dos quais 62 morreram, 
segundo dados oficiais.

Na terça-feira, o governo 

Equador tem corpos 
abandonados nas ruas 

Fotos de corpos em calçadas estão sendo postadas nas redes sociais

REPRODUÇÃO TV GLOBO 

Equador está enfrentando difi culdades para recolher os corpos 
de vítimas no novo coronavírus, que fi cam em ruas e casas

 A O governo federal vai usar 
dados de operadoras de tele-
comunicações para monito-
rar deslocamentos na pan-
demia.  Nesta quinta-feira, o 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia fechou acordo com 
a Oi, Claro, Algar, Vivo e Tim 
para obter informações a 
partir de dados anonimiza-
dos de celulares e monito-
rar deslocamentos durante 
a epidemia do novo corona-
vírus no País.

A cooperação foi firma-
da na semana passada com 
o ministro Marcos Pontes e 
anunciada ontem pelas ope-
radoras. 

Segundo as operadoras, 
os dados fornecidos visam 
exclusivamente o combate 
à Covid-19 e estarão em uma 
nuvem pública, chamada de 
data lake, sendo “organiza-
dos de forma agregada, esta-

Dados de operadoras vão 
ajudar a monitorar pandemia

tísticos e anônima”, seguindo 
normas da LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados) e do 
Marco Civil da Internet.

A LGPD, que estava pre-
vista para entrar em vigor 
em agosto, corre o risco de 
ser adiada.

As empresas de telecomu-
nicações dizem que vão ofe-
recer uma solução a partir 
do uso de dados das redes 
móveis.

“O MCTIC [Ministério da 
Ciência e Tecnologia] pos-
sui uma sala de acompanha-
mento do tema e poderá dis-
ponibilizar as informações 
a todas as esferas do poder 
público”, afirmam por meio 
de nota

Na sexta-feira (27), Pontes 
falou em sua conta no Twit-
ter que o Ministério da Saúde 
terá uma “ferramenta” para 
acompanhar aglomeração de 

pessoas.
“Isso vai servir ao minis-

tério para dizer para onde 
pode haver migração do ví-
rus ou setores de hospitais 
que estarão mais carrega-
dos”, disse, ressaltando que 
“não existe nenhum proble-
ma com privacidade”.

A Telefônica, que opera 
sob a marca Vivo e tem 74,6 
milhões de clientes em te-
lefonia móvel, também fir-
mou acordo de cooperação 
semelhante com o governo 
de São Paulo para análise de 
dados sobre deslocamento 
populacional, de acordo com 
a Reuters. 

Nesse caso, a parceria 
pode durar entre seis meses 
a um ano e a análise dos da-
dos poderá ser administrada 
pelo IPT (Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas), gerido pelo 
governo estadual. (FP e GSP)

do país disse que resolverá os 
atrasos na coleta de corpos na 
cidade. O governo reconheceu 
dificuldades em retirar os cor-
pos dos mortos de suas casas, 

sem ter certeza de que foram 
infectados pelo vírus, devido 
à restrição de movimentos, to-
que de recolher e nervosismo 
da população. (GSP e EC)

 A O Ministério da Saúde está 
sem estoques de equipamen-
tos de proteção como másca-
ra e luvas, para distribuição a 
profissionais da saúde antes 
mesmo do pico esperado da 
Covid-19 no Brasil.

Entretanto, de acordo com 
a publicação no Diário Oficial 
da União, o governo federal 
gastou R$ 1.014 bilhão em uma 
compra de 15 mil respirado-
res do tipo “pulmonar micro-
processado com capacidade de 
ventilar pacientes adultos e pe-
diátricos”. A fornecedora desse 
produto é a “Santos-Produtos 
do Brasil (Macau) Companhia 
de Investimento e de Comér-
cio LDA”.

As informações foram pu-
blicadas pelo jornal “O Globo” 
e confirmadas pela pasta ao 
“Estado de S. Paulo”.

Brasil esgota 
estoque de 
equipamentos 

CORONAVÍRUS.  Ministério da Saúde informou que foram 
distribuídos 40 milhões de itens a estados e municípios

Em Salvador, a prefeitura intensifi ca a higienização na cidade para evitar a proliferação do vírus

MAX HAACK/SECOM

A expectativa era que a re-
posição de estoque fosse enca-
minhada ainda nesta quinta-
-feira (2). O governo depende 
de resultados de negociações 
feitas com fornecedores do ex-
terior.

Até o momento, o governo 
federal já distribuiu cerca de 
40 milhões de itens de prote-
ção e a expectativa é conseguir 
outros 700 milhões de pro-
dutos. Entretanto, o resultado 
das negociações ainda não foi 

divulgado.
Nesta quarta-feira (1), o mi-

nistro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, revelou que contra-
tos com fornecedores da China 
foram desfeitos após os Esta-
dos Unidos adquirem os mes-
mos itens. “As nossas compras, 
que tínhamos expectativa de 
concretizar para poder abaste-
cer, muitas caíram”, disse Man-
detta.

Mandetta disse que o cená-
rio para compras é inseguro. 
“Eu só acredito na hora que es-
tiver dentro do País, na minha 
mão. Às vezes o colapso é: você 
tem dinheiro, mas não tem o 
produto.”

Representantes de indús-
trias já revelaram que se o Bra-
sil não enviar propostas antes, 
poderá perder na corrida glo-
bal por produtos.

Em nota, o Ministério da 
Saúde informou que tem “lan-
çado alternativas para permitir 
o maior número de participan-
tes e ofertas de quantidades 
possíveis dos fornecedores.

A pasta procura por forne-
cedores brasileiros e estran-
geiros. “O Ministério da Saúde 
tem analisado todas as possi-
bilidades de compra e os pro-
cessos acontecem com ampla 
divulgação. Vence quem apre-
sentar o menor preço, con-

forme a legislação, de forma 
transparente e proba”, comu-
nicou o Ministério da Saúde.

HOSPITAIS LOTADOS.
O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) voltou a minimi-
zar a pandemia do novo coro-
navírus nesta quinta-feira (2), 
quando disse “desconhecer 
qualquer hospital que esteja 
lotado” e afirmou que as con-
sequências econômicas das 
medidas de isolamento social 

tomadas pelo governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
não vão cair em seu colo. “Eu 
desconheço qualquer hospital 
que esteja lotado. Desconheço. 
Muito pelo contrário. Tem um 
hospital no Rio de Janeiro, um 
tal de Gazolla [Hospital Muni-
cipal Ronaldo Gazolla], que se 
não me engano tem 200 leitos. 
Só tem 12 ocupados até agora”, 
afirmou o presidente, na en-
trada do Palácio da Alvorada. 
(GSP e FP)

País está sem 
estoques 
de máscara 
e luva para 
pro� ssionais 
da saúde
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O 
isolamento so-
cial, usado para 
conter o avanço 
do coronavírus, 
aumentou o trá-

fego de dados da internet 
brasileira. Segundo o IX.br 
(Brasil Internet Exchange), 
projeto do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil,  a alta 
foi de 30%, com pico de trá-
fego de 10Tb/s no dia 18 de 
março e de 11Tb/s, no dia 23 
do mesmo mês.   
Entre as razões está o fato 
de mais pessoas passarem 
a acessar a internet para 
fins como trabalho remoto, 
estudo a distância e para a 
busca por entretenimento, 
como streaming de vídeos 
e jogos.  
“Historicamente, este é o 
maior volume que a gente 
já verificou. Contudo, uma 

De acordo com 
o IX.br, padrão 
diário está mais 
parecido com o de 
domingo; desde o 
início do isolamento, 
consumo cresceu 
30%

Brasileiros mudam 
padrão de consumo   
da internet após 
coronavírus

“A capacidade 
das redes não 
é infinita, mas 
as empresas 
estão fazendo 
todos os esforços 
para manter a  
estabilidade e o 
funcionamento”, 
diz Sindicato

ESPECIAL COVID-19

Para evitar uma sobre-
carga das redes, serviços 
de streaming mundo 
afora estão alterando a 
qualidade de transmis-
são de seus vídeos. No 
brasil, a medida já foi 
adotada pelo Youtu-
be, Netflix, facebook, 
Globoplay e amazon 
Prime. algumas estão 
suprimindo, temporaria-
mente, resoluções mais 
altas como 4k e full HD, 
enquanto outras, como 
Netflix e amazon Prime, 
estão reduzindo as ta-
xas de bits, porém sem 
prejuízo de qualidade. 

“esta é uma medida de 
solidariedade e res-
ponsabilidade. temos 
que agir proativamente 
para evitar um cenário 
de colapso na infraes-
trutura da internet 
brasileira num momento 
tão delicado, em que 
os serviços digitais são 
fundamentais para 
a população”, disse o 
diretor de tecnologia 
da Globo, raymundo 
barros.

 4K E FULL HD

Streaming

em meio à pandemia do novo coronavírus, pessoas, 
entidades filantrópicas e empresas tem se unido para 
ajudar no combate. No caso das operadoras de telecomu-
nicações, não é diferente, e, no último dia 27, algar, Claro, 
Nextel, Sercomtel, Oi, tiM e Vivo anunciaram diversas 
medidas para auxiliar os brasileiros a se manterem conec-
tados neste momento. Confira:

Esforço conjunto 

OPERADORAS

• liberação temporária 
de conteúdos de tV e 
streaming;
• Concessão de bônus de 
internet no celular e na 
banda larga residencial;
• flexibilidade para ade-
quação dos planos contra-

tados e também 
no processo de cobrança;
• revisões nas políticas de 
negociação de dívidas por 
inadimplência, criando 
melhores condições de 
prazo eou isenção de juros.

parte disso é um aumento 
natural da internet brasi-
leira. Em dezembro, a gente 
estava em 8Tb/s, em mar-
ço no início da quarente-
na foi de 10Tb/s e depois de 
11Tb/s, com a alteração dos 
vídeos (alteração de quali-
dade promovida por em-
presas de streaming), caiu 
para 10,8Tb/s”, explica o ge-
rente de infraestrutura do 
IX.br, Julio Sirota. 

PADRÃO DE DOMINGO.
Outra mudança nota-

da pelo IX.br foi na forma 
como os brasileiros utili-
zam a internet. Agora, o 
padrão diário de consumo 
da rede está mais parecido 
com o de domingo. 

“O grande demandador 
de recursos da internet é o 
streaming de vídeos. Tra-
dicionalmente, o domingo 
era o dia em que o brasilei-

ro mais consumia este tipo 
de serviço. Agora, depois 
do isolamento, o padrão 
diário está mais parecido 
com o de um domingo. As 
pessoas iniciam o uso de 
manhã, fica constante du-
rante à tarde e há um pico 
de noite”, explica. 

 
SEM RISCO DE PARAR

Ainda que tenha se veri-
ficado um aumento no trá-
fego de dados da internet 
brasileira e uma mudança 
de padrão, a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel) garante que não 
há riscos de colapso. “As re-
des de telecomunicações 
são projetadas para supor-
tar aumentos de tráfego, e 
todas as prestadoras têm 

planos de contingência. Até 
o momento, apesar do au-
mento abrupto de deman-
da e da mudança de perfil 
no consumo, o monitora-
mento da operação aponta 
normalidade.”

O Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia 
e de Serviço Móvel Celu-
lar e Pessoal (SindiTelebra-
sil) completa dizendo que 
as operadoras estão traba-
lhando para que a internet 
brasileira não sofra grandes 
impactos.

“Os Centros de Gerên-
cia de Rede das empresas 
estão permanentemente 
monitorando o uso das re-
des de acesso e transporte 
para garantir a conectivi-
dade e acesso a serviços di-
gitais. Esse monitoramen-
to permite, se necessário, 
implementar rotinas de 
contingenciamento e re-
direcionamento de tráfe-
go para mitigar eventuais 
situações de congestiona-
mento. A capacidade das 
redes de telecomunicações 
não é infinita, mas as em-
presas estão fazendo todos 
os esforços para manter a 
segurança, a estabilidade 
e o funcionamento e, até o 
momento, não foram iden-
tificados registros de pro-
blemas”, disse o Sindicato, 
por meio de nota. 
 (Gladys Magalhães)
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Por Gladys Magalhães
gladys@gazetasp.com.br

O
NGs, que costu-
mavam promover 
feiras de adoção, 
estão apostando 
na adoção onli-

ne, após a pandemia do Co-
vid-19. Este é o caso do Abri-
go Chácara da Dolores e do 
Departamento de Proteção 
Animal de Guarulhos. 
Segundo Alexandra Gime-
nez, voluntária dos dois pro-
jetos e diretora da Amahvet 
Clínica Veterinária, existem 
hoje 360 cães e 160 gatos sob 
os cuidados dos dois abrigos 
e, após o isolamento social, 
houve um aumento na pro-
cura por um animalzinho. 
“Notamos um pequeno cres-
cimento, mas acredito que a 
demanda vai crescer propor-
cionalmente ao aumento do 
período de isolamento.” 

Após coronavírus, ONGs 
apostam em adoção online

Se por um lado, a busca por 
um animal é algo positivo, 
por outro há a preocupa-
ção de que a adoção seja por 
impulso, o que aumenta a 
chance do animal ser aban-

donado quando a quarente-
na acabar. 
“Nas feiras de adoção existe 
uma taxa de 25% a 30% de 
pets devolvidos. Então, esta-
mos trabalhando para que a 
adoção online seja conscien-
te. Aproveitamos que as pes-
soas estão com mais tem-
po e aprofundamos nosso 
processo de entrevistas, vis-
to que é uma preocupação 
quando o adotante procura 
um pet para suprir uma ca-
rência emocional. Estamos 
tentando educar e conscien-
tizar os interessados, que 
esse pet será sua responsa-
bilidade também quando a 
quarentena acabar”, diz Ale-
xandra. 
A prefeitura de São Paulo 
também mudou a forma de 
adoção depois da pandemia, 
oferecendo o serviço com 
agendamento. Contudo, des-
de então, não houve mais 
procura por animais. Atual-
mente, a prefeitura dispõe 
de 162 cães, 79 gatos, 9 cava-
los, 2 porcos e 1 bode.
(Gladys Magalhães)
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“Estamos 
trabalhando para 
que a adoção 
online seja uma 
adoção consciente. 
Aprimoramos os 
processos, visto que 
é uma preocupação 
quando o adotante 
procura um pet 
para suprir uma 
carência emocional. 
Estamos tentando 
conscientizar 
os interessados 
queo pet será sua 
responsabilidade 
também quando a 
quarentena acabar”, 
lembra Alexandra

HORÓSCOPO CRUZADAS

MALHAÇÃO - TODA FORMA DE 
AMAR
17h45, na Globo

A emissora não divulgou o resumo 
do episódio.

NOVO MUNDO
18h20, na Globo

Joaquim tenta convencer Anna de 
que não é cúmplice de Fred. Leopol-
dina aceita ser levada como refém 
pelos piratas. Germana ouve Pedro 
combinar uma fuga com Noémie. 
Fred questiona Thomas sobre seu 
interesse por Anna. Leopoldina ten-
ta atacar os piratas, mas é rendida. 
Dom João manda seus guardas 
vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera 
a tripulação em um plano contra os 
piratas e pede Anna em casamento. 
Thomas faz Fred acertar um tiro 
contra Joaquim, que acaba caindo 
no mar.

TOTALMENTE DEMAIS
19h30, na Globo

Jonatas e Eliza conseguem fugir de 
Jacaré. Zé Pedro avisa a Germano 
que Fabinho está protestando em 
frente à Bastille e o empresário de-
cide chamar a polícia. Carolina não 
gosta de encontrar Dorinha em seu 
apartamento. Eliza diz a Jonatas 
que também deseja se tornar uma 
empresária das ruas. Jojô não gosta 
de ver Carolina dormindo em seu 

RESUMO DAS NOVELAS

quarto. Fabinho garante a Jamaica 
que acabará com a Bastille por 
poluir o ambiente. Jonatas sugere 
que Eliza venda fl ores à noite. Eliza 
se surpreende ao ver Arthur nova-
mente.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Leandro diz que seu apartamento 
não é lugar para Poderosa porque 
por enquanto ela é ainda uma 
garota de programa e Bernardo fre-
quenta sua casa também. Cindy é 
baleada por Ramiro. Miguel está em 
sua casa jantando com Hugo que 
não consegue comer. Oxente leva 
Maria Antônia até a casa de Miguel. 
Hugo pede desculpas a Oxente 
por ter se deixado envolver por sua 
fi lha. Oxente diz que Maria Antônia 
está mentindo. No Mademoiselle, 
Carmem comenta com Olympia 
que ela é a única que pode voltar 
ao hotel e encontrar com a Cindy. É 
quando Ramiro aparece e diz que 
vai dizer o que aconteceu com ela.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Branca dá conselhos amorosos à 
Mirela. Filipa vai dormir na casa da 
avó. Ruth vai até a comunidade 
e paga o valor do resgate. O 
investigador da polícia libera 
Raquel. Ruth encontra Bento são 
e salvo. Nancy diz a Walt Disney 

que sua tia é cleptomaníaca. 
Arlete, Lindomar e Vini voltam para 
a comunidade e são obrigados 
a dividir a casa com Falcão. Na 
casa de Glória, Filipa arma contra 
Poliana. Pendleton decide apagar 
a memória de Ester nas últimas 
24hrs para que a menina se 
esqueça da conversa com Sophie. 
Branca sugere que Antônio e ela 
terminaram o relacionamento. O 
canal “vou te zuar” publica mais um 
vídeo de chacota, desta vez tirando 
sarro de Yasmin e Luigi.

FINA ESTAMPA
21h15, na Globo

Mirna exige que Antenor pague o 
que lhe deve. Griselda pede para 
Juan Guilherme manter a queixa 
contra Antenor. Tereza Cristina 
comenta com Renê que o Le Vel-
mont precisa de uma reforma. Renê 
Junior marca um novo encontro, 
fi ngindo ser Juan Guilherme. Juan 
Guilherme retira a queixa contra 
Antenor. Quinzinho vê Teodora na 
televisão, e Quinzé tenta acalmá-lo. 
Renê chama Griselda para fazer 
a reforma de seu restaurante. 
Deusa chega à pousada, e Zambeze 
comenta com Álvaro que Luana 
acertou o que previu sobre a nova 
hóspede. Rafael se insinua para Mir-
na e se oferece como pagamento 
da dívida de Antenor. Esther pensa 
em sua consulta com Danielle. 
Antenor recebe alta do hospital.

ÁRIES. 
Você está entrando 
em uma nova fase 

no aspecto emocional. É hora 
de mudar de rumo e ser mais 
despreocupado, prestando mais 
atenção ao tato ao invés de seus 
sentimentos internos.

TOURO. 
Você está cheio de 
otimismo novamente, 
canalizando sua ener-

gia para melhorar seus relaciona-
mentos próximos e trabalhando 
para realizar seus sonhos. É hora 
de fazer planos!

GÊMEOS. 
Para aqueles que 
continuam as ativida-
des profi ssionais: As 

tensões em seu ambiente de tra-
balho irão tocá-lo brevemente, 
mas felizmente não lhe afetarão 
diretamente hoje.

CÂNCER. 
Seu parceiro vai 
saber lhe dar incentivo 
quando você precisar. 

Sua confi ança e gratidão são 
reais e em breve você vai ter a 
prova disso. Seja franco sem 
hesitações.

LEÃO. 
Você vai ter que 
superar uma oposição 

antes de afugentar certos mal-
-entendidos. Você vai esclarecer 
as coisas na direção certa, 
especialmente quando estiver 
mais calmo.

VIRGEM. 
Você e seu parceiro vão 
fazer ajustes que vão 
melhorar a sua com-

preensão. Seu senso de realidade 
será a sua força! Você tem uma 
habilidade de evitar os detalhes, 
o que será um consolo.

LIBRA. 
Emocionalmente, 
você vai se sentir mais 
vulnerável e as coisas 

vão parecer preto e branco. Deixe 
de lado suas dúvidas e permita 
que as coisas aconteçam no seu 
ritmo natural.

ESCORPIÃO. 
Você vai precisar en-
contrar uma maneira 
construtiva de falar 

com o seu parceiro. Seu raciocínio 
permite que você veja os deta-
lhes, que normalmente teriam 
provocado reações negativas.

SAGITÁRIO. 
A atmosfera despreo-
cupada vai invadir sua 

vida amorosa com uma nuvem 
de otimismo. É um momento 
ideal para desfrutar a vida ao 
máximo. Não fi que com dúvidas 
agora.

CAPRICÓRNIO. 
Para aqueles que 
continuam as ativi-
dades profi ssionais: 

Sua mente lógica deverá ser 
o caminho para chegar a uma 
solução que vai fazer você subir 
na estima de seus colegas.

AQUÁRIO. 
Sua vida amorosa está 
caminhando para um 
período tranquilo. Você 

se sente à vontade e seu bom 
humor e sua vivacidade o apro-
ximam de seu parceiro. É hora de 
relações amistosas.

PEIXES. 
Seu olhar para o 
detalhe está ainda 
mais acentuado hoje. 

Não leve as coisas muito longe 
ou isso vai fazer você parecer 
indiscreto demais aos olhos de 
outras pessoas.
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PROGRAMAÇÃO EM CASA

Manifest – O Mistério do Voo 828

Os Casagrandes

Um avião comercial em um voo transoceânico desaparece inexpli-
cavelmente e é dado como perdido no mar. Cinco anos depois, 

ele reaparece e, para as pessoas a bordo do avião, o tempo não 
passou. Agora, passageiros e seus familiares terão que aprender a 
lidar com a situação. 
“Manifest” estreia na Globo na próxima terça-feira (7), após o Big 
Brother Brasil. Os episódios da primeira temporada também estão 
disponíveis no Globoplay.

Novos personagens prometem conquistar os corações das crianças, a 
partir desta sexta-feira (3), quando “Os Casagrandes”, spin-off do 

sucesso “The Loud House”, estreia na Nickelodeon. O desenho conta a 
história de Ronnie Anne, uma menina de 11 anos, de uma família latino-
-americana, que vive com os avós, tios, primos, além de um papagaio 
muito engraçado. 
“Os Casagrandes” estreia nesta sexta-feira (3) na Nickelodeon.

REPRODUÇÃO NBC

DIVULGAÇÃO  NETFLIX

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Nesta sexta-feira (3), estreia a parte 4 de “La Casa de Papel”. Dessa 
vez, a quadrilha enfrenta um de seus momentos mais difíceis, com 

Nairóbi entre a vida e a morte, o Professor achando que Lisboa foi 
executada, além do fato de Rio e Tóquio terem explodido um tanque 
do exército, o surgimento de um novo inimigo colocará o assalto em 
perigo. 

“La Casa de Papel” disponível na Netflix a partir do dia 3.

La Casa de Papel

Odocumentário está disponível no HBO GO, desde a última ter-
ça-feira (31). Produção original da HBO, o programa apresenta 

diversos casos de fake news, bem como ouve as vítimas e os autores 
das notícias falsas. Além disso, especialistas falam das consequ-
ências da desinformação na sociedade e refletem sobre o que teria 
desencadeado a crise. 
“Depois da Verdade: Desinformação e o Custo das Fake News” dis-
ponível no HBO GO.

Depois da Verdade: Desinformação e o 
Custo das Fake News

Segundo levantamento realizado pelo 
SEMrush, séries exibidas na Netfl ix 
dominam os primeiros lugares

Por Gladys Magalhães
ESPECIAL PARA A GAZETA
anexo@gazetasp.com.br

O
software de bus-
ca SEMrush rea-
lizou um levan-
tamento sobre 
as séries mais 

pesquisadas na internet no 
Brasil em 2020, que apon-
tou as séries exibidas pela 
Netflix como as mais popu-
lares entre os brasileiros. 

De acordo com o estu-

do, a série “Sex Education”  
dominou as buscas na in-
ternet brasileira nos dois 
primeiros meses do ano. A 
comédia britânica, estrelada 
por Asa Butterfield, alcan-
çou 1,6 milhão de buscas no 
período. 

Exibida pela Netflix, “Sex 
Education” está em sua se-
gunda temporada e conta a 
história de um adolescente, fi-
lho de uma terapeuta sexual, 
que abre uma ‘clínica’ para dar 
conselhos sexuais aos colegas.

Também disponível na 

Netflix, “Anne With E” apa-
rece na segunda posição, 
com 1,3 milhão de pesqui-
sas entre janeiro e feverei-
ro. Com três temporadas, a 
produção canadense conta 
a história de uma órfã que 
mexe com a vida de uma 
pacata cidade. 

Completando o top 3, há 
ainda “Stranger Things”, a 
série de ficção científica da 
Netflix, que conquistou fãs 
mundo afora e obteve 1,2 
milhão de buscas por seu 
título.  

Ranking completo de séries

1 Sex Education 
1,6 milhão

2 Anne With E 
1,3 milhão

3 Stranger Things
1,2 milhão

4 Grey’s Anatomy
918 mil

5 The Walking Dead
669 mil

6 La Casa de Papel
492 mil

7  Outlander 
336 mil

8      O Mundo Sombrio
 de Sabrina - 255 mil

9Elite
245 mil

10Dark 
245 mil

AS SÉRIES 
mais 

POPULARES 
ENTRE OS 

BRASILEIROS 
EM 2020

AS SÉRIES 
mais mais mais 

EM 2020

ENTRE OS 

DIVULGAÇÃO
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PROGRAMAÇÃO EM CASA

Manifest – O Mistério do Voo 828

Os Casagrandes

Um avião comercial em um voo transoceânico desaparece inexpli-
cavelmente e é dado como perdido no mar. Cinco anos depois, 

ele reaparece e, para as pessoas a bordo do avião, o tempo não 
passou. Agora, passageiros e seus familiares terão que aprender a 
lidar com a situação. 
“Manifest” estreia na Globo na próxima terça-feira (7), após o Big 
Brother Brasil. Os episódios da primeira temporada também estão 
disponíveis no Globoplay.

Novos personagens prometem conquistar os corações das crianças, a 
partir desta sexta-feira (3), quando “Os Casagrandes”, spin-off do 

sucesso “The Loud House”, estreia na Nickelodeon. O desenho conta a 
história de Ronnie Anne, uma menina de 11 anos, de uma família latino-
-americana, que vive com os avós, tios, primos, além de um papagaio 
muito engraçado. 
“Os Casagrandes” estreia nesta sexta-feira (3) na Nickelodeon.

REPRODUÇÃO NBC

DIVULGAÇÃO  NETFLIX

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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ça-feira (31). Produção original da HBO, o programa apresenta 

diversos casos de fake news, bem como ouve as vítimas e os autores 
das notícias falsas. Além disso, especialistas falam das consequ-
ências da desinformação na sociedade e refletem sobre o que teria 
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que abre uma ‘clínica’ para dar 
conselhos sexuais aos colegas.

Também disponível na 

Netflix, “Anne With E” apa-
rece na segunda posição, 
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produção canadense conta 
a história de uma órfã que 
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1 Sex Education 
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2 Anne With E 
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3 Stranger Things
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Curtas

LUTO. Adam Schlesin-
ger, antigo membro 
da banda Fountains of 
Wayne, morreu na últi-
ma quarta-feira (1) aos 
52 anos por compli-
cações causadas pelo 
novo coronavírus. O 
cantor e compositor 
também fez sucesso 
em uma carreira escre-
vendo trilhas sonoras 
para o cinema e para 
a TV e também foi in-
dicado ao Oscar pela 
canção “That thing you 
do!”, trilha do filme The 
Wonders: O sonho não 
acabou, de 1996.

CORONAVÍRUS. Ralf 
Krause, que participou 
do BBB9, está vivendo 
na Inglaterra atualmen-
te. Lá, ele, sua mulher 
e sua filha contraíram 
coronavírus, e o ex-
-participante do reality 
é quem está sofrendo 
mais com os sintomas 
da doença. Antes, ele 
havia criticado as me-
didas de isolamento so-
cial tomadas no Brasil 
contra a pandemia.

FILHOTE?. Mariano, 
da dupla com Munhoz, 
usou o Instagram na 
quarta-feira (1) para fa-
zer uma brincadeira 
com os sintomas que 
vem sentindo após ter 
teste positivo para o 
novo coronavírus. O 
cantor está cumprindo 
se mantendo em isola-
mento social. “Ou eu tô 
bruto demais ou eu pe-
guei um Coronga fioti-
nho”, brincou.

“A sociedade é 
muito machista. 
Eu estou me 
adaptando”
Felipe Prior, do BBB20, 
no programa A Elimi-
nação do “Multishow”.

F 
enômeno absolu-
to do BBB20, Feli-
pe Prior é o parti-
cipante do grupo 
“pipoca” (os que 

entraram sem fama no rea-
lity) mais seguido da histó-
ria, atingindo 5 milhões de 
seguidores no Instagram. A 
“Record” está impressionada 
com os números de audiên-
cia que o arquiteto gerou na 
“Globo” e quer colocá-lo na 
próxima edição de A Fazen-
da, com estreia prevista para 
setembro. Segundo a coluna 
de Flávio Ricco, os responsá-
veis pelo seu departamen-
to artístico querem conver-
sar com o ex-brother o mais 
rapidamente possível. Sua 
participação no programa A 
Eliminação, do “Multishow”, 
bateu recorde também.

A FAZENDA
Prior é alvo da “Record”
O arquiteto, um dos 
maiores fenômenos 
da história do BBB, 
é desejado pela 
“Record” para 
estrelar A Fazenda

Batendo recordes
Depois de sua live quebrar todos os recordes, batendo 10 
milhões de visualizações, Gusttavo Lima se tornou o can-
tor mais seguido do Brasil no Instagram. Lima chegou a 28,5 
milhões de seguidores e ultrapassou Wesley Safadão, com 
“apenas” 28,4 milhões. Em terceiro e quarto lugares estão 
Luan Santana, com 26,9 milhões, e Kevinho, com 25,3 mi-
lhões. De acordo com estatísticas, se a live de Gusttavo fosse 
exibida na TV, teria atingido o segundo lugar no Ibope.

Gratidão
Em meio à pandemia do 
novo coronavírus, Maria Joa-
na foi ao Instagram na quar-
ta-feira (1) para refletir sobre 
o período de isolamento so-
cial. “Eu sempre dei valor ao 
meu lar. Aprendi a ser sem-
pre grata pelo que tenho e 
as coisas que eu não tenho 
ou corro atrás ou aceito que 
não era pra mim, não na-
quele momento”, escreveu.

Boa forma
Cintia Dicker foi ao Insta-
gram na última quarta-fei-
ra (1) para compartilhar com 
seus seguidores um clique 
de biquíni em Ubatuba, São 
Paulo, no qual a modelo, 
atual namorada do surfista 
Pedro Scooby, exibiu a boa 
forma. “Não procure por um 
santuário em ninguém, ex-
ceto em você”, escreveu em 
inglês na legenda.

Pocah mostra look ousado
Pocah, a cantora que antes era conhecida como Mc Pocahontas, deixou seus fãs malucos 
na última quarta-feira (1) ao compartilhar em seu Instagram um clique bastante ousado. Na 
imagem, a funkeira posou de costas com uma jaqueta preta e na parte de baixo usou uma 
lingerie da mesma cor. Na legenda, a funkeira pediu para que os seguidores comentassem 
“emojis pretos”. “Te amo, neném”, comentou uma seguidora. “Onde você foi fabricada tem 
o molde ainda?”, perguntou outro.

REPRODUÇÃO TV GLOBO

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/GLOBO

Frase

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Por Ciro Hamen
ESPECIAL PARA A GAZETA
anexo@gazetasp.com.br
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LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) 
Comitente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Pau-
lo. Rua Major Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 

18.700.220.0001.93. 3) O leilão será realizado; online; Rua Major Solon 169. E através da plataforma online 
no site: www.anaclaraleiloes.lel.br, no sábado dia 04/04/2020 às 16:00 horas. 4) Condições para participar 
do leilão: os interessados devem preencher o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos 
completos, estar de acordo com este Edital e também com a condição de venda, além de estarem com seu 
CPF/CNPJ em situação regular junto a Receita Federal. 5) Bens: 300 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19)97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – 323/2020 
EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA de bem imóvel e de intimação de PÃES E DOCES BAMBINELA 
PANIFICADORA LTDA. – CNPJ n° 03.395.708/0001-87, MANUEL ALUIZIO LIMA – CPF n° 
021.993.168-23 e ROSANA STERING DO NASCIMENTO LIMA – CPF n° 085.422.208-11 e 
demais interessados. O MM. Juiz de Direito ANTONIO MANSSUR FILHO da 02ª VARA CÍVEL 
DO FORO DO TATUAPÉ DA COMARCA DE SÃO PAULO, na forma da lei, FAZ SABER, aos 

que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos 
da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres ajuizada por MFL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. em face de PÃES E DOCES BAMBINELA PANIFICADORA LTDA., MANUEL ALUIZIO LIMA e ROSANA STE-
RING DO NASCIMENTO LIMA - Processo 0006044-94.2012.8.26.0008 e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: Com fulcro nos artigos 879 e seguintes do CPC e regulamentado pelo 
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através do ALEXANDRIDIS LEILÕES (www.alexandridisleiloes.com.br) portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 14 de abril de 2.020, às 14h30, 
e com término no dia 17 de abril de 2.020, às 14h30, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 17 de abril de 2.020, às 14h30 e com término 
no dia 13 maio de 2.020, às 14h30, caso não haja licitantes na 1ª praça, ocasião em que o bem será entregue a quem 
mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (artigo 891 do CPC e decisão 
de fls. 468/469), o bem imóvel abaixo descrito conforme condições de venda constantes do presente edital. BEM IMÓ-
VEL: UM TERRENO, situado na Rua Itaú de Minas, parte do lote 13 da quadra 49-B, da Vila Paulistano, - (designado no 
projeto de desdobro como lote 13-B), no Distrito de São Miguel Paulista, medindo 5,00m de frente para a referida rua, por 
27,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 
135,00m2, confinando pelo lado direito, visto de fora com os lotes 14, 15 e 16, pelo lado esquerdo com o lote 13-A do 
projeto de desdobro, e nos fundos com parte do lote 12. Matrícula 121.375 do 12° Registro de Imóveis de São Paulo. 
Contribuinte 112.744.0022-7. AVALIAÇÃO: R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) – válido para 
maio/2015, que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento. ÔNUS E GRAVAMES: 1. 
Conforme consulta realizada em 22/01/2020 junto ao site da Prefeitura de São Paulo consta débitos de IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano dos anos de 2005, 2015 e 2017 no valor de R$ 5.046,96 (cinco mil e quarenta e seis reais e 
noventa e seis centavos), para o ano de 2020 o lançamento de IPTU é de R$ 264,91 (duzentos e sessenta e quatro reais 
e noventa e um centavos), sendo que a primeira prestação tem vencimento para o dia 10/02/2020 no valor de R$ 27,31 
(vinte e sete reais e trinta e um centavos); 2. Nos termos do recurso de apelação n° 1006456-03.2015.8.26.0008 foi deci-
dido que o imóvel pode ser objeto de penhora por força da hipótese autorizada pelo artigo 3°, inciso VII, da Lei n° 8.009/90 
e respaldada pelo entendimento adotado pelo STJ no recurso repetitivo REsp n° 1.363.368/MS julgado em 08/10/2015 e 
transitado em julgado em 03/11/2015; 3. A Exequente informa que o débito atualizado em 20 janeiro de 2.020 é no valor 
de R$ 431.883,15 (quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos); 4. De acordo com 
a r. decisão de fls. 468/469 restou decidido que: Tendo em vista que o credor não optou pela adjudicação, ele poderá 
participar das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, 
até o valor atualizado do débito, depositando, contudo, o valor excedente, no prazo do artigo 19 do Provimento CSM nº 
1625/2009, devendo pagar o valor da comissão do leiloeiro, que não será considerada despesa processual para fins de 
ressarcimento; 5. De acordo com o laudo de avaliação de fls. 277/319 o imóvel está localizado na Rua Itaú de Minas, n° 
48, Parque Paulistano, São Paulo/SP. DA VERIFICAÇÃO DOS DIREITOS OBJETO DO LEILÃO - Constitui ônus dos 
interessados em participar da hasta pública examinar o processo nº 0006044-94.2012.8.26.0008 da 02ª Vara Cível do 
Foro do Tatuapé da Comarca de São Paulo/SP bem como o bem móvel antes da arrematação. CONDIÇÕES DE VENDA: 
Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal www.alexandridisleiloes.com.br. DOS LANCES – Os 
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta. Os lances poderão ser ofertados 
pela Internet, através do Portal www.alexandridisleiloes.com.br. O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LI-
NE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.alexandridisleiloes.com.
br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido 
sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qual-
quer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. Sobrevindo lance a menos de três minutos 
para o encerramento do horário do leilão acima referido, o sistema prorrogará automaticamente e sucessivamente por 
mais três minutos, a cada novo lance, dando-se igualdade de condições aos licitantes, fechando-se após 3 minutos em 
que não sobrevier nenhum lance após o último ofertado. CONDUTOR DA PRAÇA: O leilão será realizado pelo leiloeiro 
oficial GEORGIOS ALEXANDRIDIS, inscrito na JUCESP nº 914. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrema-
tante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
arrematação. Esta comissão não está incluída no valor do lanço vencedor (artigo 17 do Provimento CSM nº 1625/2009) e 
deverá ser depositada em juízo através de depósito judicial em favor do Juízo responsável junto ao Banco do Brasil S.A. 
cuja guia será emitida pelo sistema. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel 
arrematado, deduzido o valor da caução ofertada, se o caso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerra-
mento da praça, através de depósito judicial em favor do Juízo responsável junto ao Banco do Brasil S.A., cuja guia será 
emitida pelo sistema, sob pena de se desfazer a arrematação. Nos termos do artigo 895 do novo Estatuto de Processo 
Civil, com relação à viabilidade de oferta de lance em prestação, o interessado deverá ofertar proposta em valor da 
avaliação (para o caso do primeiro leilão) ou não inferior ao percentual acima determinado (para a hipótese do segundo 
leilão). A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos vinte e cinco por cento do lance 
à vista e o saldo em até 30 (trinta) prestações, desde que ofertada caução idônea (bem móvel) ou por meio de hipoteca 
do próprio bem imóvel. Deve ser indicado o prazo, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento de 
saldo. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimpli-
da com as parcelas vincendas, sem prejuízo de pedido do credor de resolução da arrematação (artigo 895, §5°, do Esta-
tuto Processual Civil). A apresentação de proposta não suspende o leilão. A proposta de pagamento de lance a vista 
sempre prevalecerá sobre aquelas de valores parcelados. Havendo mais de uma proposta, deverão ser enviadas ao 
magistrado que analisará a preferência (artigo 895, §8°, do Estatuto Processual Civil). Nos moldes do art. 20 do Prov. 
1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamen-
to integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 21 do 
Provimento. As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento CSM nº 1.625/09, do 
TJSP e o caput do artigo 335, do CP. DA VISITAÇÃO – Os interessados em visitar o bem, deverão munidos de cópia do 
edital do leilão e documento de identificação pessoal agendar visita diretamente com os ocupantes do imóvel. Em caso 
de recusa do fiel depositário ou dos ocupantes, o interessado deverá comunicar ao Juízo da alienação, que adotará as 
sanções cabíveis. É vedado aos Senhores Depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena 
de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do CPC. Constitui ônus dos interessados em participar da praça examinar o bem antes 
da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara onde estiver ocorrendo à ação, ou no 
escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Paraupava, n° 301, Belenzinho, São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 
3241-0179 e e-mail: contato@alexandridisleiloes.com.br. Ficam os coproprietários PÃES E DOCES BAMBINELA PANI-
FICADORA LTDA. – CNPJ n° 03.395.708/0001-87, MANUEL ALUIZIO LIMA – CPF n° 021.993.168-23 e ROSANA 
STERING DO NASCIMENTO LIMA – CPF n° 085.422.208-11, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, assim como 
também a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. 
Os arrematantes arcarão com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débi-
tos fiscais e tributários (artigo 130, parágrafo único, do CTN). A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado 
em que os bens se encontram, sem garantias, competindo ao interessado aferir suas condições, sendo que todos os atos 
atinentes à transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse serão de responsabilidade do arrema-
tante, junto ao MM. Juiz da causa. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 24, do Prov. CSM 1.625/2009). Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ANTONIO MANSSUR FILHO Juiz de Direito.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - 360/2020
EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA de bem imóvel e de intimação dos executados DIRCEU RAMOS – 
CPF nº 529.382.048-68, SELMA SIMÕES RAMOS – CPF nº 245.617.658-83 e demais interes-
sados. O MM. Juiz de Direito MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI da 05ª VARA CÍ-
VEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 

processam-se os autos da ação ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIBRA contra DIRCEU RAMOS - Processo nº 
1051978- 34.2016.8.26.0100 e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: Com fulcro nos artigos 879 e seguintes do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através do 
ALEXANDRIDIS LEILÕES (www.alexandridisleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e 
arrematação na 1ª Praça com início no dia 14 de abril de 2.020, às 16h30, e com término no dia 17 de abril de 2.020, 
às 16h30, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª 
Praça com início no dia 17 de abril de 2.020, às 16h30, e com término no dia 14 de maio de 2.020, às 16h30, caso 
não haja licitantes na 1ª praça, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único, do CPC), o imóvel abaixo descrito conforme 
condições de venda constantes do presente edital. BEM IMÓVEL – APARTAMENTO nº 41, no 4º andar do EDIFÍCIO 
LIBRA, situado à rua Santa Isabel, nº 57 no 7º Subdistrito-Consolação possui a área útil de 48,0750ms²., área comum 
de 10,2598ms², e a área total de 58,3348ms²., correspondendo-lhe a fração ideal de 1,1932% no terreno. Contribuinte nº 
007.060.0847-2. MATRÍCULA DO IMÓVEL Nº 30.880, DO 05º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. Endereço: 
Apartamento nº 41, localizado no 4º andar do Condomínio Edifício Libra, situado na Rua Santa Isabel, nº 57, Vila Buarque, 
7º Subdistrito – Consolação, São Paulo - SP. AVALIAÇÃO: R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais) – 
válido para agosto/2018, que será atualizado na data do leilão conforme Tabela DEPRE – Tabela Prática para Cálculo 
de Atualização Monetária dos Débitos judiciais do TJ/SP. ÔNUS E GRAVAMES: 1. De acordo com a R.2/30.880, consta 
HIPOTECA do imóvel, em favor da LEANDRO DUPRÉ CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 61.488.987/0001-20; 2. De 
acordo com a Av.3/30.880, consta CESSÃO DE CRÉDITO, onde a credora hipotecária LEANDRO DUPRÉ CONSTRU-
ÇÕES LTDA – CNPJ nº 61.488.987/0001-20 cedeu e transferiu à RESIDENCIA COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
DE SÃO PAULO – CNPJ nº 61.638.714/0001-14 os direitos e obrigações referentes a hipoteca objeto do R.2 desta matrí-
cula, que foi objeto da cédula hipotecária de Av.4/30.880; 3. De acordo com a Av.5/30.880, consta CESSÃO DE DIREITOS 
CREDITÓRIOS, onde a RESIDENCIA COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO – CNPJ nº 
61.638.714/0001-14 cedeu e transferiu, por endosso, todos os seus direitos creditórios decorrentes da Av.4/30.880 à 
BAMERINDUS S. PAULO CIA. DE CRÉDITO  IMOBILIÁRIO – CNPJ nº 61.673.539/0001-04; 4. De acordo com a 
Av.6/30.880, consta que a mesma Cédula Hipotecária foi endossada pelo favorecido, ao BANCO NACIONAL DA HABILI-
TAÇÃO – BNH, para efeito caução em garantia de refinanciamento; 5. De acordo com a Av.7/30.880, consta PENHORA 
oriunda da presente demanda; 6. De acordo com a Av.8/30.880, consta a notícia do divórcio dos Executados, conforme 
processo nº 0155348-61.2007.8.26.0100 em tramite perante a 01ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central Cível 
de São Paulo; 7. De acordo com a petição de fls. 257/258, o Exequente informa que “existe uma hipoteca em favor da 
extinta instituição financeira Bamerindus São Paulo Cia. de Crédito Imobiliário, cujo sucessor atual é o Banco Bradesco 
S/A.” e também que “constatou-se o endosso da cédula hipotecária para o extinto Banco Nacional da Habitação – BHN, 
cuja sucessora é Caixa Econômica Federal conforme constou no Decreto-Lei nº 2.291, de 21 de novembro de 1986.”, 
requerendo com isso a intimação das duas instituições financeiras acerca da penhora, avaliação e posterior expropriação 
do bem objeto de constrição; 8. Consta às fls. 266/272 manifestação da Caixa Econômica Federal – CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, devidamente intimada conforme A.R. de fls. 265; 9. Consta às fls. 305 manifestação do BANCO 
BRADESCO S.A. – CNPJ nº 60.746.948/0001-12 devidamente intimada conforma A.R. de fls. 273; 10. Conforme consul-
ta, realizada em 23/01/2020, de débitos IPTU/TRSD de dívida ativa realizada junto ao site da Prefeitura Municipal de São 
Paulo consta que não há dívidas inscritas para o contribuinte n° 007.060.0847-2, conforme consulta realizada no site da 
Prefeitura Municipal de São Paulo em 23/01/2020 consta a informação que o imóvel é isento de IPTU para o exercício 
atual; 11. De acordo com Planilha de Débitos enviados pelo Condomínio Exequente, o montante de débitos totaliza R$ 
54.799,72 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) atualizados até dezembro 
de 2019. DA VERIFICAÇÃO DOS DIREITOS OBJETO DO LEILÃO - Constitui ônus dos interessados em participar da 
hasta pública examinar o processo nº 1051978- 34.2016.8.26.0100 da 05ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CO-
MARCA DE SÃO PAULO, bem como o imóvel antes da arrematação. CONDIÇÕES DE VENDA: Todas as regras e 
condições da Praça estão disponíveis no Portal www.alexandridisleiloes.com.br DOS LANCES – Os interessados deve-
rão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta. Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.alexandridisleiloes.com.br. O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que 
os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.alexandridisleiloes.com.br e imediata-
mente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no 
qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra 
forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. Sobrevindo lance a menos de três minutos para o en-
cerramento do horário do leilão acima referido, o sistema prorrogará automaticamente e sucessivamente por mais três 
minutos, a cada novo lance, dando-se igualdade de condições aos licitantes, fechando-se após 3 minutos em que não 
sobrevier nenhum lance após o último ofertado. CONDUTOR DA PRAÇA: O leilão será realizado pelo leiloeiro oficial 
GEORGIOS ALEXANDRIDIS, inscrito na JUCESP nº 914.  DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante 
deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrema-
tação. Esta comissão não está incluída no valor do lanço vencedor (artigo 17 do Provimento CSM nº 1625/2009) e deve-
rá ser depositada em juízo através de depósito judicial em favor do Juízo responsável junto ao Banco do Brasil S.A. cuja 
guia será emitida pelo sistema. Os lanços e dizeres inseridos na sessão on line correrão exclusivamente por conta e risco 
do usuário (artigo 279 das Normas Judiciais da E. Corregedoria Geral de Justiça). DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel arrematado, deduzido o valor da caução ofertada, se o caso, no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça, através de depósito judicial em favor do Juízo responsável 
junto ao Banco do Brasil S.A., cuja guia será emitida pelo sistema, sob pena de se desfazer a arrematação. Nos termos 
do artigo 895 do novo Estatuto de Processo Civil, com relação à viabilidade de oferta de lance em prestação, o interes-
sado deverá ofertar proposta em valor da avaliação (para o caso do primeiro leilão) ou não inferior ao percentual acima 
determinado (para a hipótese do segundo leilão). A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos 
menos vinte e cinco por cento do lance à vista e o saldo em até 30 (trinta) prestações, desde que ofertada caução idônea 
(bem móvel) ou por meio de hipoteca do próprio bem imóvel. Deve ser indicado o prazo, o indexador de correção mone-
tária e as condições de pagamento de saldo. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, sem prejuízo de pedido do credor de resolução 
da arrematação (artigo 895, §5°, do Estatuto Processual Civil). A apresentação de proposta não suspende o leilão. A 
proposta de pagamento de lance a vista sempre prevalecerá sobre aquelas de valores parcelados. Havendo mais de uma 
proposta, deverão ser enviadas ao magistrado que analisará a preferência (artigo 895, §8°, do Estatuto Processual Civil). 
Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a 
efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não pagamento, apli-
car-se-á o disposto no artigo 21 do Provimento. As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 
21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 
Provimento CSM nº 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, do CP. DA VISITAÇÃO – Os interessados em visitar o 
bem, deverão munidos de cópia do edital do leilão e documento de identificação pessoal agendar visita diretamente com 
os ocupantes do imóvel. Em caso de recusa do fiel depositário ou dos ocupantes, o interessado deverá comunicar ao 
Juízo da alienação, que adotará as sanções cabíveis. É vedado aos Senhores Depositários criar embaraços à visitação 
dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do CPC. Constitui ônus dos interessados em parti-
cipar da praça examinar o bem antes da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara 
onde estiver ocorrendo à ação, ou no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Paraupava, nº 301,  Belenzinho, São 
Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3241-0179 ou (11) 98264-4222 e e-mail: contato@alexandridisleiloes.com.br. Ficam 
intimados da penhora, avaliação e praceamento do bem nos termos do presente edital DIRCEU RAMOS – CPF nº 
529.382.048-68, SELMA SIMÕES RAMOS – CPF nº 245.617.658-83, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIBRA – CNPJ nº 
64.182.892/0001-71, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ nº 00.360.305/0001-04 na figura credora hipotecária, 
BANCO BRADESCO S.A. – CNPJ nº 60.746.948/0001-12 na figura credora hipotecária, EVENTUAIS OCUPANTES DO 
IMÓVEL, bem como a PREFEITURA DE SÃO PAULO e eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. 
Eventuais débitos fiscais e tributários ficarão sub-rogados no produto da arrematação, nos termos do artigo 130, parágra-
fo único, do Código Tributário Nacional, bem como os débitos de condomínio (pela natureza propter rem), nos termos do 
artigo 908, §1°, do Código de Processo Civil. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que os bens 
se encontram, sem garantias, competindo ao interessado aferir suas condições, sendo que todos os atos atinentes à 
transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse serão de responsabilidade do arrematante, junto ao 
MM. Juiz da causa. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, 
transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 24, do Prov. CSM 1.625/2009). Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram, sem garantias, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 258 das Normas Judiciais da E. Corregedoria Geral de 
Justiça). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. MARCOS ROBERTO DE SOUZA BER-
NICCHI Juiz de Direito.

07/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Philip Morris-14h. LOC.: MG, SP, SC, GO. Fiorino, Ducato, Furgão, Boxer e Outros.. PHILIP MORRIS_BARUERI. 
08/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Alstom-11h. LOC.: SP. Aprox. 5973 Kg De Fios E Cabos Elétricos. Alstom Brasil (SP - Água Branca). 08/04/2020 
- A PARTIR DAS 11h. Usina São Domingos-11h. LOC.: SP. Veículos, Reboques, Transbordos, Peças e outros.. USINA SAO DOMINGOS ACUCAR E 
ALCOOL SA. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Terminal de Graos Ponta da Montanha-11h. LOC.: PA. Aprox. 3.500 M² Em Área Construída De 
Instalações Em Aços Carbono E Inox, Ensacadeira para Big-Bags, Motoredutores e Motores. Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A. 
09/04/2020 - A PARTIR DAS Leilão Apartamentos Desocupados 04/20. Itau - Leilão Apartamentos Desocupados 04/20. LOC.: SP. Itau - Leilão 
Apartamentos Desocupados 04/20. MA Imóveis - Banco Itau 04-20. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Saint Gobain-11h. LOC.: SP. Chiller 
Mecalor RLA210CA220, Ano 2019. Saint-Gobain do Brasil - Vinhedo/SP. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Usina Guaira-11h. LOC.: SP. Veículos 
de Passeio e Utilitários. Usina Guaíra. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Saint Gobain-11:30h. LOC.: PR. Empilhadeiras e Paleteira Elétrica. 
Saint Gobain (Weber - Ibiporã/PR). 09/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado N°1013A-13h. LOC.: MG, PR, SP, SC, PA. Acessórios, 
Cabos, Conectores, Resistências, Voltimetros e outros.. GUASCOR DO BRASIL LTDA - (Pará), MEXICHEM (Glória) - Joinville/SC, CONCESSIONARIA 
BR 040 (VIA 040), Volvo do Brasil (Curitiba), Nielsen, Paragominas, OEngenharia, TUPY - Joinville/SC, Elekeiroz - Varzea Paulista. 09/04/2020 
- A PARTIR DAS 14:30h. Compartilhado N°1013B-14:30h. LOC.: RJ, SP. Veículos de Passeio e Utilitários.. Katrium Indústrias Químicas S.A, Bbm 
Logistica S.A.. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. GE Energia-15:30h. LOC.: BA. Cabos diversos, Plataforma do Conversor, Materiais elétricos 
e mecânicos diversos e mais.. GE ENERGIA - Camaçari/BA. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Dracena-16h. LOC.: RJ, SP. Caminhão Cesto Aéreo 
E Caminhão Guindauto Volkswagen, Chevrolet Montana, Fiat Strada e Mais. Medral, Dracena Rental (Matriz-SP) (Lista 2), Dracena Rental 
(Matriz-SP). 09/04/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. PME Nº2040-16:30h. LOC.: SP. Maquinas Pesadas, Peças e Componentes Industriais.  
PLENAPLAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA. 10/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. CCI Construções-11h. LOC.: MG, SP. Mobiliários, 
Impressoras, Eletroportáteis, Kia Soul 1.6. CCI CONSTRUÇÕES. 10/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Amaggi-11:30h. LOC.:  10/04/2020 - 
A PARTIR DAS 16:30h. TekBond-16:30h. LOC.: SP. Estruturas Porta Pallets, Contêineres refrigerados, Luminárias, Mobiliários e outros.. 
TekBond (ATB Ind.) - Matriz Embu. 13/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Citrosuco-11h. LOC.: SP. Complexos Bins para Armazenagem de Laranja. 
CITROSUCO MATÃO/SP (MATRIZ). 13/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Usina Nardini-13h. LOC.: SP. Caminhões, Veiculos, Motos, Carregadeiras, 
Transbordos, Implementos Agrícolas. NARDINI.

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.

06/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Guilhotina, Compressores, Hidrojateadora, Prateleiras, Tanque, Empilhadeiras, 
Fatiadoras, Batedeira Industrial. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 07/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Luma-13h. LOC.: 
SP. Veículos Blindados, Não é Necessário CR para Participar. LUMA. 07/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. 
Perfuratriz, Rolo Compactador, Maqs. Seladoras, Caçambas Plásticas, Robo Aut., Autoclave Sercon, Soldas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. PME Nº 2036-13h. LOC.: BA. Pulverizadores e Implementos Agrícolas. Grande 
empresa do setor agro. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Compressor, Empilhadeira, Gerador, Soldas, Guilhotinas, 
Bombas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Business-12h. LOC.: SP. Caixas 
Plásticas, Prateleira, Caçambas, Protetor, Relógios, Impressora, Mesa/Cadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 
09/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. PME Nº2037-14h. LOC.: BA. Trator John Deere, Plantadeira John Deere,Pulverizador Jacto e outros.. Grande 
empresa do setor agro.

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.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DA LAPA. Processo: nº 1009811-96.2016.8.26.0004. Executados: executado(s) DÁCIO ANTONIO DE 
CASTRO - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apto. c/ área privativa de 160,12625m2 na Lapa. Rua 
Bergamota, nº470, São Paulo/SP - Contribuinte nº 08013303837. Descrição completa na Matrícula nº 88.308 do 10º CRI 
de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.625.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.462.500,00 (90% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/05/2020 às 15h40min, e termina 
em 07/05/2020 às 15h40min; 2ª Praça começa em 07/05/2020 às 15h41min, e termina em 27/05/2020 às 15h40min.   
Ficam os executado(s) DÁCIO ANTONIO DE CASTRO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , 
compromissário(a) vendedor(a) BRASCAN IMOBILIÁRIA S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 15/03/2019. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 11ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca da Capital/SP. Processo nº 1032924-48.2017.8.26.0100. Executada: ESSER DINAMARCA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 13.375.994/0001-72). Credor(es) e/ou interessado(s): 
CLAUDIO ERMÍNIO NETO (CPF 046.367.978-41). 1ª Praça começa em 26/05/2020, às 15hs00min, e 
termina em 29/05/2020, às 15hs00min e; 2ª Praça começa em 29/05/2020, às 15hs01min, e termina 
em 18/06/2020, às 15hs00min. Descrição completa na Matrícula nº 97.769 do 13º CRI da Comarca 
da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 361.297,16* – Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 180.648,58* – 

50% do valor de avaliação. * sujeitos à atualização. Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica a requerida ESSER 
DINAMARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., na pessoa de seu representante legal, o titular de domínio e terceiro 
interessado CLAUDIO ERMÍNIO NETO, sua cônjuge, se casado for e demais interessados INTIMADOS das designações supra, 
bem como da penhora realizada em data de 10/12/2018, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O 
presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo 
e demais informações, acesse: www.melhorlanceleiloes.com.br ou ligue (11) 5084-0077. São Paulo, 26 de março de 2020.

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951
• 08/04/2020 a partir das 12h - Cozinha Industrial: Fornos, Balcões Térmicos, Char Broiler, 
Freezers, Fritadeira Basculante, Etc. • 08/04/2020 a partir das 12h30 - Veículos Leves: 
Kia Sportage 2.0 EX3 BLINDADO 4X2. • 09/04/2020 a partir das 11h - Materiais de Construção: 
Pisos, Revestimentos, Mosaicos, Porcelanatos, Pias, Etc. • 13/04/2020 a partir das 12h - Móveis, 
Utensílios e Eletros: Armários, Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, Etc. • 13/04/2020 
a partir das 16h - Troca de Showroom: Gabinetes, Mesas, Armários, Etc. • 15/04/2020 a partir 
das 12h - Geladeiras e Cervejeiras: Diversas Marcas e Modelos Estilizados/Adesivados, Etc. 
• 15/04/2020 a partir das 13h30 - Móveis: Guarda Roupas, Banquetas, Cômodas, Camas, Berços, 
Etc. • 15/04/2020 a partir das 14h - Itens de Restaurante: Freezers, Refrigeradores, Masseiras, 
Balcões Refrigerados, Lustres, Etc. • 15/04/2020 a partir das 15h - Pisos Laminados. • 16/04/2020 
a partir das 11h - Imóveis: Prédios, Galpões e Salas Comerciais, Terrenos, Rurais, Etc. • 23/04/2020 
a partir das 16h - Imóvel: Agência Bancária. • 23/04/2020 a partir das 16h30 - Imóveis: Casas, 
Aptos, e Sala Comercial. • 24/04/2020 a partir das 11h - Imóveis: Apartamentos, Casas, Etc. 
• 29/04/2020 a partir das 13h - Imóvel: Casa 393 m² no Jardim das Oliveiras.

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.

 

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.  5ª  VARA  CÍVEL  DA  COMARCA  
DE OSASCO/SP. Processo nº 1023334-10.2014.8.26.0405. Executada: MARLEN PEREIRA DUTRA AZEVEDO–Apto.  com  
39,65m²  de  A.P.  em  Osasco/SP.  Avenida  O  Trabuco  Rádio  Jornal,  nº  247,  Osasco/SP  -  Contribuinte  nº 
24464.53.63.0001.00.000.01. Descrição completa na Matrícula nº 35.724 do 2º CRI da Comarca de Osasco/SP. Lance mínimo 
na 1ª Praça: R$ 209.716,10 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 167.772,88 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  
DATAS DAS PRAÇAS  - 1ª Praça começa em  15/05/2020 às 13h40min, e termina em 18/05/2020 às 13h40min; 2ª Praça 
começa em 18/05/2020 às 13h41min, e termina em 08/06/2020 às 13h40min.  Fica  a  requerida  MARLEN  PEREIRA  DUTRA  
AZEVEDO,  seu  cônjuge  e  coproprietário  ANDERSON  MARLON  AZEVEDO  e demais interessados, INTIMADOS das 
designações  supra, caso não seja(m)  localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/04/2018.

LEILÃO DE MINI CÂMARA 
FRIA MARCA CAF

MODALIDADE ONLINE

Leiloeira O�cial:
Caroline de Sousa Ribas - Jucesp 738

Mais Informações:

www.liderleiloes.com.br
Tel:11 4425-2905

Excelente Oportunidade!

Exequente(s) ALESSANDRO RODRIGO PACHECO e executado(a)(s)  SUPERMERCADO FRANZONI LTDA ME 
Processo nº 0004317-38.2017.8.26.0360 - 1º LEILÃO terá início no dia 06 de abril de 2020, à partir das 10h00, 
e se estenderá por mais três dias encerrando-se em 09/04/2020 às 10h00, oportunidade em que os bens serão 
vendidos pelo valor da avalição homologada e atualizada; não havendo licitantes, seguirá sem interrupção 2º 
LEILÃO no dia 09/04/2020 à partir das  10h01, se estendendo até o dia 30 de abril de 2020 às 10h00. 
LOTE ÚNICO - 1 (uma) Mini Câmara Fria marca CAF .

 

 

Fica a requerida CONSTRUTORA CRESCER LTDA., na pessoa de seu representante legal, os credores ANDERSON SOARES, ROSANGELA OLIVEIRA 
DE SOUZA, SIDNEI FERREIRA DE SOUZA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 28/05/2018. 

 
  

 

 

 

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

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII – ITAQUERA DA 
COMARCA DA CAPITAL/SP. Processo nº 1001387-56.2016.8.26.0007. Executada: CONSTRUTORA CRESCER LTDA. – Apto. com 51,050m² de A.P. 
em Taboão da Serra/SP. Rua Mathilde de Abreu, nº 320, Taboão da Serra/SP - Contribuinte nº 36.23422.11.72.0286.00.000.1. Descrição 
completa na Matrícula nº 22.694 do CRI da Comarca de Taboão da Serra/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 204.266,55 - Lance mínimo na 2ª 
Praça: R$ 102.133,28 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/05/2020 às 
13h20min, e termina em 11/05/2020 às 13h20min; 2ª Praça começa em 11/05/2020 às 13h21min, e termina em 01/06/2020 às 13h20min. 

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

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

DocuSign Envelope ID: BB53AAFE-F995-4C8C-BBE2-A1702251C17D
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LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) 
Comitente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Pau-
lo. Rua Major Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 

18.700.220.0001.93. 3) O leilão será realizado; online; Rua Major Solon 169. E através da plataforma online 
no site: www.anaclaraleiloes.lel.br, no sábado dia 04/04/2020 às 16:00 horas. 4) Condições para participar 
do leilão: os interessados devem preencher o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos 
completos, estar de acordo com este Edital e também com a condição de venda, além de estarem com seu 
CPF/CNPJ em situação regular junto a Receita Federal. 5) Bens: 300 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19)97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – 323/2020 
EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA de bem imóvel e de intimação de PÃES E DOCES BAMBINELA 
PANIFICADORA LTDA. – CNPJ n° 03.395.708/0001-87, MANUEL ALUIZIO LIMA – CPF n° 
021.993.168-23 e ROSANA STERING DO NASCIMENTO LIMA – CPF n° 085.422.208-11 e 
demais interessados. O MM. Juiz de Direito ANTONIO MANSSUR FILHO da 02ª VARA CÍVEL 
DO FORO DO TATUAPÉ DA COMARCA DE SÃO PAULO, na forma da lei, FAZ SABER, aos 

que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos 
da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres ajuizada por MFL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. em face de PÃES E DOCES BAMBINELA PANIFICADORA LTDA., MANUEL ALUIZIO LIMA e ROSANA STE-
RING DO NASCIMENTO LIMA - Processo 0006044-94.2012.8.26.0008 e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: Com fulcro nos artigos 879 e seguintes do CPC e regulamentado pelo 
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através do ALEXANDRIDIS LEILÕES (www.alexandridisleiloes.com.br) portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 14 de abril de 2.020, às 14h30, 
e com término no dia 17 de abril de 2.020, às 14h30, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 17 de abril de 2.020, às 14h30 e com término 
no dia 13 maio de 2.020, às 14h30, caso não haja licitantes na 1ª praça, ocasião em que o bem será entregue a quem 
mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (artigo 891 do CPC e decisão 
de fls. 468/469), o bem imóvel abaixo descrito conforme condições de venda constantes do presente edital. BEM IMÓ-
VEL: UM TERRENO, situado na Rua Itaú de Minas, parte do lote 13 da quadra 49-B, da Vila Paulistano, - (designado no 
projeto de desdobro como lote 13-B), no Distrito de São Miguel Paulista, medindo 5,00m de frente para a referida rua, por 
27,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 
135,00m2, confinando pelo lado direito, visto de fora com os lotes 14, 15 e 16, pelo lado esquerdo com o lote 13-A do 
projeto de desdobro, e nos fundos com parte do lote 12. Matrícula 121.375 do 12° Registro de Imóveis de São Paulo. 
Contribuinte 112.744.0022-7. AVALIAÇÃO: R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) – válido para 
maio/2015, que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento. ÔNUS E GRAVAMES: 1. 
Conforme consulta realizada em 22/01/2020 junto ao site da Prefeitura de São Paulo consta débitos de IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano dos anos de 2005, 2015 e 2017 no valor de R$ 5.046,96 (cinco mil e quarenta e seis reais e 
noventa e seis centavos), para o ano de 2020 o lançamento de IPTU é de R$ 264,91 (duzentos e sessenta e quatro reais 
e noventa e um centavos), sendo que a primeira prestação tem vencimento para o dia 10/02/2020 no valor de R$ 27,31 
(vinte e sete reais e trinta e um centavos); 2. Nos termos do recurso de apelação n° 1006456-03.2015.8.26.0008 foi deci-
dido que o imóvel pode ser objeto de penhora por força da hipótese autorizada pelo artigo 3°, inciso VII, da Lei n° 8.009/90 
e respaldada pelo entendimento adotado pelo STJ no recurso repetitivo REsp n° 1.363.368/MS julgado em 08/10/2015 e 
transitado em julgado em 03/11/2015; 3. A Exequente informa que o débito atualizado em 20 janeiro de 2.020 é no valor 
de R$ 431.883,15 (quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos); 4. De acordo com 
a r. decisão de fls. 468/469 restou decidido que: Tendo em vista que o credor não optou pela adjudicação, ele poderá 
participar das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, 
até o valor atualizado do débito, depositando, contudo, o valor excedente, no prazo do artigo 19 do Provimento CSM nº 
1625/2009, devendo pagar o valor da comissão do leiloeiro, que não será considerada despesa processual para fins de 
ressarcimento; 5. De acordo com o laudo de avaliação de fls. 277/319 o imóvel está localizado na Rua Itaú de Minas, n° 
48, Parque Paulistano, São Paulo/SP. DA VERIFICAÇÃO DOS DIREITOS OBJETO DO LEILÃO - Constitui ônus dos 
interessados em participar da hasta pública examinar o processo nº 0006044-94.2012.8.26.0008 da 02ª Vara Cível do 
Foro do Tatuapé da Comarca de São Paulo/SP bem como o bem móvel antes da arrematação. CONDIÇÕES DE VENDA: 
Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal www.alexandridisleiloes.com.br. DOS LANCES – Os 
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta. Os lances poderão ser ofertados 
pela Internet, através do Portal www.alexandridisleiloes.com.br. O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LI-
NE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.alexandridisleiloes.com.
br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido 
sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qual-
quer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. Sobrevindo lance a menos de três minutos 
para o encerramento do horário do leilão acima referido, o sistema prorrogará automaticamente e sucessivamente por 
mais três minutos, a cada novo lance, dando-se igualdade de condições aos licitantes, fechando-se após 3 minutos em 
que não sobrevier nenhum lance após o último ofertado. CONDUTOR DA PRAÇA: O leilão será realizado pelo leiloeiro 
oficial GEORGIOS ALEXANDRIDIS, inscrito na JUCESP nº 914. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrema-
tante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
arrematação. Esta comissão não está incluída no valor do lanço vencedor (artigo 17 do Provimento CSM nº 1625/2009) e 
deverá ser depositada em juízo através de depósito judicial em favor do Juízo responsável junto ao Banco do Brasil S.A. 
cuja guia será emitida pelo sistema. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel 
arrematado, deduzido o valor da caução ofertada, se o caso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerra-
mento da praça, através de depósito judicial em favor do Juízo responsável junto ao Banco do Brasil S.A., cuja guia será 
emitida pelo sistema, sob pena de se desfazer a arrematação. Nos termos do artigo 895 do novo Estatuto de Processo 
Civil, com relação à viabilidade de oferta de lance em prestação, o interessado deverá ofertar proposta em valor da 
avaliação (para o caso do primeiro leilão) ou não inferior ao percentual acima determinado (para a hipótese do segundo 
leilão). A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos vinte e cinco por cento do lance 
à vista e o saldo em até 30 (trinta) prestações, desde que ofertada caução idônea (bem móvel) ou por meio de hipoteca 
do próprio bem imóvel. Deve ser indicado o prazo, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento de 
saldo. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimpli-
da com as parcelas vincendas, sem prejuízo de pedido do credor de resolução da arrematação (artigo 895, §5°, do Esta-
tuto Processual Civil). A apresentação de proposta não suspende o leilão. A proposta de pagamento de lance a vista 
sempre prevalecerá sobre aquelas de valores parcelados. Havendo mais de uma proposta, deverão ser enviadas ao 
magistrado que analisará a preferência (artigo 895, §8°, do Estatuto Processual Civil). Nos moldes do art. 20 do Prov. 
1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamen-
to integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 21 do 
Provimento. As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento CSM nº 1.625/09, do 
TJSP e o caput do artigo 335, do CP. DA VISITAÇÃO – Os interessados em visitar o bem, deverão munidos de cópia do 
edital do leilão e documento de identificação pessoal agendar visita diretamente com os ocupantes do imóvel. Em caso 
de recusa do fiel depositário ou dos ocupantes, o interessado deverá comunicar ao Juízo da alienação, que adotará as 
sanções cabíveis. É vedado aos Senhores Depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena 
de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do CPC. Constitui ônus dos interessados em participar da praça examinar o bem antes 
da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara onde estiver ocorrendo à ação, ou no 
escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Paraupava, n° 301, Belenzinho, São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 
3241-0179 e e-mail: contato@alexandridisleiloes.com.br. Ficam os coproprietários PÃES E DOCES BAMBINELA PANI-
FICADORA LTDA. – CNPJ n° 03.395.708/0001-87, MANUEL ALUIZIO LIMA – CPF n° 021.993.168-23 e ROSANA 
STERING DO NASCIMENTO LIMA – CPF n° 085.422.208-11, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, assim como 
também a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. 
Os arrematantes arcarão com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débi-
tos fiscais e tributários (artigo 130, parágrafo único, do CTN). A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado 
em que os bens se encontram, sem garantias, competindo ao interessado aferir suas condições, sendo que todos os atos 
atinentes à transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse serão de responsabilidade do arrema-
tante, junto ao MM. Juiz da causa. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 24, do Prov. CSM 1.625/2009). Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ANTONIO MANSSUR FILHO Juiz de Direito.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - 360/2020
EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA de bem imóvel e de intimação dos executados DIRCEU RAMOS – 
CPF nº 529.382.048-68, SELMA SIMÕES RAMOS – CPF nº 245.617.658-83 e demais interes-
sados. O MM. Juiz de Direito MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI da 05ª VARA CÍ-
VEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 

processam-se os autos da ação ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIBRA contra DIRCEU RAMOS - Processo nº 
1051978- 34.2016.8.26.0100 e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: Com fulcro nos artigos 879 e seguintes do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através do 
ALEXANDRIDIS LEILÕES (www.alexandridisleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e 
arrematação na 1ª Praça com início no dia 14 de abril de 2.020, às 16h30, e com término no dia 17 de abril de 2.020, 
às 16h30, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª 
Praça com início no dia 17 de abril de 2.020, às 16h30, e com término no dia 14 de maio de 2.020, às 16h30, caso 
não haja licitantes na 1ª praça, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único, do CPC), o imóvel abaixo descrito conforme 
condições de venda constantes do presente edital. BEM IMÓVEL – APARTAMENTO nº 41, no 4º andar do EDIFÍCIO 
LIBRA, situado à rua Santa Isabel, nº 57 no 7º Subdistrito-Consolação possui a área útil de 48,0750ms²., área comum 
de 10,2598ms², e a área total de 58,3348ms²., correspondendo-lhe a fração ideal de 1,1932% no terreno. Contribuinte nº 
007.060.0847-2. MATRÍCULA DO IMÓVEL Nº 30.880, DO 05º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. Endereço: 
Apartamento nº 41, localizado no 4º andar do Condomínio Edifício Libra, situado na Rua Santa Isabel, nº 57, Vila Buarque, 
7º Subdistrito – Consolação, São Paulo - SP. AVALIAÇÃO: R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais) – 
válido para agosto/2018, que será atualizado na data do leilão conforme Tabela DEPRE – Tabela Prática para Cálculo 
de Atualização Monetária dos Débitos judiciais do TJ/SP. ÔNUS E GRAVAMES: 1. De acordo com a R.2/30.880, consta 
HIPOTECA do imóvel, em favor da LEANDRO DUPRÉ CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 61.488.987/0001-20; 2. De 
acordo com a Av.3/30.880, consta CESSÃO DE CRÉDITO, onde a credora hipotecária LEANDRO DUPRÉ CONSTRU-
ÇÕES LTDA – CNPJ nº 61.488.987/0001-20 cedeu e transferiu à RESIDENCIA COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
DE SÃO PAULO – CNPJ nº 61.638.714/0001-14 os direitos e obrigações referentes a hipoteca objeto do R.2 desta matrí-
cula, que foi objeto da cédula hipotecária de Av.4/30.880; 3. De acordo com a Av.5/30.880, consta CESSÃO DE DIREITOS 
CREDITÓRIOS, onde a RESIDENCIA COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO – CNPJ nº 
61.638.714/0001-14 cedeu e transferiu, por endosso, todos os seus direitos creditórios decorrentes da Av.4/30.880 à 
BAMERINDUS S. PAULO CIA. DE CRÉDITO  IMOBILIÁRIO – CNPJ nº 61.673.539/0001-04; 4. De acordo com a 
Av.6/30.880, consta que a mesma Cédula Hipotecária foi endossada pelo favorecido, ao BANCO NACIONAL DA HABILI-
TAÇÃO – BNH, para efeito caução em garantia de refinanciamento; 5. De acordo com a Av.7/30.880, consta PENHORA 
oriunda da presente demanda; 6. De acordo com a Av.8/30.880, consta a notícia do divórcio dos Executados, conforme 
processo nº 0155348-61.2007.8.26.0100 em tramite perante a 01ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central Cível 
de São Paulo; 7. De acordo com a petição de fls. 257/258, o Exequente informa que “existe uma hipoteca em favor da 
extinta instituição financeira Bamerindus São Paulo Cia. de Crédito Imobiliário, cujo sucessor atual é o Banco Bradesco 
S/A.” e também que “constatou-se o endosso da cédula hipotecária para o extinto Banco Nacional da Habitação – BHN, 
cuja sucessora é Caixa Econômica Federal conforme constou no Decreto-Lei nº 2.291, de 21 de novembro de 1986.”, 
requerendo com isso a intimação das duas instituições financeiras acerca da penhora, avaliação e posterior expropriação 
do bem objeto de constrição; 8. Consta às fls. 266/272 manifestação da Caixa Econômica Federal – CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, devidamente intimada conforme A.R. de fls. 265; 9. Consta às fls. 305 manifestação do BANCO 
BRADESCO S.A. – CNPJ nº 60.746.948/0001-12 devidamente intimada conforma A.R. de fls. 273; 10. Conforme consul-
ta, realizada em 23/01/2020, de débitos IPTU/TRSD de dívida ativa realizada junto ao site da Prefeitura Municipal de São 
Paulo consta que não há dívidas inscritas para o contribuinte n° 007.060.0847-2, conforme consulta realizada no site da 
Prefeitura Municipal de São Paulo em 23/01/2020 consta a informação que o imóvel é isento de IPTU para o exercício 
atual; 11. De acordo com Planilha de Débitos enviados pelo Condomínio Exequente, o montante de débitos totaliza R$ 
54.799,72 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) atualizados até dezembro 
de 2019. DA VERIFICAÇÃO DOS DIREITOS OBJETO DO LEILÃO - Constitui ônus dos interessados em participar da 
hasta pública examinar o processo nº 1051978- 34.2016.8.26.0100 da 05ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CO-
MARCA DE SÃO PAULO, bem como o imóvel antes da arrematação. CONDIÇÕES DE VENDA: Todas as regras e 
condições da Praça estão disponíveis no Portal www.alexandridisleiloes.com.br DOS LANCES – Os interessados deve-
rão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta. Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.alexandridisleiloes.com.br. O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que 
os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.alexandridisleiloes.com.br e imediata-
mente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no 
qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra 
forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. Sobrevindo lance a menos de três minutos para o en-
cerramento do horário do leilão acima referido, o sistema prorrogará automaticamente e sucessivamente por mais três 
minutos, a cada novo lance, dando-se igualdade de condições aos licitantes, fechando-se após 3 minutos em que não 
sobrevier nenhum lance após o último ofertado. CONDUTOR DA PRAÇA: O leilão será realizado pelo leiloeiro oficial 
GEORGIOS ALEXANDRIDIS, inscrito na JUCESP nº 914.  DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante 
deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrema-
tação. Esta comissão não está incluída no valor do lanço vencedor (artigo 17 do Provimento CSM nº 1625/2009) e deve-
rá ser depositada em juízo através de depósito judicial em favor do Juízo responsável junto ao Banco do Brasil S.A. cuja 
guia será emitida pelo sistema. Os lanços e dizeres inseridos na sessão on line correrão exclusivamente por conta e risco 
do usuário (artigo 279 das Normas Judiciais da E. Corregedoria Geral de Justiça). DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel arrematado, deduzido o valor da caução ofertada, se o caso, no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça, através de depósito judicial em favor do Juízo responsável 
junto ao Banco do Brasil S.A., cuja guia será emitida pelo sistema, sob pena de se desfazer a arrematação. Nos termos 
do artigo 895 do novo Estatuto de Processo Civil, com relação à viabilidade de oferta de lance em prestação, o interes-
sado deverá ofertar proposta em valor da avaliação (para o caso do primeiro leilão) ou não inferior ao percentual acima 
determinado (para a hipótese do segundo leilão). A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos 
menos vinte e cinco por cento do lance à vista e o saldo em até 30 (trinta) prestações, desde que ofertada caução idônea 
(bem móvel) ou por meio de hipoteca do próprio bem imóvel. Deve ser indicado o prazo, o indexador de correção mone-
tária e as condições de pagamento de saldo. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, sem prejuízo de pedido do credor de resolução 
da arrematação (artigo 895, §5°, do Estatuto Processual Civil). A apresentação de proposta não suspende o leilão. A 
proposta de pagamento de lance a vista sempre prevalecerá sobre aquelas de valores parcelados. Havendo mais de uma 
proposta, deverão ser enviadas ao magistrado que analisará a preferência (artigo 895, §8°, do Estatuto Processual Civil). 
Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a 
efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não pagamento, apli-
car-se-á o disposto no artigo 21 do Provimento. As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 
21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 
Provimento CSM nº 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, do CP. DA VISITAÇÃO – Os interessados em visitar o 
bem, deverão munidos de cópia do edital do leilão e documento de identificação pessoal agendar visita diretamente com 
os ocupantes do imóvel. Em caso de recusa do fiel depositário ou dos ocupantes, o interessado deverá comunicar ao 
Juízo da alienação, que adotará as sanções cabíveis. É vedado aos Senhores Depositários criar embaraços à visitação 
dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do CPC. Constitui ônus dos interessados em parti-
cipar da praça examinar o bem antes da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara 
onde estiver ocorrendo à ação, ou no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Paraupava, nº 301,  Belenzinho, São 
Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3241-0179 ou (11) 98264-4222 e e-mail: contato@alexandridisleiloes.com.br. Ficam 
intimados da penhora, avaliação e praceamento do bem nos termos do presente edital DIRCEU RAMOS – CPF nº 
529.382.048-68, SELMA SIMÕES RAMOS – CPF nº 245.617.658-83, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIBRA – CNPJ nº 
64.182.892/0001-71, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ nº 00.360.305/0001-04 na figura credora hipotecária, 
BANCO BRADESCO S.A. – CNPJ nº 60.746.948/0001-12 na figura credora hipotecária, EVENTUAIS OCUPANTES DO 
IMÓVEL, bem como a PREFEITURA DE SÃO PAULO e eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. 
Eventuais débitos fiscais e tributários ficarão sub-rogados no produto da arrematação, nos termos do artigo 130, parágra-
fo único, do Código Tributário Nacional, bem como os débitos de condomínio (pela natureza propter rem), nos termos do 
artigo 908, §1°, do Código de Processo Civil. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que os bens 
se encontram, sem garantias, competindo ao interessado aferir suas condições, sendo que todos os atos atinentes à 
transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse serão de responsabilidade do arrematante, junto ao 
MM. Juiz da causa. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, 
transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 24, do Prov. CSM 1.625/2009). Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram, sem garantias, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 258 das Normas Judiciais da E. Corregedoria Geral de 
Justiça). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. MARCOS ROBERTO DE SOUZA BER-
NICCHI Juiz de Direito.

07/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Philip Morris-14h. LOC.: MG, SP, SC, GO. Fiorino, Ducato, Furgão, Boxer e Outros.. PHILIP MORRIS_BARUERI. 
08/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Alstom-11h. LOC.: SP. Aprox. 5973 Kg De Fios E Cabos Elétricos. Alstom Brasil (SP - Água Branca). 08/04/2020 
- A PARTIR DAS 11h. Usina São Domingos-11h. LOC.: SP. Veículos, Reboques, Transbordos, Peças e outros.. USINA SAO DOMINGOS ACUCAR E 
ALCOOL SA. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Terminal de Graos Ponta da Montanha-11h. LOC.: PA. Aprox. 3.500 M² Em Área Construída De 
Instalações Em Aços Carbono E Inox, Ensacadeira para Big-Bags, Motoredutores e Motores. Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A. 
09/04/2020 - A PARTIR DAS Leilão Apartamentos Desocupados 04/20. Itau - Leilão Apartamentos Desocupados 04/20. LOC.: SP. Itau - Leilão 
Apartamentos Desocupados 04/20. MA Imóveis - Banco Itau 04-20. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Saint Gobain-11h. LOC.: SP. Chiller 
Mecalor RLA210CA220, Ano 2019. Saint-Gobain do Brasil - Vinhedo/SP. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Usina Guaira-11h. LOC.: SP. Veículos 
de Passeio e Utilitários. Usina Guaíra. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Saint Gobain-11:30h. LOC.: PR. Empilhadeiras e Paleteira Elétrica. 
Saint Gobain (Weber - Ibiporã/PR). 09/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado N°1013A-13h. LOC.: MG, PR, SP, SC, PA. Acessórios, 
Cabos, Conectores, Resistências, Voltimetros e outros.. GUASCOR DO BRASIL LTDA - (Pará), MEXICHEM (Glória) - Joinville/SC, CONCESSIONARIA 
BR 040 (VIA 040), Volvo do Brasil (Curitiba), Nielsen, Paragominas, OEngenharia, TUPY - Joinville/SC, Elekeiroz - Varzea Paulista. 09/04/2020 
- A PARTIR DAS 14:30h. Compartilhado N°1013B-14:30h. LOC.: RJ, SP. Veículos de Passeio e Utilitários.. Katrium Indústrias Químicas S.A, Bbm 
Logistica S.A.. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. GE Energia-15:30h. LOC.: BA. Cabos diversos, Plataforma do Conversor, Materiais elétricos 
e mecânicos diversos e mais.. GE ENERGIA - Camaçari/BA. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Dracena-16h. LOC.: RJ, SP. Caminhão Cesto Aéreo 
E Caminhão Guindauto Volkswagen, Chevrolet Montana, Fiat Strada e Mais. Medral, Dracena Rental (Matriz-SP) (Lista 2), Dracena Rental 
(Matriz-SP). 09/04/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. PME Nº2040-16:30h. LOC.: SP. Maquinas Pesadas, Peças e Componentes Industriais.  
PLENAPLAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA. 10/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. CCI Construções-11h. LOC.: MG, SP. Mobiliários, 
Impressoras, Eletroportáteis, Kia Soul 1.6. CCI CONSTRUÇÕES. 10/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Amaggi-11:30h. LOC.:  10/04/2020 - 
A PARTIR DAS 16:30h. TekBond-16:30h. LOC.: SP. Estruturas Porta Pallets, Contêineres refrigerados, Luminárias, Mobiliários e outros.. 
TekBond (ATB Ind.) - Matriz Embu. 13/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Citrosuco-11h. LOC.: SP. Complexos Bins para Armazenagem de Laranja. 
CITROSUCO MATÃO/SP (MATRIZ). 13/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Usina Nardini-13h. LOC.: SP. Caminhões, Veiculos, Motos, Carregadeiras, 
Transbordos, Implementos Agrícolas. NARDINI.

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.

06/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Guilhotina, Compressores, Hidrojateadora, Prateleiras, Tanque, Empilhadeiras, 
Fatiadoras, Batedeira Industrial. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 07/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Luma-13h. LOC.: 
SP. Veículos Blindados, Não é Necessário CR para Participar. LUMA. 07/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. 
Perfuratriz, Rolo Compactador, Maqs. Seladoras, Caçambas Plásticas, Robo Aut., Autoclave Sercon, Soldas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. PME Nº 2036-13h. LOC.: BA. Pulverizadores e Implementos Agrícolas. Grande 
empresa do setor agro. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Compressor, Empilhadeira, Gerador, Soldas, Guilhotinas, 
Bombas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Business-12h. LOC.: SP. Caixas 
Plásticas, Prateleira, Caçambas, Protetor, Relógios, Impressora, Mesa/Cadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 
09/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. PME Nº2037-14h. LOC.: BA. Trator John Deere, Plantadeira John Deere,Pulverizador Jacto e outros.. Grande 
empresa do setor agro.

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.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DA LAPA. Processo: nº 1009811-96.2016.8.26.0004. Executados: executado(s) DÁCIO ANTONIO DE 
CASTRO - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apto. c/ área privativa de 160,12625m2 na Lapa. Rua 
Bergamota, nº470, São Paulo/SP - Contribuinte nº 08013303837. Descrição completa na Matrícula nº 88.308 do 10º CRI 
de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.625.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.462.500,00 (90% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/05/2020 às 15h40min, e termina 
em 07/05/2020 às 15h40min; 2ª Praça começa em 07/05/2020 às 15h41min, e termina em 27/05/2020 às 15h40min.   
Ficam os executado(s) DÁCIO ANTONIO DE CASTRO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , 
compromissário(a) vendedor(a) BRASCAN IMOBILIÁRIA S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 15/03/2019. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 11ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca da Capital/SP. Processo nº 1032924-48.2017.8.26.0100. Executada: ESSER DINAMARCA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 13.375.994/0001-72). Credor(es) e/ou interessado(s): 
CLAUDIO ERMÍNIO NETO (CPF 046.367.978-41). 1ª Praça começa em 26/05/2020, às 15hs00min, e 
termina em 29/05/2020, às 15hs00min e; 2ª Praça começa em 29/05/2020, às 15hs01min, e termina 
em 18/06/2020, às 15hs00min. Descrição completa na Matrícula nº 97.769 do 13º CRI da Comarca 
da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 361.297,16* – Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 180.648,58* – 

50% do valor de avaliação. * sujeitos à atualização. Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica a requerida ESSER 
DINAMARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., na pessoa de seu representante legal, o titular de domínio e terceiro 
interessado CLAUDIO ERMÍNIO NETO, sua cônjuge, se casado for e demais interessados INTIMADOS das designações supra, 
bem como da penhora realizada em data de 10/12/2018, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O 
presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo 
e demais informações, acesse: www.melhorlanceleiloes.com.br ou ligue (11) 5084-0077. São Paulo, 26 de março de 2020.

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951
• 08/04/2020 a partir das 12h - Cozinha Industrial: Fornos, Balcões Térmicos, Char Broiler, 
Freezers, Fritadeira Basculante, Etc. • 08/04/2020 a partir das 12h30 - Veículos Leves: 
Kia Sportage 2.0 EX3 BLINDADO 4X2. • 09/04/2020 a partir das 11h - Materiais de Construção: 
Pisos, Revestimentos, Mosaicos, Porcelanatos, Pias, Etc. • 13/04/2020 a partir das 12h - Móveis, 
Utensílios e Eletros: Armários, Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, Etc. • 13/04/2020 
a partir das 16h - Troca de Showroom: Gabinetes, Mesas, Armários, Etc. • 15/04/2020 a partir 
das 12h - Geladeiras e Cervejeiras: Diversas Marcas e Modelos Estilizados/Adesivados, Etc. 
• 15/04/2020 a partir das 13h30 - Móveis: Guarda Roupas, Banquetas, Cômodas, Camas, Berços, 
Etc. • 15/04/2020 a partir das 14h - Itens de Restaurante: Freezers, Refrigeradores, Masseiras, 
Balcões Refrigerados, Lustres, Etc. • 15/04/2020 a partir das 15h - Pisos Laminados. • 16/04/2020 
a partir das 11h - Imóveis: Prédios, Galpões e Salas Comerciais, Terrenos, Rurais, Etc. • 23/04/2020 
a partir das 16h - Imóvel: Agência Bancária. • 23/04/2020 a partir das 16h30 - Imóveis: Casas, 
Aptos, e Sala Comercial. • 24/04/2020 a partir das 11h - Imóveis: Apartamentos, Casas, Etc. 
• 29/04/2020 a partir das 13h - Imóvel: Casa 393 m² no Jardim das Oliveiras.

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.

 

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.  5ª  VARA  CÍVEL  DA  COMARCA  
DE OSASCO/SP. Processo nº 1023334-10.2014.8.26.0405. Executada: MARLEN PEREIRA DUTRA AZEVEDO–Apto.  com  
39,65m²  de  A.P.  em  Osasco/SP.  Avenida  O  Trabuco  Rádio  Jornal,  nº  247,  Osasco/SP  -  Contribuinte  nº 
24464.53.63.0001.00.000.01. Descrição completa na Matrícula nº 35.724 do 2º CRI da Comarca de Osasco/SP. Lance mínimo 
na 1ª Praça: R$ 209.716,10 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 167.772,88 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  
DATAS DAS PRAÇAS  - 1ª Praça começa em  15/05/2020 às 13h40min, e termina em 18/05/2020 às 13h40min; 2ª Praça 
começa em 18/05/2020 às 13h41min, e termina em 08/06/2020 às 13h40min.  Fica  a  requerida  MARLEN  PEREIRA  DUTRA  
AZEVEDO,  seu  cônjuge  e  coproprietário  ANDERSON  MARLON  AZEVEDO  e demais interessados, INTIMADOS das 
designações  supra, caso não seja(m)  localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/04/2018.

LEILÃO DE MINI CÂMARA 
FRIA MARCA CAF

MODALIDADE ONLINE

Leiloeira O�cial:
Caroline de Sousa Ribas - Jucesp 738

Mais Informações:

www.liderleiloes.com.br
Tel:11 4425-2905

Excelente Oportunidade!

Exequente(s) ALESSANDRO RODRIGO PACHECO e executado(a)(s)  SUPERMERCADO FRANZONI LTDA ME 
Processo nº 0004317-38.2017.8.26.0360 - 1º LEILÃO terá início no dia 06 de abril de 2020, à partir das 10h00, 
e se estenderá por mais três dias encerrando-se em 09/04/2020 às 10h00, oportunidade em que os bens serão 
vendidos pelo valor da avalição homologada e atualizada; não havendo licitantes, seguirá sem interrupção 2º 
LEILÃO no dia 09/04/2020 à partir das  10h01, se estendendo até o dia 30 de abril de 2020 às 10h00. 
LOTE ÚNICO - 1 (uma) Mini Câmara Fria marca CAF .

 

 

Fica a requerida CONSTRUTORA CRESCER LTDA., na pessoa de seu representante legal, os credores ANDERSON SOARES, ROSANGELA OLIVEIRA 
DE SOUZA, SIDNEI FERREIRA DE SOUZA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 28/05/2018. 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII – ITAQUERA DA 
COMARCA DA CAPITAL/SP. Processo nº 1001387-56.2016.8.26.0007. Executada: CONSTRUTORA CRESCER LTDA. – Apto. com 51,050m² de A.P. 
em Taboão da Serra/SP. Rua Mathilde de Abreu, nº 320, Taboão da Serra/SP - Contribuinte nº 36.23422.11.72.0286.00.000.1. Descrição 
completa na Matrícula nº 22.694 do CRI da Comarca de Taboão da Serra/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 204.266,55 - Lance mínimo na 2ª 
Praça: R$ 102.133,28 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/05/2020 às 
13h20min, e termina em 11/05/2020 às 13h20min; 2ª Praça começa em 11/05/2020 às 13h21min, e termina em 01/06/2020 às 13h20min. 

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

www.gazetasp.com.br      

Acesse:
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 A Pesquisadores do Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) estimam que che-
ga a 59,2 milhões o número de 
pessoas elegíveis para o auxílio 
emergencial de R$ 600 aprova-
do pelo Congresso como res-
posta à crise do coronavírus. O 
benefício busca garantir uma 
renda mínima para famílias po-
bres que dependem do trabalho 
informal e seguiu para a sanção 
presidencial.

Divulgado na quinta-feira (1) 
pelo instituto, o estudo projeta 
três cenários, alterando a ade-
são de beneficiários não inscri-
tos no Cadastro Único do Go-
verno Federal. Segundo o Ipea, 
apenas cerca de 80% dos po-
tenciais beneficiários do auxí-
lio constam no cadastro, e os 
outros 11 milhões precisarão 
ser localizados e incluídos no  
programa.

O projeto de lei aprovado 
no Senado e na Câmara pre-
vê um auxílio emergencial de  
R$ 600, por três meses, a tra-
balhadores informais, autôno-
mos e sem renda fixa em famí-
lias de baixa renda. As mães 

chefes de família poderão re-
ceber duas cotas do auxílio, ou 
seja, R$ 1.200,00. Para as famí-
lias inscritas no Bolsa Família, o 
auxílio substituirá o benefício 
regular do programa nas situa-
ções em que for mais vantajo-
so. O Ipea calcula que 30% dos 
potenciais beneficiários estão 
no Bolsa Família.

O pior cenário traçado pe-
los pesquisadores considera 
que nenhum dos beneficiários 
que não constam no Cadastro 
Único seriam localizados. Nes-
se caso, o auxílio emergencial 
beneficiaria direta ou indireta-
mente 27,6 milhões de famílias, 
que somariam 93,6 milhões de 
pessoas. Concretizar o auxí-
lio, nesse caso, requereria um 
investimento total de R$ 80,1  
bilhões.

O cenário intermediário 
projeta que metade das pessoas 
não cadastradas seriam loca-
lizadas, o que elevaria o total 
de famílias beneficiadas direta 
ou indiretamente para 32,5 mi-
lhões, somando 107,2 milhões 
de pessoas. Nele, o auxílio cus-
taria R$ 90,1 bilhões. (AB)

Elegíveis para auxílio 
podem chegar a 59 mi

 A Cerca de 32 milhões de 
pessoas físicas ganharam 
mais dois meses para entre-
garem a declaração do Im-
posto de Renda Pessoa Física. 
O prazo, que acabaria em 30 
de abril, foi estendido para 30 
de junho, anunciou o secre-
tário da Receita Federal, José 
Barroso Tostes Neto.

Segundo o secretário, 
apesar de a entrega das de-

clarações neste ano estar em 
ritmo superior ao do mes-
mo período do ano passa-
do, a Receita concordou em 
prorrogar o prazo depois de 
ouvir relatos de contribuin-
tes confinados em casa com 
dificuldades em obter docu-
mentos na empresa ou de 
conseguir recibos com clíni-
cas médicas para deduzirem 
gastos. (FP)

Governo prorroga 
prazo de entrega do IR

SINDICAL

 A O empregador poderá 
acordar, por meio de negocia-
ções individuais ou coletivas, 
a suspensão do contrato de 
trabalho com os empregados 
por até 60 dias, com direito a 
receber seguro-desemprego. 
A medida foi divulgada na 
quarta-feira (1º) pelo secre-
tário especial de Previdên-
cia e Trabalho do Ministério 
da Economia, Bruno Bianco, 
como forma de diminuir efei-
tos econômicos da pandemia 
do novo coronavírus. 

O mecanismo consta da 
medida provisória de preser-
vação do emprego, a ser en-
viada pelo governo ao Con-
gresso. Segundo a equipe 
econômica, o governo gas-
tará R$ 51,2 bilhões com o 
programa que evita demis-
sões por causa das medidas 
adotadas no país para evitar 
uma maior disseminação da 
Covid-19.

As micro e pequenas em-
presas, que faturam até R$ 
4,8 milhões por ano, poderão 
dispensar temporariamente 
os funcionários sem pagar 
nenhuma parte do salário, 
com o governo bancando 
100% do seguro-desempre-
go ao qual o trabalhador teria 
direito caso fosse demitido. 
As negociações individuais 
valerão para os empregados 
que ganham até três salá-
rios mínimos (R$ 3.135) ou 
para o trabalhador de nível 
superior que receba mais de  
R$ 12.202,12, o dobro do teto 
da Previdência Social.

As médias e grandes em-

Empregado receberá 
até 100% do seguro

 D O auxílio foi apelidado 
de “coronavoucher” e será 

pago em três prestações 
mensais, conforme texto 

votado no Senado
AGNECIA BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro (sem parti-
do) afirmou nesta quinta-feira (2) que 
os pagamentos do benefício de R$ 600 
para os informais afetados pela crise do 
novo coronavírus deve começar na se-

mana que vem.
A intenção da ajuda é amenizar o impacto eco-

nômico da Covid-19 sobre a situação financeira da 
população que perdeu ou teve sua renda reduzida.

“Está a todo vapor. Semana que vem começa a 
pagar”, disse Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvora-
da em Brasília.

“Eu assinei ontem [quarta-feira], estava aguar-
dando outra Medida Provisória porque não adianta 

dar um cheque sem fundo”, acrescentou.
Apesar da declaração, a san-

ção presidencial da medida ain-
da não foi publicada no Diário 
Oficial da União.

De acordo com o presiden-
te, o governo aguarda a edição 
de uma MP com a indicação do 

crédito para cobrir a despesa. Na quarta (1), Bolsona-
ro disse que o custo da concessão do benefício será 
de R$ 98 bilhões e que 54 milhões de pessoas serão 
atingidas.

O auxílio foi apelidado de “coronavoucher” e 
será pago em três prestações mensais, conforme 
texto votado no Senado na segunda-feira (30). O va-
lor pode chegar a R$ 1.200 para mães responsáveis 
pelo sustento da família.

O projeto foi aprovado por unanimidade pelos 
senadores na segunda-feira (30), com 79 votos a fa-
vor. A proposta havia sido aprovada na última quin-
ta-feira (26) em votação simbólica e remota na  
Câmara.

Inicialmente, a equipe econômica queria conce-
der R$ 200 aos informais. Pouco depois, admitiu ele-
var o valor a R$ 300.

O presidente Bolsonaro decidiu anunciar o au-
mento no valor do auxílio que o governo pretende 
dar a trabalhadores informais para R$ 600 para ten-
tar esvaziar o discurso da oposição no Congresso e 
retomar protagonismo sobre a medida. (FP)

Bolsonaro diz que auxílio 
começa a ser pago na 
próxima semana

A intenção da 
ajuda é amenizar 
o impacto da 
Covid-19 sobre 
a situação 
financeira da 
população, 
que perdeu ou 
teve sua renda 
reduzida

Fique 
ligado  

 D Suspensão dos contratos ou redução de salário e jornada deve 
alcançar 24,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL

Governo 
autorizará 
cortes de 
até 100%
SALÁRIO E JORNADA DE TRABALHO. 
Trabalhadores afetados receberão 
uma compensação do governo 

O governo confirmou na 
quarta-feira (1º) a edição 
de uma MP (medida pro-
visória) que autoriza cor-
te salários e jornadas de 

trabalhadores durante a crise provoca-
da pelo novo coronavírus. As reduções 
poderão ser feitas em qualquer percen-
tual, podendo chegar a 100%, e têm pra-
zo máximo de 90 dias.

Trabalhadores afetados receberão 
uma compensação do governo que 
pode chegar a 100% do que receberiam 
de seguro-desemprego em caso de de-
missão. Essa complementação de renda 
tem regras diferentes dependendo do 
tamanho da empresa.

Após recuo do presidente Jair Bol-
sonaro, a nova medida também libera 
a suspensão de contratos de trabalho 
por até dois meses, mas agora estabele-
ce o pagamento do seguro-desemprego 
nesses casos. Além disso, a empresa que 
fature mais de R$ 4,8 milhões anuais 
terá de pagar ao menos 30% do salário.

Nas contas do governo, a suspensão 
dos contratos ou redução de salário e 
jornada deve alcançar 24,5 milhões de 
trabalhadores com carteira assinada. O 

Ministério da Economia acredita que a 
iniciativa vá evitar pelo menos 8,5 mi-
lhões de demissões.

O custo total do programa aos cofres 
públicos é estimado em R$ 51,2 bilhões.

Trabalhadores afetados pelos cortes 
terão garantia provisória do emprego 
durante o período da redução e, após o 
restabelecimento da jornada, por perío-
do equivalente.

Por se tratar de uma MP, a medida 
valerá imediatamente após a publica-
ção e poderá ser adotada pelos empre-
gadores. Caberá ao Congresso validar o 
texto.

O governo quer permitir que os pa-
trões suspendam os contratos de tra-
balho por até dois meses, mas há uma 
garantia de renda para os empregados. 
Essa pausa no contrato pode ser nego-
ciada entre o empregador e o funcioná-
rio -sem participação de sindicatos.

Se a empresa optar pela suspensão 
de contrato, as regras para os patrões 
mudam dependendo do faturamento. 
No caso de uma companhia no Simples 
(faturamento bruto anual até R$ 4,8 mi-
lhões), o empregador não precisa dar 
compensação ao trabalhador durante 

os dois meses e o governo vai bancar 
100% do valor do seguro-desemprego.

Quando o faturamento superar esse 
patamar, o patrão deverá arcar com ao 
menos 30% da remuneração anterior 
do empregado (pagamento que não 
terá natureza salarial). O governo entra 
com 70% do valor do seguro-desem-
prego.

Para trabalhadores de menor renda, 
a redução dos ganhos em caso de sus-
pensão de contrato deve ser, portanto, 
pequena. Quem hoje recebe um alto sa-
lário deverá ter uma queda maior, pois 
o benefício é balizado pelo valor do se-
guro-desemprego, que varia de um sa-
lário mínimo (R$ 1.045) a R$ 1.813.

A MP também define regras para a 
modalidade de redução de carga horá-
ria. Isso poderá durar até três meses.

Há tratamentos distintos para três 
faixas de renda -até três salários míni-
mos (R$ 3.135), de três salários mínimos 
a dois tetos do INSS (R$ 12.202,12) e aci-
ma de dois tetos previdenciários.

O primeiro grupo -e principal alvo 
do programa- reúne empregados for-
mais que recebem até três salários mí-
nimos (R$ 3.135). (FP)

presas, que faturam mais que 
R$ 4,8 milhões por ano, terão 
de bancar 30% do salário du-
rante a suspensão do contra-
to, com o governo pagando 
70% do seguro-desemprego. 
Os tipos de funcionários que 
podem aderir às negociações 
individuais permanecem os 
mesmos para as empresas de 
menor porte.

No caso de negociações 
coletivas, aprovadas em as-
sembleias virtuais pelos 
sindicatos da categoria, a 
suspensão com complemen-
tação de renda valerá para 
todos os empregados da em-
presa. O empregado não pre-
cisará pedir o seguro-desem-
prego. Segundo o secretário 
de Trabalho do Ministério da 
Economia, Bruno Dalcomo, o 
governo depositará automa-
ticamente o valor na conta do 
trabalhador assim que for no-
tificado da negociação.

O prazo máximo da sus-
pensão dos contratos cor-
responde a 60 dias. O em-
pregador deverá manter os 
benefícios pagos aos empre-
gados durante o período. (FP)

A interrupção 
precisa ser 
pactuada por 
acordo individual 
escrito entre 
empregador e 
empregado
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ATIBAIA. 
Processo: nº 0001804-83.2005.8.26.0048. Executados: requerido(s) MARCOS ANTONIO FURINI, FABIANO FURINI, FERNANDO FURINI - Terreno
com 1.200,00ms2-Bairro do Marmeleiro - Atibaia/SP. Avenida Juca Peçanha, nºs/n, Atibaia/SP - Contribuinte nº 20.001.000.00.0103781. Descrição 
completa na Matrícula nº 57.479 do 1ª CRI de Atibaia/SP.Lance mínimo na 1ª praça: R$ 495.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 247.500,00 (50% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/05/2020 às 10h30min, e termina em 29/05/2020 às 
10h30min; 2ª Praça começa em 29/05/2020 às 10h31min, e termina em 18/06/2020 às 10h30min. Ficam os requeridos MARCOS ANTONIO FURINI, 
FABIANO FURINI, FERNANDO  FURINI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores ELIANE HABEYCHE, ROLAND 
HABEYCHE FILHO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03.04.2020 

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. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. 
Processo: nº 1001889-20.2015.8.26.0010. Executados: requerido(s) CRISTIANE PAULINO GARCIA - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO 
COMPRADOR - Apto 114, 11º andar do Bl. A - Ed. Princess Andrea, integrante do Cond. Princess Plaza, à Av. Marg. Esquerda Anchieta, 3.609, no 18º 
Subdistrito - Ipiranga/SP, c/ área privativa de 61,770m², área comum de 41,422m², área total de 113,002m², c/ 01 vaga de garagem. Via Anchieta, nº 
3.609, São Paulo/SP -  contribuinte nº 119.307.00821 (área maior). Descrição completa na Matrícula nº 157.482 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 312.475,90 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 156.237,95 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/04/2020 às 10h40min, e termina em 29/04/2020 às 10h40min; 2ª Praça começa em 29/04/2020 às 10h41min, e 
termina em 19/05/2020 às 10h40min. Fica a requerida CRISTIANE PAULINO GARCIA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
compromissário(a) vendedor(a) EUROSTAR COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 17/08/2018. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03/04/2020 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ARAÇATUBA. 
Processo: nº 1013494-57.2016.8.26.0032. Executados: executado(s) WESLEY KELLER MACHADO PIRES - FORD/ECOSPORT XLT PLACA 2882 - 
2008/2009. Rua Antônio dos Santos Ribeiro, nº174, Araçatuba/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 27.636,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 16.581,60 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 26/05/2020 às 10h10min, e termina em 29/05/2020 
às 10h10min; 2º Leilão começa em 29/05/2020 às 10h11min, e termina em 22/06/2020 às 10h10min.Ficam os executado(s) WESLEY KELLER 
MACHADO  PIRES, 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 25/06/2018. 
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 19ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para inti-
mação do executado: ESPOLIO DE ILDA MARIA DE SOUZA (CPF n° 662.273.568-91)(HERDEIRA DE OSWALDO LUIZ DE ALMEIDA 
SILVA – CPF n° 488.584.478-91), representado por seu inventariante WILSON ROBERTO DE CAMPOS (CPF Nº 879.433.288-68) e seu 
cônjuge, se casado for, bem como dos terceiros interessados: CRISTINA TESSARI DA SILVA (CPF Nº 044.429.058-35) e ANTONIO HELIO 

DE ALMEIDA SILVA (CPF DESCONHECIDO).
 A MM. Juíza de Direito Dra. Camila Rodrigues Borges De Azevedo, da 19ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Cobrança de Condomínio, ajuizada 
pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EIDE (CNPJ Nº 67.354.159/0001-85) em face de ESPOLIO DE ILDA MARIA DE SOUZA (CPF n° 662.273.568-91)(HER-
DEIRA DE OSWALDO LUIZ DE ALMEIDA SILVA – CPF n° 488.584.478-91), representado por seu inventariante WILSON ROBERTO DE CAMPOS (CPF 
Nº 879.433.288-68)  nos autos do Processo nº 0021213-29.2018.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 
1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01- IMÓVEL: Apartamento nº 11, localizado no 1º andar do Edifício Eide, situado na Avenida Rio Branco, nºs 1.710 e 1.714, 11º Subdistrito – Santa Cecília, 
com a área útil de 83,75m² área comum de 36,25m², inclusive na garagem coletiva comum do Edifício, e mais uma área de terraço descoberto de 15,00m² 
e portanto, uma área total construída de 135,00m², cabendo-lhe a fração ideal de 4,78% no terreno e, nas coisas comuns do Edifício.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 008.008.0148-2
Matrícula Imobiliária n° 36.077 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 13 30/10/18 Penhora Exequenda
Proc. nº 
0021213-29.2018.8.26.0100 Condomínio Edifício Eide

OBS: De acordo com o laudo de avaliação, o imóvel possui 2 dormitórios, sala de jantar e estar, banheiro social, cozinha, lavanderia, banheiro de serviço 
e terraço descoberto.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 439.000,00 (Ago/2019)
Valor de avaliação atualizado: R$ 448.858,13 (Mar/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débito de IPTU: R$ 116,21 (Mar/2020). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 116.505,04 (agosto de 2019 – Fls. 258/290). Eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor de arrema-
tação serão de responsabilidade do arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 02 de junho de 2020, às 15 horas, e se encerrará no dia 05 de junho de 2020, às 15 horas. Não havendo lance igual ou 
superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 05 de junho de 2020, 
às 15 horas, e se encerrará em 25    de junho de 2020, às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 50% do valor 
da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo 
sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo 
único, Art. 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi 
Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com. (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente 
do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º do CPC).
05 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem (Art. 843, do CPC).
06 - O preço do bem arrematado  deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC).
07 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
08 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à 
do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, 
fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese 
autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016).
10 - O arrematante arcará com eventuais 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, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação.
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC)
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º - CPC)
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levará à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e 
Celular/WhatsApp (11) 96308-9782. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.
alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 30 de março de 2020.
Eu, escrevente, digitei.
Eu,Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
JUÍZA DE DIREITO

 

 

Ficam os requeridos MARIA CRISTINA DA SILVA, WANDERLEY DE JESUS DA SILVA, seus cônjuges, se casados forem, o titular de domínio 
ESPÓLIO DE THEREZINHA DE JESUS JACINTA HITZSCHKY, na pessoa de seus herdeiros e hora requeridos, o credor tributário MUNICÍPIO DE 
ITATIBA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 22/01/2018. 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITATIBA/SP. Processo nº 
0000718-37.2017.8.26.0281. Requeridos: MARIA CRISTINA DA SILVA, WANDERLEY DE JESUS DA SILVA – DIREITOS HEREDITÁRIOS – Casa e 
terreno com 1.032,75m² de área total e 112,40m² de área construída em Itatiba/SP. Rua Benedito Moreira, nº 140, Itatiba/SP - Contribuinte nº 
23464.14.78.00191.0.1013.00000. Descrição completa na Matrícula nº 25.630 do CRI da Comarca de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 
404.920,80 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 242.952,48 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 03/07/2020 às 16h00min, e termina em 08/07/2020 às 16h00min; 2ª Praça começa em 08/07/2020 às 16h01min, e termina em 
31/07/2020 às 16h00min. 

cac@majudicial.com.br.com.brwww.majudicial.com.br
HB12 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., faz saber que, na qualidade de credor fiduciário 
promoverá a venda do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º leilão 
a ser realizado em 08/04/2020 às 11h00, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º andar, Monções, 
São Paulo, SP. Informações pelo telefone (11) 4950-9514. Se necessário, será realizado o 
2º Leilão em 09/04/2020 às 11h00, no mesmo endereço. Imóvel: Apartamento duplex 251, 
localizado nos 28º e 29º pavimentos ou 25º andar do Edifício Estocolmo, situado na Av. Prof. 
João Fiusa, 1615, Ribeirão Preto, SP, contendo área privativa construída de 385,70m² e área de 
uso comum 295,07m², nesta já incluída a área correspondente a seis vagas de garagem 
determinadas e um depósito privativo no 1º subsolo do condomínio, perfazendo a área total 
de 680,77m². Fração ideal de 3,06% do todo. Cad. Mun. 243.892. Matrícula 104.488 do 2º RI 
de Ribeirão Preto, SP. O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetuado até o dia 
subsequente ao leilão. Valores: 1º Praça - R$2.195.687.95. 2º Praça - R$390.927,07. 
Fisicamente, no endereço declinado acima, em igualdade de condições. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente 
Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco Antonio Casale Lauro - Jucesp 842.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ATIBAIA. 
Processo: nº 0001804-83.2005.8.26.0048. Executados: requerido(s) MARCOS ANTONIO FURINI, FABIANO FURINI, FERNANDO FURINI - Terreno
com 1.200,00ms2-Bairro do Marmeleiro - Atibaia/SP. Avenida Juca Peçanha, nºs/n, Atibaia/SP - Contribuinte nº 20.001.000.00.0103781. Descrição 
completa na Matrícula nº 57.479 do 1ª CRI de Atibaia/SP.Lance mínimo na 1ª praça: R$ 495.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 247.500,00 (50% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/05/2020 às 10h30min, e termina em 29/05/2020 às 
10h30min; 2ª Praça começa em 29/05/2020 às 10h31min, e termina em 18/06/2020 às 10h30min. Ficam os requeridos MARCOS ANTONIO FURINI, 
FABIANO FURINI, FERNANDO  FURINI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores ELIANE HABEYCHE, ROLAND 
HABEYCHE FILHO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03.04.2020 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. 
Processo: nº 1001889-20.2015.8.26.0010. Executados: requerido(s) CRISTIANE PAULINO GARCIA - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO 
COMPRADOR - Apto 114, 11º andar do Bl. A - Ed. Princess Andrea, integrante do Cond. Princess Plaza, à Av. Marg. Esquerda Anchieta, 3.609, no 18º 
Subdistrito - Ipiranga/SP, c/ área privativa de 61,770m², área comum de 41,422m², área total de 113,002m², c/ 01 vaga de garagem. Via Anchieta, nº 
3.609, São Paulo/SP -  contribuinte nº 119.307.00821 (área maior). Descrição completa na Matrícula nº 157.482 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 312.475,90 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 156.237,95 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/04/2020 às 10h40min, e termina em 29/04/2020 às 10h40min; 2ª Praça começa em 29/04/2020 às 10h41min, e 
termina em 19/05/2020 às 10h40min. Fica a requerida CRISTIANE PAULINO GARCIA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
compromissário(a) vendedor(a) EUROSTAR COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 17/08/2018. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03/04/2020 

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ARAÇATUBA. 
Processo: nº 1013494-57.2016.8.26.0032. Executados: executado(s) WESLEY KELLER MACHADO PIRES - FORD/ECOSPORT XLT PLACA 2882 - 
2008/2009. Rua Antônio dos Santos Ribeiro, nº174, Araçatuba/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 27.636,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 16.581,60 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 26/05/2020 às 10h10min, e termina em 29/05/2020 
às 10h10min; 2º Leilão começa em 29/05/2020 às 10h11min, e termina em 22/06/2020 às 10h10min.Ficam os executado(s) WESLEY KELLER 
MACHADO  PIRES, 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 25/06/2018. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03.04.2020 

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

 19ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para inti-
mação do executado: ESPOLIO DE ILDA MARIA DE SOUZA (CPF n° 662.273.568-91)(HERDEIRA DE OSWALDO LUIZ DE ALMEIDA 
SILVA – CPF n° 488.584.478-91), representado por seu inventariante WILSON ROBERTO DE CAMPOS (CPF Nº 879.433.288-68) e seu 
cônjuge, se casado for, bem como dos terceiros interessados: CRISTINA TESSARI DA SILVA (CPF Nº 044.429.058-35) e ANTONIO HELIO 

DE ALMEIDA SILVA (CPF DESCONHECIDO).
 A MM. Juíza de Direito Dra. Camila Rodrigues Borges De Azevedo, da 19ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Cobrança de Condomínio, ajuizada 
pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EIDE (CNPJ Nº 67.354.159/0001-85) em face de ESPOLIO DE ILDA MARIA DE SOUZA (CPF n° 662.273.568-91)(HER-
DEIRA DE OSWALDO LUIZ DE ALMEIDA SILVA – CPF n° 488.584.478-91), representado por seu inventariante WILSON ROBERTO DE CAMPOS (CPF 
Nº 879.433.288-68)  nos autos do Processo nº 0021213-29.2018.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 
1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01- IMÓVEL: Apartamento nº 11, localizado no 1º andar do Edifício Eide, situado na Avenida Rio Branco, nºs 1.710 e 1.714, 11º Subdistrito – Santa Cecília, 
com a área útil de 83,75m² área comum de 36,25m², inclusive na garagem coletiva comum do Edifício, e mais uma área de terraço descoberto de 15,00m² 
e portanto, uma área total construída de 135,00m², cabendo-lhe a fração ideal de 4,78% no terreno e, nas coisas comuns do Edifício.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 008.008.0148-2
Matrícula Imobiliária n° 36.077 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 13 30/10/18 Penhora Exequenda
Proc. nº 
0021213-29.2018.8.26.0100 Condomínio Edifício Eide

OBS: De acordo com o laudo de avaliação, o imóvel possui 2 dormitórios, sala de jantar e estar, banheiro social, cozinha, lavanderia, banheiro de serviço 
e terraço descoberto.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 439.000,00 (Ago/2019)
Valor de avaliação atualizado: R$ 448.858,13 (Mar/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débito de IPTU: R$ 116,21 (Mar/2020). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 116.505,04 (agosto de 2019 – Fls. 258/290). Eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor de arrema-
tação serão de responsabilidade do arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 02 de junho de 2020, às 15 horas, e se encerrará no dia 05 de junho de 2020, às 15 horas. Não havendo lance igual ou 
superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 05 de junho de 2020, 
às 15 horas, e se encerrará em 25    de junho de 2020, às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 50% do valor 
da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo 
sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo 
único, Art. 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi 
Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com. (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente 
do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º do CPC).
05 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem (Art. 843, do CPC).
06 - O preço do bem arrematado  deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC).
07 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
08 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à 
do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, 
fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese 
autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016).
10 - O arrematante arcará com eventuais 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, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação.
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC)
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º - CPC)
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levará à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e 
Celular/WhatsApp (11) 96308-9782. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.
alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 30 de março de 2020.
Eu, escrevente, digitei.
Eu,Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
JUÍZA DE DIREITO

 

 

Ficam os requeridos MARIA CRISTINA DA SILVA, WANDERLEY DE JESUS DA SILVA, seus cônjuges, se casados forem, o titular de domínio 
ESPÓLIO DE THEREZINHA DE JESUS JACINTA HITZSCHKY, na pessoa de seus herdeiros e hora requeridos, o credor tributário MUNICÍPIO DE 
ITATIBA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 22/01/2018. 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITATIBA/SP. Processo nº 
0000718-37.2017.8.26.0281. Requeridos: MARIA CRISTINA DA SILVA, WANDERLEY DE JESUS DA SILVA – DIREITOS HEREDITÁRIOS – Casa e 
terreno com 1.032,75m² de área total e 112,40m² de área construída em Itatiba/SP. Rua Benedito Moreira, nº 140, Itatiba/SP - Contribuinte nº 
23464.14.78.00191.0.1013.00000. Descrição completa na Matrícula nº 25.630 do CRI da Comarca de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 
404.920,80 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 242.952,48 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 03/07/2020 às 16h00min, e termina em 08/07/2020 às 16h00min; 2ª Praça começa em 08/07/2020 às 16h01min, e termina em 
31/07/2020 às 16h00min. 

cac@majudicial.com.br.com.brwww.majudicial.com.br
HB12 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., faz saber que, na qualidade de credor fiduciário 
promoverá a venda do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º leilão 
a ser realizado em 08/04/2020 às 11h00, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º andar, Monções, 
São Paulo, SP. Informações pelo telefone (11) 4950-9514. Se necessário, será realizado o 
2º Leilão em 09/04/2020 às 11h00, no mesmo endereço. Imóvel: Apartamento duplex 251, 
localizado nos 28º e 29º pavimentos ou 25º andar do Edifício Estocolmo, situado na Av. Prof. 
João Fiusa, 1615, Ribeirão Preto, SP, contendo área privativa construída de 385,70m² e área de 
uso comum 295,07m², nesta já incluída a área correspondente a seis vagas de garagem 
determinadas e um depósito privativo no 1º subsolo do condomínio, perfazendo a área total 
de 680,77m². Fração ideal de 3,06% do todo. Cad. Mun. 243.892. Matrícula 104.488 do 2º RI 
de Ribeirão Preto, SP. O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetuado até o dia 
subsequente ao leilão. Valores: 1º Praça - R$2.195.687.95. 2º Praça - R$390.927,07. 
Fisicamente, no endereço declinado acima, em igualdade de condições. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente 
Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco Antonio Casale Lauro - Jucesp 842.
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EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício),  com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento 
Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10139547807, no qual figura como Fiduciante BRUNO BIGUETI RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/05/1989, maior, gerente, RG nº 445585298-SP e CPF nº 366.229.138-03, filho de Celso Ramos e de Erica Andrieti Bigueti,  residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 14 de abril de 2020, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 259.172,01 (Duzentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e um centavo), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 
123.260 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP: UMA UNIDADE AUTÔNOMA denominada APARTAMENTO, do Tipo “A”, identificada sob nº 2.601, localizada no 6º andar ou 7º pavimento, do Bloco 2, do 
empreendimento “CASTELBELLO RESIDENCIAL”, situado no lado ímpar do quarteirão 16 da Av. Cruzeiro do Sul, esquina com a Rua Ana Rosa Zuicker D’Annunziata, nº 2-32, quarteirão 2, lado par, nesta cidade de Bauru/
SP, com direito ao uso de 01 vaga de garagem nº 153 (simples), contendo 55,1800 m² e garagem coberta de 12,0000 m²; totalizando 67,1800 m² de área privativa; a fração da área comum é 32,3738 m², portanto a área 
total é de 99,5538 m², e a área equivalente é igual a 76,6524 m²; a fração ideal é de 0, 5055% proporcionando uma quota no terreno de 37,1204 m². Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 23 de abril de 2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 170.106,98 (Cento 
e setenta mil, cento e seis reais e noventa e oito centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.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. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.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 se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e 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, 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.biasileiloes.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. 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.

Mais Informações: (11) 4083-2575  |  www.biasileiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO  14/04/2020 ÀS 14H00  -  2º LEILÃO 23/04/2020 ÀS 14H00
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ATIBAIA. 
Processo: nº 0001804-83.2005.8.26.0048. Executados: requerido(s) MARCOS ANTONIO FURINI, FABIANO FURINI, FERNANDO FURINI - Terreno
com 1.200,00ms2-Bairro do Marmeleiro - Atibaia/SP. Avenida Juca Peçanha, nºs/n, Atibaia/SP - Contribuinte nº 20.001.000.00.0103781. Descrição 
completa na Matrícula nº 57.479 do 1ª CRI de Atibaia/SP.Lance mínimo na 1ª praça: R$ 495.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 247.500,00 (50% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/05/2020 às 10h30min, e termina em 29/05/2020 às 
10h30min; 2ª Praça começa em 29/05/2020 às 10h31min, e termina em 18/06/2020 às 10h30min. Ficam os requeridos MARCOS ANTONIO FURINI, 
FABIANO FURINI, FERNANDO  FURINI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores ELIANE HABEYCHE, ROLAND 
HABEYCHE FILHO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03.04.2020 

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. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. 
Processo: nº 1001889-20.2015.8.26.0010. Executados: requerido(s) CRISTIANE PAULINO GARCIA - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO 
COMPRADOR - Apto 114, 11º andar do Bl. A - Ed. Princess Andrea, integrante do Cond. Princess Plaza, à Av. Marg. Esquerda Anchieta, 3.609, no 18º 
Subdistrito - Ipiranga/SP, c/ área privativa de 61,770m², área comum de 41,422m², área total de 113,002m², c/ 01 vaga de garagem. Via Anchieta, nº 
3.609, São Paulo/SP -  contribuinte nº 119.307.00821 (área maior). Descrição completa na Matrícula nº 157.482 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 312.475,90 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 156.237,95 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/04/2020 às 10h40min, e termina em 29/04/2020 às 10h40min; 2ª Praça começa em 29/04/2020 às 10h41min, e 
termina em 19/05/2020 às 10h40min. Fica a requerida CRISTIANE PAULINO GARCIA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
compromissário(a) vendedor(a) EUROSTAR COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 17/08/2018. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03/04/2020 

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ARAÇATUBA. 
Processo: nº 1013494-57.2016.8.26.0032. Executados: executado(s) WESLEY KELLER MACHADO PIRES - FORD/ECOSPORT XLT PLACA 2882 - 
2008/2009. Rua Antônio dos Santos Ribeiro, nº174, Araçatuba/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 27.636,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 16.581,60 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 26/05/2020 às 10h10min, e termina em 29/05/2020 
às 10h10min; 2º Leilão começa em 29/05/2020 às 10h11min, e termina em 22/06/2020 às 10h10min.Ficam os executado(s) WESLEY KELLER 
MACHADO  PIRES, 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 25/06/2018. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03.04.2020 

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

 19ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para inti-
mação do executado: ESPOLIO DE ILDA MARIA DE SOUZA (CPF n° 662.273.568-91)(HERDEIRA DE OSWALDO LUIZ DE ALMEIDA 
SILVA – CPF n° 488.584.478-91), representado por seu inventariante WILSON ROBERTO DE CAMPOS (CPF Nº 879.433.288-68) e seu 
cônjuge, se casado for, bem como dos terceiros interessados: CRISTINA TESSARI DA SILVA (CPF Nº 044.429.058-35) e ANTONIO HELIO 

DE ALMEIDA SILVA (CPF DESCONHECIDO).
 A MM. Juíza de Direito Dra. Camila Rodrigues Borges De Azevedo, da 19ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Cobrança de Condomínio, ajuizada 
pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EIDE (CNPJ Nº 67.354.159/0001-85) em face de ESPOLIO DE ILDA MARIA DE SOUZA (CPF n° 662.273.568-91)(HER-
DEIRA DE OSWALDO LUIZ DE ALMEIDA SILVA – CPF n° 488.584.478-91), representado por seu inventariante WILSON ROBERTO DE CAMPOS (CPF 
Nº 879.433.288-68)  nos autos do Processo nº 0021213-29.2018.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 
1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01- IMÓVEL: Apartamento nº 11, localizado no 1º andar do Edifício Eide, situado na Avenida Rio Branco, nºs 1.710 e 1.714, 11º Subdistrito – Santa Cecília, 
com a área útil de 83,75m² área comum de 36,25m², inclusive na garagem coletiva comum do Edifício, e mais uma área de terraço descoberto de 15,00m² 
e portanto, uma área total construída de 135,00m², cabendo-lhe a fração ideal de 4,78% no terreno e, nas coisas comuns do Edifício.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 008.008.0148-2
Matrícula Imobiliária n° 36.077 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 13 30/10/18 Penhora Exequenda
Proc. nº 
0021213-29.2018.8.26.0100 Condomínio Edifício Eide

OBS: De acordo com o laudo de avaliação, o imóvel possui 2 dormitórios, sala de jantar e estar, banheiro social, cozinha, lavanderia, banheiro de serviço 
e terraço descoberto.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 439.000,00 (Ago/2019)
Valor de avaliação atualizado: R$ 448.858,13 (Mar/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débito de IPTU: R$ 116,21 (Mar/2020). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 116.505,04 (agosto de 2019 – Fls. 258/290). Eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor de arrema-
tação serão de responsabilidade do arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 02 de junho de 2020, às 15 horas, e se encerrará no dia 05 de junho de 2020, às 15 horas. Não havendo lance igual ou 
superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 05 de junho de 2020, 
às 15 horas, e se encerrará em 25    de junho de 2020, às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 50% do valor 
da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo 
sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo 
único, Art. 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi 
Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com. (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente 
do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º do CPC).
05 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem (Art. 843, do CPC).
06 - O preço do bem arrematado  deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC).
07 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
08 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à 
do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, 
fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese 
autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016).
10 - O arrematante arcará com eventuais 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, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação.
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC)
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º - CPC)
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levará à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e 
Celular/WhatsApp (11) 96308-9782. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.
alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 30 de março de 2020.
Eu, escrevente, digitei.
Eu,Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
JUÍZA DE DIREITO

 

 

Ficam os requeridos MARIA CRISTINA DA SILVA, WANDERLEY DE JESUS DA SILVA, seus cônjuges, se casados forem, o titular de domínio 
ESPÓLIO DE THEREZINHA DE JESUS JACINTA HITZSCHKY, na pessoa de seus herdeiros e hora requeridos, o credor tributário MUNICÍPIO DE 
ITATIBA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 22/01/2018. 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITATIBA/SP. Processo nº 
0000718-37.2017.8.26.0281. Requeridos: MARIA CRISTINA DA SILVA, WANDERLEY DE JESUS DA SILVA – DIREITOS HEREDITÁRIOS – Casa e 
terreno com 1.032,75m² de área total e 112,40m² de área construída em Itatiba/SP. Rua Benedito Moreira, nº 140, Itatiba/SP - Contribuinte nº 
23464.14.78.00191.0.1013.00000. Descrição completa na Matrícula nº 25.630 do CRI da Comarca de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 
404.920,80 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 242.952,48 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 03/07/2020 às 16h00min, e termina em 08/07/2020 às 16h00min; 2ª Praça começa em 08/07/2020 às 16h01min, e termina em 
31/07/2020 às 16h00min. 

cac@majudicial.com.br.com.brwww.majudicial.com.br
HB12 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., faz saber que, na qualidade de credor fiduciário 
promoverá a venda do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º leilão 
a ser realizado em 08/04/2020 às 11h00, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º andar, Monções, 
São Paulo, SP. Informações pelo telefone (11) 4950-9514. Se necessário, será realizado o 
2º Leilão em 09/04/2020 às 11h00, no mesmo endereço. Imóvel: Apartamento duplex 251, 
localizado nos 28º e 29º pavimentos ou 25º andar do Edifício Estocolmo, situado na Av. Prof. 
João Fiusa, 1615, Ribeirão Preto, SP, contendo área privativa construída de 385,70m² e área de 
uso comum 295,07m², nesta já incluída a área correspondente a seis vagas de garagem 
determinadas e um depósito privativo no 1º subsolo do condomínio, perfazendo a área total 
de 680,77m². Fração ideal de 3,06% do todo. Cad. Mun. 243.892. Matrícula 104.488 do 2º RI 
de Ribeirão Preto, SP. O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetuado até o dia 
subsequente ao leilão. Valores: 1º Praça - R$2.195.687.95. 2º Praça - R$390.927,07. 
Fisicamente, no endereço declinado acima, em igualdade de condições. 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.
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Balanço Patrimonial - ATIVO Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa - (Gestão Pública) 13.035.529,96  27.841.853,50
Caixa e Equivalentes de Caixa - (Própria)  1.504.629,37  3.804.670,71
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2(a)/3 14.540.159,33  31.646.524,21
Outros Créditos - (Gestão Pública)  136.672,88  1.533.148,14
Outros Créditos - (Própria)  9.652,49 9.652,49
Outros Créditos 2.2 (c)  146.325,37  1.542.800,63
Estoques - (Gestão Pública)  1.470.262,25  1.904.205,13
Estoques - (Própria)  -  -
Estoques 2.2(b)/4  1.470.262,25 1.904.205,13
Despesas Antecipadas - (Gestão Pública) 75.141,00  291.633,65
Despesas Antecipadas - (Própria) 37.633,24   710,85
Despesas Antecipadas 2.2 (c) 112.774,24  292.344,50
Total do Ativo Circulante  16.269.521,19 35.385.874,47

Ativo não Circulante
Depósitos Judiciais Recursal - (Gestão Pública) 258.474,20 398.350,00
Depósitos Judiciais Recursal - (Própria) 38.359,18  18.702,16
Depósitos Jud. Recursal 2.2 (c)   296.833,38  417.052,16
Imobilizado - (Gestão Pública)  22.844.676,51   43.431.003,94
Depreciação Acumulada - (Gestão Pública)  (14.596.265,44)  (24.940.444,68)
Imobilizado Líquido - (Gestão Pública) 8.248.411,07  18.490.559,26
Imobilizado - (Próprio) 4.230.593,03  4.232.492,08
Depreciação Acumulada - (Própria)  (369.010,69)  (341.479,86)
Imobilizado Líquido - (Próprio) 2.2 (e)/5  3.861.582,34  3.891.012,22
Intangível - (Gestão Pública)   1.905.808,06   2.861.367,32
Amortização Acumulada - (Gestão Pública)  (1.516.937,70)  (2.575.068,47)
Intangível Líquido - (Gestão Pública) 2.2 (f)/5  388.870,36  286.298,85
Intangível - (Próprio) 4.034,90 4.034,90
Amortização Acumulada - (Própria)  (3.308,91)   (3.161,91)
Intangível Líquido - (Próprio) 2.2 (f)/5  725,99  872,99
Total do Ativo Não Circulante   12.796.423,14  23.085.795,48

Total do Ativo   29.065.944,33 58.471.669,95

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL - CNPJ Nº 60.598.448/0001-80 - BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 (EM REAIS)
Demonstração do Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
 Déficit do Exercício  (11.157.559,29) (19.663.456,28)
 Ajustes do resultado para conciliação do caixa:
Ajustes de Exercícios Anteriores   -  956,92
Depreciação   3.267.609,15   5.409.427,78
Amortização    120.949,10  183.323,77
Reversão de Provisão para Contingência -Não Circulante (1.605.336,53)   (4.047.448,40)
Défcit Ajustado (9.374.337,57) (18.117.196,21)
Aumento ou Redução de Ativos e Passivo
Redução / (Aumento) de Outros Créditos  1.396.475,26 3.970.877,10
Redução / (Aumento) de Estoques  433.942,88  887.198,90
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas  179.570,26 180.255,21
Redução / (Aumento) de Realizável não Circulante 120.218,78  61.258,38
(Redução) / Aumento de Fornecedores  753.619,16   (1.658.044,43)
Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas   425.619,10 (3.748.463,57)
(Redução) / Aumento de Obrigações Sociais   (613.797,00)  (1.881.603,06)
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais (159.753,77) (707.851,41)
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações    (14.416,66)  (172.546,77)
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas   (2.420.853,14)  (4.792.518,69)
(Redução) / Aumento de Subvenção para Investimento  (27.233,39)  (313.196,74)
Comodato  (6.108,29)  41.431,99
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais  (9.307.054,38)  (26.250.399,30)
Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado - Gestão Pública  (3.417.444,67)   5.536.519,30
Baixa líquida de Ativo Imobilizado - Gestão Pública 10.421.413,59  -
Aquisição de Ativo Intangível - Gestão Pública   (405.733,99) (68.328,10)
Baixa líquida de Ativo Intangível - Gestão Pública  182.360,38  -
 Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos  6.780.595,31  5.468.191,20
Atividades de Financiamento
Doações de bens   4.546,75
 Incorporação de bens   1.098,00 68.328,00
Apuração de Encerramento de Contratos de Gestão  (14.581.003,81)  (2.831.796,78)
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades de Financiamentos  (14.579.905,81)  (2.758.922,03)
 Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa  (17.106.364,88)  (23.541.130,13)
Demonstrado como segue:
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período   31.646.524,21  55.187.654,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Período   14.540.159,33 31.646.524,21
 Variação Líquida das Disponibilidades  (17.106.364,88) (23.541.130,13)

Balanço Patrimonial - PASSIVO Nota 31/12/2019 31/12/2018
Fornecedores - (Gestão Pública)  5.279.104,73   4.525.983,13
Fornecedores - (Próprio) 9.061,37  8.563,81
Fornecedores 6   5.288.166,10 4.534.546,94
Obrigações Trabalhista - (Gestão Pública)  2.990.714,49  2.579.442,11
Obrigações Trabalhista - (Próprio)  94.729,86 80.383,14
Obrigações Trabalhistas 2.2 (c)  3.085.444,35  2.659.825,25
Obrigações Sociais - (Gestão Pública)  1.929.218,49  2.558.306,22
Obrigações Sociais - (Próprio)   64.475,53  49.184,80
Obrigações Sociais 2.2 (c)  1.993.694,02  2.607.491,02
Obrigações Fiscais - (Gestão Pública) 1.060.295,03  1.238.343,55
Obrigações Fiscais - (Próprio) 48.882,32  30.587,57
Obrigações Fiscais 2.2 (c)  1.109.177,35  1.268.931,12
Outras Obrigações - (Gestão Pública) 255.143,16  268.781,49
Outras Obrigações - (Próprio) 1.894,44   2.672,77
Outras Obrigações 2.2 (c)  257.037,60 271.454,26
Provisões Trabalhistas - (Gestão Pública)  6.139.610,96  8.594.684,89
Provisões Trabalhistas - (Próprio)  158.034,64   123.813,85
Provisões Trabalhistas 2.2 (g)   6.297.645,60  8.718.498,74
Verba para Investimento - (Gestão Pública)   -  27.233,39
Verba para Investimento - (Gestão Pública)2.2 (c)  -  27.233,39
Total do Passivo Circulante 18.031.165,02 20.087.980,72

Passivo não Circulante
Comodato 35.323,70   41.431,99
Provisão Contingência - (Gestão Pública)  3.938.097,39  5.543.433,92
Provisão para contingência - (Próprio)  422.289,88  422.289,88

Total do Passivo Não Circulante   4.395.710,97  6.007.155,79
Patrimônio Líquido

Patrimônio Social - (Gestão Pública) 25.368.407,84  46.137.233,50
Patrimônio Social - (Próprio) 7.008.125,60  8.734.553,00
Patrimônio Social 2.2 (i)   32.376.533,44 54.871.786,50
Superávit/ (Déficit) do Exercício - (Gestão Pública) (8.817.827,20) 17.937.028,88)
Superávit/ (Déficit) do Exercício - (Próprio)  (2.339.732,09)   (1.726.427,40)
Superávit/(Déficit) do Exercício 2.2 (h) (11.157.559,29) (19.663.456,28)
Apuração do Encerramento
Contratos Gestão/Convênio 15 (14.581.003,81)  (2.831.796,78)
Incorporações/Transferencias   1.098,00   -
Total do Patrimônio Líquido  6.639.068,34  32.376.533,44

Total do Passivo+Patrimônio Líquido 29.065.944,33  58.471.669,95

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Resultado do Patrimônio

 Social Exercício Líquido
Saldos em  31/12/2017 46.230.373,09    8.572.128,49 54.802.501,58
Incorporação do resultado do exercício anterior  8.572.128,49  (8.572.128,49)  -
Ajustes Exercícios Anteriores   956,92  -    956,92
Apuração do Encerramento do
Convênio - UTI Sorocaba - Nota 16  (15.659,97)     - (15.659,97)
Apuração do Encerramento do
Contrato Gestão - HGC - Nota 16 (1.125.557,94)   -  (1.125.557,94)
Apuração do Encerrametno do
Contrato de Gestão - Ame Santos - Nota 16   (1.690.578,87)     -  (1.690.578,87)
Incorporação Bens Patrimoniais SES   68.328,00   -  68.328,00
Déficit do Exercício    - (19.663.456,28) (19.663.456,28)
Saldos em 31/12/2018    52.039.989,72   (19.663.456,28)   32.376.533,44
Incorporação do resultado
 do  exercício anterior   (19.663.456,28) 19.663.456,28 -
Apuração do Encerramento do
 Contrato Gestão - Lucy Santos - Nota 15  (1.718.934,85) 1.718.934,85) -
Apuração do Encerramento do
 Contrato Gestão - Pai Baixada - Nota 15   (1.206.638,76)    -    (1.206.638,76)
Apuração do Encerramento do Contrato de Gestão -
Ame Carapicuiba - Nota 15   (1.129.479,34)  - (1.129.479,34)
 Apuração do Encerramento do
 Contrato de Gestão - Lucy Pariquera - Nota 15  (1.299.799,78)  -    (1.299.799,78)
Apuração do Encerramento do
 Contrato de Gestão - Ame Jardim do
Prados - Nota 15    (747.962,99)  - (747.962,99)
Apuração do Encerramento do
 Contrato de Gestão -
Ame Pariquera-Açú - Nota 15   (3.735.047,51)    -  (3.735.047,51)
Apuração do Encerramento do
Contrato de Gestão - Ame Santos - Nota 15    (1.147.030,80)   - (1.147.030,80)
Apuração do Encerramento do
Contrato de Gestão - HGC - Nota 15  (3.041.954,57)   -   (3.041.954,57)
 Apuração do Encerramento do
 Convencio RIF Sorocaba - Nota 15   (554.155,21)   -   (554.155,21)
 Incorporação Bens Patrimoniais SES  1.098,00  -    1.098,00
 Déficit do Exercício   -  (11.157.559,29) (11.157.559,29)
 Saldos em 31/12/2019 17.796.627,63   (11.157.559,29) 6.639.068,34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA
MÉDICO-SOCIAL, qualificada como Organização Social de Saúde, é uma entidade civil de direito
privado, filantrópica, de fins não lucrativos, que tem como objetivo: I) Prestar assistência à saúde em
geral a tantos quantos procurarem seus serviços, sem distinção de qualquer natureza, seja
nacionalidade, credo político ou religioso; II) Prestar assistência social em geral, tanto para menores
de creches e escolas maternais, quanto para adultos, com asilos, albergues para moradores de rua
e outros estabelecimentos afins;  III) Oferecer tratamento adequado para dependentes de álcool e
drogas em geral, com o objetivo de auxiliá-los na recuperação física e mental e reintegrá-los às suas
comunidades e às suas famílias; IV) Prestar assistência à saúde dos portadores de distúrbios mentais
para promover seu reequilíbrio e sua reinserção na comunidade; V) Desenvolver atividades
educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino e oferecer campo de estágio; VI)
Desenvolver a pastoral da saúde e VII) Destinar recursos financeiros e ou econômicos, inclusive
mediante doação, a entidades filantrópicas e ou simplesmente sem fins lucrativos, que militem na
área da saúde e ou da educação e ou pastoral da saúde e ou da assistência social em geral desde
que não utilize recursos e bens que lhe forem repassados pelo Estado. Contratada através de
Contratos de Gestão e Convênios, firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo a
CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL assumiu a
operacionalização de unidades públicas de saúde, visando desenvolver o programa de modernização
de gestão de saúde no âmbito do Estado de São Paulo, com fundamento nos termos da Lei
Complementar nº 846 de 04 de junho de 1998 para os Contratos de Gestão e Lei Federal 8883 de
08 de junho de 1994 e anteriores para os Convênios. Estes contratos têm vigência de 05 anos a
partir de sua assinatura, das seguintes unidades:

Ano /con- Ano/Opera-
UNIDADES tratação cionalização
Ambulatório Médico de Especialidades – Ame Carapicuíba 2.014  2014
Polo De Atenção Intensiva em Saúde Mental
Baixada Santista – PAI Baixada Santista 2.014  2014
Ambulatório Médico de Especialidades Olavo Silva Souza – AME Itu 2015 2015
Hospital Geral de Itapevi 2.012 2012
Ambulatório Médico de Especialidades Dona Maria Lopes - AME Jundiai 2.012 2012
Rede Integrada de Farmácias – RIF Sorocaba 2.012 2012
Dr. Roberto Tavares Vilanova - AME Pariquera-Açu 2014 2014
Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro-Santos 2014 2014
Unidade de Reabilitação Lucy Montoro – Pariquera Açu 2014 2014
Ambulatório Médico de Especialidades - AME Jardim Dos Prados 2014 2015
As verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações são as seguintes:
 Departamentos Orçamento     Aditamentos 2019 Investimentos Utilizado

2019 Aditamentos Deduções 2019 2019
AME Carapicuíba 7.007.072,36  -  -  -  7.007.072,36
PAI Baixada Santista  3.709.000,00  - -  -  3.709.000,00
AME Itu  9.474.202,89   348.640,00  -  -  9.822.842,89
HG Itapevi 122.125.500,00  7.200,00  -   254.400,00 122.387.100,00
AME Jundiaí  13.421.352,00 261.600,00 -  -   13.682.952,00
RIF Sorocaba  1.185.624,00  -  - -  1.185.624,00
AME Pariquera  13.476.012,00   600.000,00 300.000,00  -   13.776.012,00
Lucy Santos  2.100.000,00  -   -  -  2.100.000,00
Lucy Pariquera  1.788.000,00  -  -  -  1.788.000,00
AME Jd. Dos Prados 17.010.731,16  70.000,00  -  -   17.080.731,16
Total  191.297.494,41  1.287.440,00 300.000,00   254.400,00  192.539.334,41
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS 2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações
financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis no
Brasil, requeridas para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019, que consideram as disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como os
entendimentos da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG
2002 (R1) – Entidades Sem Finalidade de Lucro, emitidas pelo CFC - Conselho Federal de
Contabilidade. As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na
preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2019 e 2018. A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada devido não
haver resultados nestas características. Base de preparação a.Declaração de conformidade As
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem fins lucrativos. A elaboração das
demonstrações financeiras foi concluída pela administração em 31 de janeiro de 2020. b.Moeda
funcional e moeda de apresentação Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Entidade. c.Uso de estimativas e julgamentos A elaboração
das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto,
estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na
determinação da provisão para devedores duvidosos, provisões necessárias para passivos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITAS Nota 31/12/2019 31/12/2018
Receitas com Saúde (Gestão Pública)

Receitas para Custeio - Secretaria
Estadual de Saúde   191.684.934,41 330.414.309,20
Termos Aditivos Projetos/Investimentos - SES  854.400,00 480.000,00

(=)Total de Receitas com Saúde
 (Gestão Pública) 1   192.539.334,41  330.894.309,20
CUSTOS
Custos c/ Saúde ( Gestão Pública)

Custos c/ Pessoal ( C.L.T.)  (64.368.653,50)  (111.515.562,87)
Custos c/ Serviços de Terceiros (62.212.203,58) (106.659.106,63)
Custos c/ Materiais e Medicamentos  (20.398.117,32)   (41.595.602,66)
Custos Gerais   (10.266.785,67)  (17.054.775,87)
Custos c/ Impostos, Taxas e Contribuições  (54.736,23)  (102.165,49)

(=)Total de Custos com
Saúde (Gestão Pública) 10  (157.300.496,30) (276.927.213,52)
(=) Superávit Bruto 5.238.838,11 53.967.095,68
DESPESAS
Despesas Gerais com Saúde (Gestão Pública)

Despesas c/ Pessoal ( C.L.T. ) (36.049.667,22)  (61.213.378,16)
Despesas c/ Serviços de Terceiros (9.022.682,96)  (14.128.258,29)
Despesas c/ Materiais (291.765,17)  (404.950,23)
Despesas Gerais (769.907,12) (1.074.011,11)
Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuições (27.622,23)  (31.277,94)
Despesas c/ Provisões p/ Contigências   -  (796.863,00)

(=)Total de Desp. Gerais c/
Saúde (Gestão Pública) 10    (46.161.644,70) (77.648.738,73)
Despesas Gerais com Saúde (Própria)

Despesas c/ Pessoal ( C.L.T. )  (2.286.763,56) (1.291.957,59)
Despesas c/ Serviços de Terceiros  (131.564,40)  (332.615,37)
Despesas c/ Materiais (1.398,43)  (5.288,53)
Despesas Gerais  (87.073,13) (72.875,27)
Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuições  (160.401,37)  (100.524,67)
Despesas c/ Provisões p/ Contigências  -  (422.289,88)

(=)Total de Despesas Gerais com Saúde (Própria) (2.667.200,89) (2.225.551,31)
(+/-) Outras Receitas e Despesas
Operacionais (Gestão Pública)

Outras Receitas Operacionais 853.871,80 1.875.938,12
Outras Despesas Operacionais  (159.593,61) (27.521,83)

(=)Total Outras Receitas e Despesas
Operacionais (Gestão Pública) 694.278,19 1.848.416,29
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais (Própria)

Receitas com Serviços Voluntários 14  26.212,37 29.721,67
Outras Receitas Operacionais 297.140,17  296.045,95
Despesas com Serviços Voluntários 14 (26.212,37) (29.721,67)
Outras Despesas Operacionais (112.720,37)  (54.792,72)

(=)Total de Outras Receitas/
 Despesas Operacionais (Própria)   184.419,80 241.253,23
 (=) Resultado Antes das Receitas/
Despesas Financeiras Líquidas  (12.711.309,49)  (23.817.524,84)
(+/-) Receitas / (Despesas) Financ.
Líquidas c/ Saúde(Gestão Pública)

Receitas Financeiras      1.478.854,15  4.013.120,94
Despesas Financeiras (68.029,85) (116.923,06)

(=)Total Receitas / (Desp.) Financ.
Líquidas c/ Saúde (Gestão Pública) 1.410.824,30  3.896.197,88
(+/-) Receitas / (Despesas) Financ.  Líquidas c/ Saúde (Própria)

Receitas Financeiras 148.353,87  260.589,53
Despesas Financeiras  (5.427,97)  (2.718,85)

(=)Total Receitas / (Despesas) Financ.
Líquidas c/ Saúde (Própria) 142.925,90  257.870,68
(=) Resultado Financeiro 1.553.750,20  4.154.068,56
(=) Superávit/ (Déficit) do Exercício 2.2 (h)  (11.157.559,29)  (19.663.456,28)

contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às
referidas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das
estimativas são reconhecidas prospectivamente. d.Base de mensuração As demonstrações
financeiras foram preparadas inicialmente com base no custo histórico. 2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS a.  Caixa e Equivalentes de Caixa Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas
bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição
de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado. b. Estoques Os estoques são
demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado. c. Outros
Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes  Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço
patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais
incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação
é provável que ocorra nos próximos doze meses. d. Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos
A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de
2019 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem
a serem ajustadas. e. Ativo Imobilizado  Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação
acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o
tempo de vida útil estimado. A Administração analisou as taxas de depreciação em uso e entendeu
que elas estão apropriadas em relação aos níveis de utilização dos ativos. f. Ativo Intangível  O
Intangível reflete os custos com direitos de uso de software e estão sendo amortizados a taxas
lineares. g. Provisões Referem-se a provisão de férias, 13 e encargos, constituídas com base na
remuneração de cada empregado e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida
dos encargos sociais correspondentes. As provisões são reconhecidas quando: (i) a Entidade tem
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado
com segurança. h. Apuração do SUPERÁVIT / (DÉFICIT) do exercício As receitas e despesas
são registradas pelo regime de competência.  Recursos vinculados compreendem os valores recebidos
pela Entidade e que somente poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determinado
em contrato. Os valores recebidos e empregados são provenientes de contratos de gestão e convênio
com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e são registrados da seguinte forma: Receita
Verba de Custeio, Outras Receitas Operacionais e Receitas Financeiras.  A receita financeira é
reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método de taxa
efetiva de juros.  As doações não específicas são registradas diretamente no resultado como receita
de doações. i. Patrimônio Líquido O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio
Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembleia Geral Ordinária. j. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL O imposto de Renda e a Contribuição Social não são devidos em decorrência da imunidade
tributária, por tratar-se de Entidade sem fins lucrativos, amparada nos artigos 150, inciso VI, letra “C”
e 195, parágrafo 7º, ambos da Constituição Federal de 1988.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA- Gestão Pública: 2019 2018
Caixa Geral  6.500,00 15.007,62
Contas Correntes – Bancárias   13.705,63      50.118,15
Aplicações Financeiras   13.015.324,33   27.776.727,73

   13.035.529,96      27.841.853,50
Próprio: 2019 2018
Caixa Geral   1.000,00 1.000,00
Contas Correntes – Bancárias 2.787,20 179,18
Aplicações Financeiras   1.500.842,17 3.803.491,53

  1.504.629,37  3.804.670,71
4. ESTOQUES - Saúde (Gestão Pública) 2019 2018
Drogas e Medicamentos  410.990,93  478.364,36
Material de Uso do Paciente   590.992,19  894.641,19
Gêneros Alimentícios   33.955,41  43.189,41
Produtos de Limpeza   56.626,71   75.189,50
Material de Manutenção  97.481,01    59.624,79
Impressos e Materiais de Expediente   64.962,66   119.951,31
Materiais Diversos   176.536,31   173.181,36
Produtos de Lavanderia   11,80 1.669,70
Filmes e Químicos  2.638,14    954,01
Uniformes   36.067,09  57.439,50

  1.470.262,25    1.904.205,13
5. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL - Imobilizado - Gestão Pública em R$ 31/12/2018 Adições Baixas 31/12/2019 Taxa depreciação Anual
Instalações Físicas   14.944.883,33   830.336,50  (7.655.009,06) 8.120.210,77 10% a.a.
Apar. Instr. Tec. p/ Medição, Teste   108.516,55  13.786,02   (34.827,54)   87.475,03 20% a.a.
Mobiliário em Geral    5.732.920,06   281.672,22 (2.897.972,20) 3.116.620,08 10% a.a.
Equipamentos de Proc. de Dados    4.582.963,61     514.340,23   (2.852.280,62)  2.245.023,22 20% a.a.
Veículos   102.550,00  - (57.800,00)  44.750,00 20% a.a.
Apar. e Utens do Tipo Domestico  1.079.351,68   158.626,66   (935.912,42)   302.065,92 10% a.a.
Rouparia Hospitalar/Enxovais 16.101,60  -  -  16.101,60 10% a.a.
Maq. Ferram. Utens. Longa Duração   82.606,88   46.618,81 (100.198,03)     29.027,66 10% a.a.
Equipamentos Médicos Hospitalares  15.864.070,82   1.481.836,15     (8.879.377,09)   8.466.529,88 10% a.a.
Equipamentos. p/Escritório   261.616,62 2.157,00       (155.464,13)      108.309,49 10% a.a.
 Bandeiras   1.415,00  -   (401,00) 1.014,00 10% a.a.
Apar. Utens. p/ Comunic. Fot 114.988,82  650,00   (58.376,18) 57.262,64 10% a.a.
Maqs. Mot. Apar. Indust 511.625,99   87.421,08 (349.733,35)  249.313,72 10% a.a.
Utensílios. p/Escritório  27.392,98   - (26.420,48) 972,50 10% a.a.
Total 43.431.003,94 3.417.444,67   (24.003.772,10) 22.844.676,51
 Depreciação Acumulada   (24.940.444,68)    (3.238.179,27)   13.582.358,51   (14.596.265,44)
Imobilizado Líquido  18.490.559,26 179.265,40   (10.421.413,59) 8.248.411,07
Intangível - Gestão Pública em R$ 31/12/2018 Adições Baixas 31/12/2019 Taxa Amortização Anual
Softwares   2.861.367,32  405.733,99     (1.361.293,25)  1.905.808,06 20%
Total  2.861.367,32   405.733,99  (1.361.293,25)   1.905.808,06
Amortização acumulada  (2.575.068,47)   (120.802,10) 1.178.932,87  (1.516.937,70)
Intangível Líquido      286.298,85   284.931,89  (182.360,38) 388.870,36
Imobilizado - Gestão Própria em R$ 31/12/2018 Adições Baixas 31/12/2019 Taxa depreciação Anual
Terrenos   3.630.280,69    -   -   3.630.280,69 -
Edificações  460.000,00    - -      460.000,00 4%
Equipamentos de Proc.de Dados 28.801,26    - (1.899,05) 26.902,21 20%
Móveis e Máquinas 72.610,13  - -  72.610,13 10%
Veiculos  40.800,00   - - 40.800,00 20%
Total 4.232.492,08  -   (1.899,05)     4.230.593,03
Depreciação Acumulada   (341.479,86)    (29.429,88)    1.899,05    (369.010,69)
Imobilizado Líquido  3.891.012,22     (29.429,88)  -   3.861.582,34
 Intangível - Gestão Própria 31/12/2018 Adições Baixas 31/12/2019 Taxa Amortização Anual
 Softwares 3.534,90   -   -  3.534,90 20%
Marcas e Patentes      500,00   -   - 500,00 20%
Total  4.034,90  -    -    4.034,90
Amortização acumulada        (3.161,91)  (147,00)  -  (3.308,91)
Intangível Líquido 872,99    (147,00)  -  725,99

6. FORNECEDORES - Gestão Pública 2019 2018
 Fornecedores de Materiais e Medicamentos   2.001.231,49  1.700.530,77
 Fornecedores de Serviços Médicos P.J     2.428.178,06  2.242.289,85
 Fornecedores de Serviços Médicos P.F      8.125,74    7.674,31
 Fornecedores de Serviços Diversos P.J   761.364,68        509.653,64
 Fornecedores de Imobilizado    1.558,56    4.272,00
 Fornecedores de Aluguéis     78.646,20    61.562,56

 5.279.104,73     4.525.983,13
 Próprio 2019 2018
 Fornecedores de Materiais e Medicamentos   6.388,00    990,00
 Fornecedores de Serviços - P.J    2.673,37 7.573,81

  9.061,37   8.563,81
7 . PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA - A Entidade efetua uma avaliação permanente dos
riscos envolvidos nos processos contenciosos que possam surgir no decorrer de suas
atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores
de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos seus assessores jurídicos.
A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota, efetuada a partir desse
trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão de acordo com os critérios
determinados pela administração, incluindo bases históricas. No exercício de 2019 foi
contabilizado adicional de provisão no valor de R$ 21.548,03, baixas no valor de R$
1.626.884,56 totalizando para o exercício o saldo de: Gestão Pública R$ 3.938.097,39 e
Próprio R$ 422.289,88. 8. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE  As atividades
assistenciais de saúde desenvolvidas de forma gratuita aos usuários do Sistema Único de
Saúde – SUS, através de contratos de gestão e convênios, atendem os requisitos da Lei nº
12.101/09 que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – (CEBAS), conforme demonstradas nos quadros a seguir:
1. Cirurgia Ambulatorial - 273 - Atividade Cirúrgica

1º Semestre 2º Semestre
Con- Rea- Con- Rea-

tratado lizado  % tratado  lizado  %
CMA (Cirurgia Maior Ambulatorial) 2.298 3.098 34,81 1.798 2.477 37,76
cma (cirurgia menor ambulatorial) 11.442 13.079 14,31 10.842 12.893 18,92
Totais 13.740 16.177 17,74 12.640 15.370 21,60
 1.1 - Internação (Enfermarias e/ou Pronto Socorro) - Saídas por clínicas. 183 - Internações

1º Semestre 2º Semestre
Con- Rea- Con- Rea

tratado lizado  % tratado  lizado  %
Clínica Médica 786 882 12,21 786 1.054 34,10
Obstetrícia 2.280 2.779 21,89 2.280 2.417 6,01
Pediatria 948 1.019 7,49 948 1.075 13,40
Psiquiatria 270 264 -2,22 90 85 -5,56
 Totais 4.284 4.944 15,41 4.104 4.631 12,84
1.2 - Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica (Enfermarias e/ou Pronto Socorro). 470 -
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica 1º Semestre 2º Semestre

Con- Rea- Con- Rea
tratado lizado  % tratado  lizado  %

Eletivas 2.328 2.454 5,41 2.328 2.403 3,22
Urgências 990 961 -2,93 990 1.051 6,16
Totais 3.318 3.415 2,92 3.318 3.454 4,10
1.3 - Hospital - Dia Cirúrgico e Cirurgias Ambulatoriais. 322 - Hospital - Dia Cirúrgico /
Cirurgias Ambulatorias 1º Semestre 2º Semestre

Con- Rea- Con- Rea
tratado lizado  % tratado  lizado  %

Cirurgia Hospital Dia 216 238 10,19 216 242 12,04
Cirurgias Ambulatoriais 0 0 0,00 0 0 0,00
Totais 216 238 10,19 216 242 12,04
 1.4 - Atendimento a Urgências (Âmbito Hospitalar). 185 - Urgência / Emergência

1º Semestre 2º Semestre
Con- Rea- Con- Rea

tratado lizado  % tratado  lizado  %
Consultas de Urgência 12.300 16.500 34,15 12.300 15.804 28,49
Totais 12.300 16.500 34,15 12.300 15.804 28,49
 2 - Atendimento Ambulatorial (Serviços Ambulatoriais Hospitalares).271/ 526 -
Atividade Ambulatoria (Consultas Médicas/ Consultas Não Médicas/ Procedimentos
Terapêuticos). 1º Semestre 2º Semestre

Con- Rea- Con- Rea
tratado lizado  % tratado  lizado  %

1ª Consulta 85.602 85.368 -0,27 68.105 63.907 -6,16
Interconsultas 23.736 24.834 4,63 17.236 19.042 10,48
Consultas Subsequentes 137.516 130.928 -4,79 105.321 112.243 6,57
Sub Total 246.854 241.130 -2,32 190.662 195.192 2,38
Consultas Não Médicas (1ª consulta rede)40.03242.410 5,94 24.582 25.957 5,59
Interconsultas 480 604 25,83 480 547 13,96

Consultas Subsequentes 60 61 1,67 60 77 28,33
Proced. Terapêuticos - (Sessões) 69.764 70.529 1,10 39.054 38.272 -2,00
Sub Total 110.336 113.604 2,96 64.176 64.853 1,05
3 - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - Externo (Âmbito Hospitalar) 275 -
SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico) - Externo

1º Semestre 2º Semestre
Con- Rea- Con- Rea

tratado lizado  % tratado  lizado  %
Radiologia 7.878 7.810 -0,86 7.878 7.746 -1,68
Ultrassonografia 11.286 11.665 3,36 10.786 10.998 1,97
Endoscopia 2.160 2.289 5,97 1.210 1.303 7,69
Métodos Diagnósticos em
Especialidades 17.076 16.745 -1,94 13.476 13.181 -2,19
Totais 38.400 38.509 0,28 33.350 33.228 -0,37
 3.1 - Acompanhamento (Fornecimento de Órteses, Próteses e Outros).
 Fornecimento de Órteses, Próteses e Outros

1º Semestre 2º Semestre
Con- Rea- Con- Rea-

tratado lizado  % tratado  lizado  %
Órteses 236 411 74,15 12 29 141,67
Próteses 20 28 40,00 0 0 -
Meios de Locomoção 252 552 119,05 24 14 -41,67
Outros 24 22 -8,33 8 32 300,00
 3.2 – Acompanhamento – Oficinas:
Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro-Santos
Descrição Contratado Realizado %
Oficinas 16 16 100,00
  3.3 – Acompanhamento – Atividade Educativa
 Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro-Santos
Descrição Contratado Realizado %
Grupos 52 75 44,23
Pacientes Atendidos 200 243 21,50
RIF - Rede Integrada de Farmácias
Descrição Realizado
Dispensações de Medicamentos (Quantidade) 202.146
Totais 202.146
O volume fisico demonstrado nos quadros acima não fazem parte do escopo dos auditores
independentes.  9. CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:  A
instituição foi portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social – CEBAS/Saúde,
concedido pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS nº 435, de 16 de maio de
2012. O Processo de Renovação do certificado da entidade nº 71010.004137/2009-17
foi deferido em 01 de outubro de 2014, com validade até 31/12/2014.  Em 16/12/2014 foi
protocolado o Processo de Renovação sob nº 25000.236906/2014-03 para o triênio 2015/
2017 e em 01/12/2017 foi enviado eletronicamente o Processo de renovação protocolado
sob nº 25000.481072/2017-23 para o triênio 2018 a 2020 ao Ministério da Saúde, mas
ambos foram indeferidos pela portaria nº 1632 de 11/10/2018. 10. GRATUIDADES
Representa o total de recursos aplicados no ano no atendimento à população em geral.
A apuração do montante contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos
através do SUS – Sistema Único de Saúde. Durante o ano de 2019 o montante foi de R$
203.462.141,00 e em 2018 o montante foi de R$ 354.575.952,25. 11. ISENÇÃO
USUFRUÍDA A Entidade deixou de demonstrar o cálculo da COFINS e CSLL, devido a
verba transitada originar-se de Contratos de Gestão com o Estado de São Paulo. A
Quota Patronal do INSS é recolhida por decisão administrativa, e está contemplada no
Orçamento de Custeio do exercício, aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde –
SES. 12. APLICAÇÃO DE RECURSOS Os recursos da Entidade foram aplicados em
suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 13. COBERTURA DE SEGUROS
Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor
considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.  A suficiência da cobertura
de seguros não faz parte do escopo dos auditores independentes 14. SERVIÇO
VOLUNTÁRIO Conforme Resolução do CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002
(R1) – Entidades sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor
justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado no montante de R$
26.212,37, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e
talento em uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade 15.
ENCERRAMENTO CONTRATOS DE GESTÃO/CONVÊNIO A Cruzada Bandeirante
São Camilo Assistência Médico-Social finalizou suas atividades na gestão do
Ambulatório Médico de Especialidades – Ame Santos e do Hospital Geral de Carapicuiba
– HGC em 30/11/2018, em virtude do encerramento do Contrato de Gestão mantido
com a Secretaria de Estado da Saúde. Com a liquidação total das obrigações em
março de 2019, efetivou-se a restituição à Secretaria de Estado da Saúde de ativos da
operação, no montante de R$ 6.097.319,45, em contrapartida ao patrimônio líquido,
ressaltando que algumas unidades ainda permanecem com recursos financeiros, ou
seja, Ativo e o Passivo Circulante permanecerão com saldos em aberto em 31/12/
2019, até a completa liquidação das obrigações e devolução da verba remanescente à
Secretaria de Estado da Saúde.  As Unidades que tiveram o contrato de gestão
encerrado em 2019 foram: - Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro Santos
– encerramento do Contrato de Gestão em 22/04/2019 e restituição de verba à
Secretaria de Estado da Saúde em 07/08/2019.  - Polo de Atenção Intensiva em Saúde
Mental Baixada Santista – encerramento do Contrato de Gestão em 30/06/2019 e
restituição de verba ao Fundo Estadual de Desenvolvimento e Saúde-Fundes em 31/
10/2019.  - Rede Integrada de Farmácias – RIF Sorocaba – encerramento do Convenio
em 30/06/2019. - Ambulatório Médico de Especialidades – Ame Carapicuíba –
encerramento do Contrato de Gestão em 31/07/2019 e restituição de verba ao Fundo
Estadual de Desenvolvimento e Saúde- Fundes em 31/1/0/2019. - Unidade de
Reabilitação Lucy Montoro Pariquera Açú – encerramento do Contrato de Gestão em
31/08/2019. - Ambulatório Médico de Especialidades – Ame Jardim dos Prados –
encerramento do Contrato de Gestão em 31/12/2019.  - Dr. Roberto Tavares Vilanova
– Ame Pariquera Açú – encerramento do Contrato de Gestão em 31/12/2019 - Serviço
de Apoio Médico e Diagnóstico -  UTI Sorocaba - encerramento do convenio em 31/12/
2017.  16. COMPROMISSOS No encerramento do período de 2019 a Entidade não
possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas
demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
 AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores e Conselheiros da Cruzada Bandeirante São Camilo
Assistência Médico-Social. São Paulo - SP Opinião  Examinamos as demonstrações
financeiras da CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-
SOCIAL, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do
fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CRUZADA
BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL em 31 de dezembro
de 2019, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para ao exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
a entidades sem fins lucrativos. 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
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
“. Somos independentes em relação à Entidade, 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, 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.
OUTROS ASSUNTOS As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018,
apresentadas comparativamente, foram auditadas por outros auditores independentes
que emitiram opinião em 15 de março de 2019, sem modificação.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil 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 da Entidade e do contrato de gestão continuar operando, 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 a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
RESPONSABILIDADE 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 detectam 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 da 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 da Entidade; -
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 da Entidade. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar 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 a Entidade a não mais se manter
em continuidade operacional; - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

 São Paulo, 31 de janeiro de 2020. 
MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES -  CT CRC Nº SP222941/O-8;

Vagner Alves Lira - CRC 2SP033482/O-3.
Thuane Lara Pavarrine - Diretora Adjunta  - CRASP 141.773

Irenice Mastroantonio - CRC 1SPTC 088.358/O-6 -  Responsável Técnico

ATIVO  Nota 31/12/2019 30/06/2019 
Ativo Circulante    
 Caixa e Equivalentes de Caixa 
 -Saúde (Gestão Pública)  2.2(a)/3  219.728,02  655.250,85 
 Caixa e Equivalentes de Caixa   219.728,02  655.250,85 
 Outros Créditos -Saúde (Gestão Pública)  2.2 (b)  - 197.604,00 
 Outros Créditos   - 197.604,00 
 Despesas Antecipadas -
 Saúde (Gestão Pública)  2.2 (b)  - 9.113,32 
 Despesas Antecipadas   - 9.113,32 
 Total do Ativo Circulante   219.728,02  861.968,17 
Ativo Não Circulante    
 Imobilizado -Saúde (Gestão Pública)  2.2(d)/4  - -
 Depreciação Acumulada -
 Saúde (Gestão Pública)  2.2(d)/4  - -
 Imobilizado Líquido   - -
 Intangível -Saúde (Gestão Pública)  2.2(e)/4  - -
 Amortização Acumulada -
 Saúde (Gestão Pública)  2.2(e)/4  - -
 Intangível Líquido   - -
 Total do Ativo Não Circulante   - -
Total do Ativo   219.728,02  861.968,17 

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social Rede Integrada de Farmácias - RIF SOROCABA
CNPJ Nº 60.598.448/0013-14

BALANÇO PATRIMONIAL ESPECIAL EM 31/12/2019 e 30/06/2019 (EM REAIS)
PASSIVO  Nota  31/12/2019 30/06/2019 
Passivo Circulante 
 Fornecedores -Saúde (Gestão Pública) 4  - 16.481,30  
 Fornecedores   - 16.481,30  
 Obrigações Trabalhistas -
 Saúde (Gestão Pública)  2.2 (b)  - 454.412,16  
 Obrigações Trabalhistas   - 454.412,16  
 Obrigações Sociais -
 Saúde (Gestão Pública)  2.2 (b)  - 55.066,60
 Obrigações Sociais   - 55.066,60 
 Obrigações Fiscais -
 Saúde (Gestão Pública)  2.2 (b)  - 4.380,88
 Obrigações Fiscais   - 4.380,88
 Outras Obrigações -
 Saúde (Gestão Pública)  2.2(b)  - 7.044,22
 Outras Obrigações   - 7.044,22
 Provisões Trabalhistas -
 Saúde (Gestão Pública)  2.2 (f)  - 33.071,61
 Provisões Trabalhistas   - 33.071,61 
 Total do Passivo Circulante   - 570.456,77
Passivo Não Circulante     
 Provisão para Contingências   - -
 Total do Passivo Não Circulante   - -
Patrimônio Líquido     
 Patrimônio Social  2.2(h)  289.421,99  692.338,26 
 Superávit/ (Défi cit) do Exercício  2.2 (g)  (69.693,97)  (400.826,86)
 Total do Patrimônio Líquido   219.728,02  291.511,40 
Total do Passivo+Patrimônio Líquido   219.728,02  861.968,17 

Demonstração do Resultado Especial para o Periodo de 
6 Meses Findo em 31/12/2019 e 30/06/2019  (EM REAIS)

RECEITAS Nota 31/12/2019 30/06/2019
Receitas com Saúde (Gestão Pública)     
 Receita Verba de Custeio -
 Secretaria Estadual de Saúde   - 1.185.624,00
(=) Total de Receitas com Saúde
(Gestão Pública)  1  - 1.185.624,00
CUSTOS     
Custos com Saúde (Gestão Pública)     
 Custos com Pessoal (C.L.T)   (61.509,11) (1.206.201,60)  
 Custos com Serviços de Terceiros  (1.398,38) (4.636,60)
 Custo com Materiais e Medicamentos   - (7.387,10) 
 Custos Gerais   (4.960,18) (45.196,18)
 (=) Total de Custos com
  Saúde (Gestão Pública)  6  (67.867,67) (1.263.421,48) 
 (=) Superávit Bruto   (67.867,67)  (77.797,48)
DESPESAS     
Despesas com Saúde (Gestão Pública)     
 Despesas com Pessoal (C.L.T)   (1.636,03)  (195.925,22)
 Despesas com Seviços de Terceiros  (734,91) (94.829,95)
 Despesas com Materiais   - (31.414,90)
 Despesas Gerais   (1.101,84) (5.512,43)
 Despesas com Impostos, 
 Taxas e Contribuições   (1.182,58) (1.566,28)
 (=) Total das Despesas com
  Saúde (Gestão Pública)  6  (4.655,36) (329.248,78)
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais 
 Outras Receitas Operacionais   810,00 1.026,50
 Outras Despesas Operacionais   - (49,16) 
(=) Total Outras Receitas/
 Despesas Operacionais   810,00 977,34
(=) Resultado Antes das Receitas / 
Despesas Financeiras Líquidas   (71.713,03)  (406.068,92)
(+/-)Receitas (Despesas) Financeiras 
Líquidas com Saúde (Gestão Pública) 
 Receitas Financeiras   3.214,08  6.375,41
 Despesas Financeiras   (1.195,02)  (1.133,35) 
 (=) Resultado Financeiro   2.019,06  5.242,06 
(=)Superávit/ (Défi cit) do Exercício 2.2 (g) (69.693,97) (400.826,86)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Especial para o Periodo de 
6 Meses Findo em 31/12/2019 e 30/06/2019  (EM REAIS)

  31/12/2019 30/06/2019 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  
 Défi cit do exercício  (69.693,97)  (400.826,86)
Ajustes no resultado para conciliar o caixa:  - -
 Depreciações  - 10.099,97  
 Amortizações  - 2.627,94 
Resultado ajustado  (69.693,97)  (388.098,95)
Aumento ou Redução de ativos e passivos   
 Redução / (Aumento) de Outros Créditos  197.604,00  655.904,50
 Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas  9.113,32  23.990,29
 (Redução) / Aumento de Fornecedores  (16.481,30)  2.389,66
 (Redução) / Aumento de Obrigações
 Trabalhistas  (454.412,16)  454.412,16 
 (Redução) / Aumento de Obrigações Sociais  (55.066,60)  10.061,97
 (Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais  (4.380,88)  (2.125,80) 
 (Redução) / Aumento de Outras Obrigações  (7.044,22)  (23.348,20)
 (Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas  (33.071,61)  (86.270,42)
 (Redução) / Aumento do Exigível não Circulante  - (187.259,04)
Caixa Líquido Proveniente das
Atividades Operacionais  (433.433,42)  459.656,17
Atividades de investimentos 
 (Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado -
 Gestão Pública  - 95.918,58 
 (Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível -Gestão Pública  - 4.341,46
Caixa gerado nas atividades de Investimentos  - 100.260,04 
Atividades de investimentos   
 Encerramento do contrato de gestão  (2.089,41)  (552.065,80)
Caixa gerado nas atividades de fi nanciamentos  (2.089,41) (552.065,80) 
Aumento/ Redução de Caixa e
Equivalentes de Caixa  (435.522,83)  7.850,41
Demonstração do Aumento/Diminuição Líquido
de Caixa e Equivalente de Caixa    
 Caixa e equivalentes de caixa no
  início do período  655.250,85  647.400,44
 Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do período  219.728,02  655.250,85
Variação Líquida das Disponibilidades  (435.522,83)  7.850,41

Demonstração das Mutações do Patrimônio Especial para o
 Período de 6 Meses Findo em 31/12/2019 e 30/06/2019 (Em Reais)

  Patrimônio Resultado do Patrimônio
Descrição  Social  Exercício  Líquido 
Saldos em 31/12/2018  1.339.508,27  (95.104,21)  1.244.404,06
Incorporação do resultado 
do exercício anterior  (95.104,21)  95.104,21  -
Resultado do Exercício  - (400.826,86)  (400.826,86)
Apuração Encerramento do
 Convênio SES (nota13)  (552.065,80)  - (552.065,80) 
Saldos em 30/06/2019  692.338,26  (400.826,86)  291.511,40 
Incorporação do resultado do
 exercício anterior  (400.826,86)  400.826,86  -
Resultado do Exercício  - (69.693,97)  (69.693,97)
Apuração Encerramento do
 Convênio SES Nota 09  (2.089,41)  - (2.089,41)
Saldos em 31/12/2019  289.421,99  (69.693,97)  219.728,02

Notas Explicativas Às Demonstrações 
Financeiras Em 31/12/2019 (Em Reais)

1. Contexto Operacional: A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência 
Médico-Social – RIF SOROCABA, qualifi cada como Organização Social 
de Saúde, é uma entidade civil de direito privado, fi lantrópica, de fi ns não 
lucrativos, que tem como objetivo: I - Prestar assistência á saúde em geral a 
tantos quantos procurarem seus serviços, sem distinção de qualquer natu-
reza, seja nacionalidade, credo político ou religioso; II - Prestar assistência 
social em geral, tanto para menores de creches e escolas maternais, quan-
to para adultos, com asilos, albergues para moradores de rua e outros es-
tabelecimentos afi ns; III - Oferecer tratamento adequado para dependentes 
de álcool e drogas em geral, com o objetivo de auxiliá-los na recuperação 
física e mental e reintegrá-los às suas comunidades e às suas famílias; 
IV - Prestar assistência à saúde dos portadores de distúrbios mentais para 
promover seu reequilíbrio e sua reinserção na comunidade; V - Desenvol-
ver atividades educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino 
e oferecer campo de estágio; VI - Desenvolver a pastoral da saúde e; VII 
- Destinar recursos fi nanceiros e ou econômicos, inclusive mediante doa-
ção, a entidades fi lantrópicas e ou simplesmente sem fi ns lucrativos, que 
militem na área da saúde e ou da educação e ou pastoral da saúde e ou da 
assistência social em geral desde que não utilize recursos e bens que lhe 
forem repassados pelo Estado.  Contratada através de Termo de Convênio 
fi rmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2012, a 
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência MÉDICO-SOCIAL assu-
miu a operacionalização da Rede Integrada de Fármacias - Rif Sorocaba 
do Conjunto Hospitalar Sorocaba, visando a execução de atividades con-
cernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP, com fundamento nos ter-
mos da Lei Federal nº 8.883/94 e anteriores. Esse Termo de Convênio tem 
vigência de 05 anos a partir de sua assinatura, com aditivos anuais, fi xando 
as verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações. 
Em 30 de junho de 2019 ocorreu o encerramento do Convênio da unidade.  
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas
Contábeis 2.1 Apresentação Das Demonstrações Financeiras As de-
monstrações fi nanceiras para o período de seis meses fi ndo em 31 de 
dezembro de 2019 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acor-
do com as práticas contábeis no Brasil, requeridas, que consideram as 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei Nº 6.404/76 
e alterações posteriores, bem como os entendimentos da NBC TG 1000 – 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002 (R1) – 
Entidades Sem Finalidade de Lucro, emitidas pelo CFC - Conselho Federal 
de Contabilidade. As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa 
nº 2.2 foram aplicadas na preparação das demonstrações fi nanceiras para 
os períodos encerrados em 31/12//2019 e 30/06/2019. A demonstração de 
resultado abrangente não está sendo apresentada devido não haver resul-
tados nestas características. BASE DE PREPARAÇÃO a. Declaração de 
conformidade As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pequenas e mé-
dias empresas e entidades sem fi ns lucrativos. A elaboração das demons-
trações fi nanceiras foi concluída pela administração em 31 de janeiro de 
2020. b. Moeda funcional e moeda de apresentação Estas demonstra-
ções fi nanceiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Entidade. c. Uso de estimativas e julgamentos Não há utilização de esti-
mativas pois remanesce apenas o saldo de caixa para futuro ressarcimen-
to e fornecedores a pagar. d. Base de mensuração As demonstrações 
fi nanceiras foram preparadas inicialmente com base no custo histórico. 2.2 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a. Caixa e Equivalentes de Caixa
Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimen-
tação e aplicações fi nanceiras de liquidez imediata mantidas em instituição 
de primeira linha. As aplicações fi nanceiras são registradas ao custo acres-
cido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o 
valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b. Outros Ativos e 
Passivos e Não Circulantes Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gera-
dos em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a 
Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requeri-
do para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e 

passivos são classifi cados como circulantes quando sua realização ou li-
quidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. c. Apuração do 
Resultado: As receitas e despesas são registradas pelo regime de com-
petência. Recursos vinculados compreendem aos valores recebidos pela 
Entidade e que somente poderão ser utilizados em propósitos específi cos, 
conforme determinado em contrato. Os valores recebidos e empregados 
são provenientes de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo e são registrados da seguinte forma: Receita Verba de Custeio, 
Outras Receitas Operacionais e Receitas Financeiras. A receita fi nanceira 
é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, 
usando o método de taxa efetiva de juros. As doações não específi cas são 
registradas diretamente no resultado como receita de doações. d. Patrimô-
nio Líquido O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio 
Social acrescido pelos resultados apurados e incorporados anualmente, 
após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.
 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  31/12/2019 30/06/2019
Caixa Geral - 8,51
Aplicações Financeiras 219.728,02 655.242,34
 219.728,02 655.250,85
4. FORNECEDORES 31/12/2019 30/06/2019
Fornecedores-Materiais e Medicamentos - 1.690,49
Fornecedores-Serviços Diversos P.J - 14.790,81
 - 16.481,30
5 - CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A institui-
ção foi portadora do Certifi cado Benefi cente de Assistência Social – CE-
BAS/Saúde, concedido pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS nº 
435, de 16 de maio de 2012. O Processo de Renovação do certifi cado da 
entidade nº 71010.004137/2009-17 foi deferido em 01 de outubro de 2014, 
com validade até 31/12/2014. Em 16/12/2014 foi protocolado o Processo 
de Renovação sob nº 25000.236906/2014-03 para o triênio 2015/2017 e 
em 01/12/2017 foi enviado eletronicamente o Processo de renovação pro-
tocolado sob nº 25000.481072/2017-23 para o triênio 2018 a 2020 ao Mi-
nistério da Saúde, mas ambos foram indeferidos pela portaria nº 1632 de 
11/10/2018. 6 - GRATUIDADES Representa o total de recursos aplicado no 
ano no atendimento à população em geral. A apuração do montante con-
tabilizado refl ete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS 
– Sistema Único de Saúde. Para o período de 01/07/2019 até 31/12/2019 
o montante foi de R$ 72.523,03 e até o encerramento do convênio em 
30/06/2019 o montante foi de 1.592.670,26. 7 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS
A Entidade deixou de demonstrar o cálculo da COFINS e CSLL, devido 
a verba transitada originar-se de Convênio – Recursos do SUS, com o 
Estado de São Paulo. A Quota Patronal do INSS é recolhida por decisão 
administrativa, e está contemplada no Orçamento de Custeio do exercício, 
aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES. 8 - APLICAÇÕES DE 
RECURSOS Os recursos da Entidade foram aplicados em suas fi nalidades 
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Relatório Do Auditor Independente Sobre As Demonstrações Financeiras Com Propósitos Específi cos 
Aos administradores e Conselheiros da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social Rede 
Integrada De Farmácias - RIF SOROCABA Sorocaba - SP OPINIÃO Examinamos as demonstrações fi nanceiras 
com propósito específi co da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social referente ao contra-
to de gestão da Rede Integrada De Farmácias - RIF SOROCABA, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do 
fl uxo de caixa correspondentes ao período de seis meses fi ndo nessa data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras com propósito 
específi co acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e fi nanceira da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médicosocial referente ao contrato de gestão 
do Rede Integrada De Farmácias - RIF SOROCABA em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e seus 
fl uxos de caixa para ao período de seis meses fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis a entidades sem fi ns lucrativos. 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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras ”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos 
Base de elaboração das demonstrações fi nanceiras com propósito específi co Sem modifi car nossa opinião, cha-
mamos a atenção para Nota Explicativa n° 1 e 9 às demonstrações fi nanceiras com propósito específi co, que des-
creve a fi nalidade da apresentação dessas demonstrações, elaboradas para auxiliar a Entidade no cumprimento 
dos requisitos legais relacionados ao processo de encerramento do contrato de gestão. Consequentemente, as 
demonstrações fi nanceiras com propósito específi co podem não servir para outras fi nalidades. Demonstrações 
comparativas de 30 de junho de 2019. As demonstrações fi nanceiras de 30 de junho de 2019, apresentadas com-
parativamente, foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram opinião em 06 de setembro de 
2019, sem modifi cação, mas chamando atenção em outros assuntos sobre o encerramento do contrato de gestão. 
Leitura das demonstrações fi nanceiras. Conforme mencionado na nota explicativa n°1, o Rede Integrada De 
Farmácias - RIF SOROCABA não possui personalidade jurídica própria, visto que a Cruzada Bandeirante São 
Camilo Assistência Médico-Social foi a responsável pela operacionalização da gestão e execução das ativida-
des e dos serviços de saúde da entidade, estas demonstrações fi nanceiras devem ser lidas em conjunto com as 
demonstrações fi nanceiras da Cruzada Bandeirante. Responsabilidade Da Administração Sobre As Demons-
trações Financeiras A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação des-
sas demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
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que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a ad-
ministração divulga na nota explicativa nº 09 sobre o encerramento do contrato de gestão e o assunto relacionado 
com a sua continuidade. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidade Do Auditor Pela Audi-
toria Das Demonstrações Financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras, 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 
Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 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 sufi ciente 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, falsifi cação, 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 efi cácia dos 
controles internos da Entidade; Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; Avaliamos a apresentação geral, a es-
trutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada; Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciên-
cias signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos 
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que po-
deriam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2020.
MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES.

CRC 2SP033482/O-3
Vagner Alves Lira

CT CRC Nº SP222941/O-8

institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados 
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 9 - ENCERRAMENTO 
DO CONTRATO - A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico 
Social fi nalizou suas atividades na gestão da REDE INTEGRADA DE FAR-
MÁCIAS – RIF – SOROCABA em 30/06/2019 em virtude do encerramento 
do Convênio mantido com a Secretaria de Estado da Saúde. Cabe ressaltar 
que as contas de Caixa e Equivalentes de Caixa permanecem com saldos 
em aberto em 31/12/2019, aguardando defi nição da Secretaria de Estado 
da Saúde para restituição do saldo remanescente. 10.COMPROMISSOS 
No encerramento do período de 2019 a Entidade não possui outros con-
tratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstra-
ções fi nanceiras. Sorocaba, 31 de janeiro de 2020.

ATIVO  Nota 2019 2018
Ativo Circulante    
 Caixa e Equivalentes de Caixa -
 Saúde (Gestão Pública)2.2(a)/3   1.223.510,30 1.204.464,41
 Caixa e Equivalentes de Caixa   1.223.510,30  1.204.464,41
Total do Ativo Circulante   1.223.510,30  1.204.464,41
Ativo não Circulante     
 Deposito Judicial Recursal - 
 Gestão Pública  2.2 (b)  8.000,00  -
 Depósito Judicial Recursal -
 Saúde (Gestão Pública)   8.000,00  -
Total do Ativo   1.231.510,30  1.204.464,41

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social Serviço de Apoio Médico e Diagnostico - UTI Sorocaba
CNPJ Nº 60.598.448/0011-52

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)
PASSIVO  Nota  2.019 2.018
Passivo Circulante      
Provisões Trabalhistas -
Saúde (Gestão Pública)  2.2 (d) 647,48  647,48
Provisões Trabalhistas   647,48  647,48
Total do Passivo Circulante   647,48  647,48 
Patrimônio Líquido      
 Patrimônio Social  2.2(f)  1.203.816,93 1.280.575,17
 Superávit/ (Défi cit) do Exercício  2.2 (e)  27.045,89  (76.758,24)
Total do Patrimonio Líquido   1.230.862,82  1.203.816,93
Total do Passivo+Patrimônio Líquido   1.231.510,30  1.204.464,41

Demonstração do Resultado
 dos Exercícios fi ndos  em 31/12/2019 e 2018  (EM REAIS)

Custos com Saúde (Gestão Pública)  Nota 2019 2018
 Custos com Pessoal (C.L.T)   - (91.220,96) 
 Custos com Serviços de Terceiros   - (7.828,40)
 Custos Gerais   - (1.471,15)
 (=) Total de Custos com 
 Saúde (Gestão Pública)  5  - (100.520,51)
 (=) Superávit (Défi t) Bruto    (100.520,51) 
Despesas com Saúde (Gestão Pública)  
 Despesas com Pessoal (C.L.T.)   - (1.660,68) 
 Despesas Gerais   - (456,25) 
 Despesas com Impostos,taxas e contribuições  (160,00)  (3.839,76)
 (=) Total de Despesas com
 Saúde (Gestão Pública)  5  (160,00)  (5.956,69)
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais    
 Outras Receitas Operacionais   - 0,04
 (=) Total Outras Receitas/ 
 Despesas Operacionais   - 0,04
(=) Resultado Antes das Receitas / 
Despesas Financeiras Líquidas   (160,00)  (106.477,16)
(+/-)Receitas (Despesas) Financeiras
Líquidas com Saúde (Gestão Pública)    
 Receitas Financeiras   27.205,89  30.179,67
 Despesas Financeiras   - (460,75)
(=) Resultado Financeiro   27.205,89  29.718,92
(=)Superávit/ (Défi cit) do Exercício  2.2 (e)  27.045,89  (76.758,24)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
 dos Exercícios fi ndos  em 31/12/2019 e 2018  (EM REAIS)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018 
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  27.045,89  (76.758,24)  
 Ajustes do resultado para conciliação do caixa:     
 Ajuste do exercício anterior  - 7.262,92
 RESULTADO AJUSTADO  27.045,89  (69.495,32)
 Aumento ou Redução de Ativos e Passivos     
 Redução / (Aumento) Depósitos Judiciais
  Recursal (Gestão Pública)  (8.000,00)  3.283.733,78
 Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas  - 21.925,43  
 (Redução) / Aumento de Fornecedores  - (402.873,27)
 (Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas  - (1.523.607,65)
 (Redução) / Aumento de Obrigações Sociais  - (177.245,14)  
 (Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais  - (64.086,14) 
 (Redução) / Aumento de Outras Obrigações  - (183,65)
 (Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas  - (13.142,73)
 (Redução) / Aumento de Provisão para
 Contingências (Exígivel -Não Circulante)  - -  
 Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas
 Atividades Operacionais  19.045,89  1.055.025,31
Atividades de fi nanciamento     
 Transferencias  - 195,52 
 Apuração do Encerramento do Convenio  - (15.659,97) 
 Consumido nas atividades de fi nanciamento  - (15.464,45) 
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES  19.045,89  1.039.560,86
Demonstrado como segue:     
 Caixa e equivalentes de caixa no
  início do período  1.204.464,41  164.903,55 
 Caixa e equivalentes de caixa no
 fi nal do período  1.223.510,30  1.204.464,41
Variação Líquida das Disponibilidades  19.045,89  1.039.560,86

Demonstrações das Mutações do PatrimônioLíquido dos
 Exercícios Findos em 31 de  dezembro de 2019 e 2018 (EM REAIS)

  Patrimônio Resultado do Patrimônio
Descrição  Social  Exercício  Líquido 
Saldos em 31/12/2017  1.591.336,18  (295.296,56) 1.296.039,62
Incorporação do resultado 
do exercício anterior  (295.296,56)  295.296,56  0,00
Apuração Encerramento do
 Convênio -Nota 8  (15.659,97)  0,00  (15.659,97)
Transferência  195,52   195,52 
Resultado do Exercício  0,00  (76.758,24)  (76.758,24)
Saldos em 31/12/2018  1.280.575,17  (76.758,24)  1.203.816,93
Incorporação do resultado do
 exercício anterior  (76.758,24)  76.758,24  0,00
Superávit do Exercício  0,00  27.045,89  27.045,89
Saldos em 31/12/2019  1.203.816,93  27.045,89  1.230.862,82
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Ao administradores e Conselheiros da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - Serviço De 
Apoio Médico E Diagnóstico - Uti - Sorocaba Sorocaba - SP Opinião Examinamos as demonstrações fi nanceiras com 
propósito específi co da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social referente ao contrato de gestão da 
unidade Serviço De Apoio Médico E Diag Nóstico – UTI - Sorocaba, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fl uxo de caixa 
correspondentes ao exercício fi ndo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras com propósito específi co acima referidas representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Cruzada Bandeirante São Camilo 
Assistência Médico-Social referente ao contrato de gestão da unidade Serviço De Apoio Médico E Diagnóstico – UTI 
- SOROCABA em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e seus fl uxos de caixa para ao exercício 
fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem fi ns lucrativos. 
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 intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras ”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros Assun-
tos Base de elaboração das demonstrações fi nanceiras com propósito específi co Sem modifi car nossa opinião, chamamos 
a atenção para Nota Explicativa n° 1 e 8 às demonstrações fi nanceiras com propósito específi co, que descreve a fi nalidade 
da apresentação dessas demonstrações, elaboradas para auxiliar a Entidade no cumprimento dos requisitos legais rela-
cionados ao processo de encerramento do contrato de gestão. Consequentemente, as demonstrações fi nanceiras com 
propósito específi co podem não servir para outras fi nalidades. Demonstrações comparativas de 31 de dezembro de 2018. 
As demonstrações fi nanceiras de 31 de dezembro de 2018, apresentadas comparativamente, foram auditadas por outros 
auditores independentes que emitiram opinião em 15 de março de 2019, sem modifi cação. Leitura das demonstrações 
fi nanceiras. Conforme mencionado na nota explicativa n°1, a unidade Serviço De Apoio Médico E Diagnóstico – UTI 
- SOROCABA não possui personalidade jurídica própria, visto que a CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSIS-
TÊNCIA MÉDICO-SOCIAL foi a responsável pela operacionalização da gestão e execução das atividades e dos serviços 
de saúde da entidade, estas demonstrações fi nanceiras devem ser lidas em conjunto com as demonstrações fi nanceiras 
da Cruzada Bandeirante. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras A Administração 
da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
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Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração divulga na nota explicativa nº 08 sobre o encerramento do 
contrato de gestão e o assunto relacionado com a sua continuidade. Os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsa-
bilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações fi nanceiras, 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: Identifi camos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 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 sufi ciente 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, falsifi cação, 
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 efi cácia dos controles internos da Entidade; Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada; Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos 
controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa indepen-
dência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

 São Paulo, 31 de janeiro de 2020. 

MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES.
CRC 2SP033482/O-3

Vagner Alves Lira
CT CRC Nº SP222941/O-8

Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras Para Propósito 
Específi co Referente Aos Exercícios Findos em

 31 de dezembro de 2019 E 2018 (Em Reais)
1. Contexto Operacional A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistên-
cia Médico-Social – UTI SOROCABA, qualifi cada como Organização So-
cial de Saúde, é uma entidade civil de direito privado, fi lantrópica, de fi ns 
não lucrativos, que tem como objetivo: I - Prestar assistência á saúde em 
geral a tantos quantos procurarem seus serviços, sem distinção de qual-
quer natureza, seja nacionalidade, credo político ou religioso; II - Prestar 
assistência social em geral, tanto para menores de creches e escolas ma-
ternais, quanto para adultos, com asilos, albergues para moradores de rua 
e outros estabelecimentos afi ns; III - Oferecer tratamento adequado para 
dependentes de álcool e drogas em geral, com o objetivo de auxiliá-los 
na recuperação física e mental e reintegrá-los às suas comunidades e às 
suas famílias; IV - Prestar assistência à saúde dos portadores de distúrbios 
mentais para promover seu reequilíbrio e sua reinserção na comunidade; 
V - Desenvolver atividades educacionais, podendo manter estabelecimen-
tos de ensino e oferecer campo de estágio; VI - Desenvolver a pastoral 
da saúde e; VII - Destinar recursos fi nanceiros e ou econômicos, inclusive 
mediante doação, a entidades fi lantrópicas e ou simplesmente sem fi ns lu-
crativos, que militem na área da saúde e ou da educação e ou pastoral da 
saúde e ou da assistência social em geral desde que não utilize recursos e 
bens que lhe forem repassados pelo Estado. Contratada através de Termo 
de Convênio fi rmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
em 2012, a Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico So-
cial assumiu a operacionalização da unidade Serviço de Apoio Médico 
e Diagnóstico- UTI Sorocaba , visando o desenvolvimento de ações e 
serviços consistentes no gerenciamento e operacionalização dos 30 (trin-
ta) leitos da UTI - Unidade de Terapia Intensiva do Conjunto Hospitalar de 
Sorocaba, localizado na rua Cláudio Manoel da Costa, 259 - Boa Vista - 
Sorocaba - SP, com fundamento nos termos da Lei Federal nº 8.883/94 e 
anteriores. Em 31 de dezembro de 2017, houve o encerramento do contrato 
de gestão, conforme processo: 001.0262.001596/2011. 2. Apresentação 
das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis 2.1 
Apresentação das Demonstrações Financeiras As demonstrações fi -
nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis no Brasil, requeridas para o período fi ndo em 31 de 
dezembro de 2019, que consideram as disposições contidas na Lei das So-
ciedades por Ações – Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como 
os entendimentos da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Mé-
dias Empresas e NBC ITG 2002 (R1) – Entidades Sem Finalidade de Lucro, 
emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. As políticas contá-
beis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação 
das demonstrações fi nanceiras para os exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018. A demonstração de resultado abrangente não 
está sendo apresentada devido não haver resultados nestas características. 
Base de Preparação a. Declaração de conformidade As demonstrações 
fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem 
fi ns lucrativos. A elaboração das demonstrações fi nanceiras foi concluída 
pela administração em 31 de janeiro de 2020. b. Moeda funcional e moe-
da de apresentação Estas demonstrações fi nanceiras estão apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Entidade. c. Uso de estimativas e 
julgamentos Não há utilização de estimativas pois remanesce apenas o 
saldo de caixa para futuro ressarcimento e fornecedores a pagar. d. Base de 
mensuração As demonstrações fi nanceiras foram preparadas inicialmente 
com base no custo histórico. 2.2 Principais Práticas Contábeis a) Caixa 
e Equivalentes de Caixa Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas 
bancárias de livre movimentação e aplicações fi nanceiras de liquidez ime-
diata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações fi nanceiras 
são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda 
do valor. b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes Um 
ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável 

que um recurso econômico seja requerido para  liquidá-lo. São acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetá-
rias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classifi cados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos A 
Entidade não transacionou operação que se qualifi cassem a serem ajusta-
das a valor presente. d) Provisões Trabalhistas Referem-se a provisões de 
férias, e encargos, constituída com base na remuneração de cada empre-
gado e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida dos 
encargos sociais correspondentes. As provisões são reconhecidas quando: 
(i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resul-
tado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com 
segurança. e) Apuração do Superávit/ (Défi cit) do Exercício As receitas 
e despesas são registradas pelo regime de competência. Recursos vincu-
lados compreendem aos valores recebidos pela Entidade e que somente 
poderão ser utilizados em propósitos específi cos, conforme determinado 
em contrato. Os valores recebidos e empregados são provenientes de con-
vênio com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e são registrados 
da seguinte forma: Receita Verba de Custeio, Outras Receitas Operacio-
nais e Receitas Financeiras. A receita fi nanceira é reconhecida conforme 
o prazo decorrido pelo regime de competencia, usando o método de taxa 
efetiva de juros. As doações não específi cas são registradas diretamente 
no resultado como receita de doações. f) Patrimônio Líquido O Grupo 
Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos 
resultados apurados e incorporados anualmente, após deliberação em As-
sembleia Geral Ordinária. g) Imposto de Renda e Contribuição Social O 
imposto de Renda e a Contribuição Social não são devidos em decorrência 
da imunidade tributária, por tratar-se de Entidade sem fi ns lucrativos, am-
parada nos artigos 150, inciso VI, letra “C” e 195, parágrafo 7º, ambos da 
Constituição Federal de 1988.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa  2.019 2.018 
Aplicações Financeiras 1.223.510,30  1.204.464,41 
 1.223.510,30 1.204.464,41
4. Certifi cado Benefi cente De Assistência Social A instituição foi por-
tadora do Certificado Beneficente de Assistência Social – CEBAS/Saú-
de, concedido pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS nº 435, 
de 16 de maio de 2012. O Processo de Renovação do certificado da 
entidade nº 71010.004137/2009-17 foi deferido em 01 de outubro de 
2014, com validade até 31/12/2014. Em 16/12/2014 foi protocolado o 
Processo de Renovação sob nº 25000.236906/2014-03 para o triênio 
2015/2017 e em 01/12/2017 foi enviado eletronicamente o Processo 
de renovação protocolado sob nº 25000.481072/2017-23 para o triênio 
2018 a 2020 ao Ministério da Saúde, mas ambos foram indeferidos pela 
portaria nº 1632 de 11/10/2018. 5 - GRATUIDADES Representa o total 
de recursos aplicado no ano no atendimento à população em geral. 
A apuração do montante contabilizado reflete o custo efetivo dos pa-
cientes atendidos através do SUS – Sistema Único de Saúde, durante 
o ano de 2019 o montante foi de R$ 160,00 e 2018 de R$ 106.477,20. 
6 - Isenções Usufruídas A Entidade deixou de demonstrar o cálculo 
da COFINS e CSLL, devido a verba transitada originar-se de Convênio 
- Recurso SUS, com o Estado de São Paulo. A Quota Patronal do INSS 

é recolhida por decisão administrativa, e está contemplada no Orça-
mento de Custeio do exercício, aprovado pela Secretaria de Estado da 
Saúde – SES. 7 - Aplicações de Recursos. Os recursos da Entidade 
foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade 
com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e in-
vestimentos patrimoniais. 8 - Encerramento do Convênio. Conforme 
comentado na nota explicativa nº 1, o contrato de gestão celebrado 
em 2012 e demais aditivos, pactuado entre Cruzada Bandeirante São 
Camilo Assistência Médico-Social e a Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo foi encerrado em 31/12/2017, sendo procedida a transi-
ção da gestão, dos ativos imobilizados e estoque para a nova gestão. 
Entretanto, ainda há atividades administrativas em que a Cruzada Ban-
deirante São Camilo Assistência Médico-Social é responsável a partir 
de 31/12/2017 até seu efetivo encerramento e devolução de verba, 
qual seja, permanece na folha de pagamento apenas uma colaborado-
ra afastada pelo benefício de auxílio doença. Assim, Ativos e Passivos 
Circulantes permanecerão em aberto até a completa liquidação das 
obrigações para então devolver ao Estado o saldo remanescente. Na 
apuração do encerramento de 2019 não houve incorporação ao Patri-
monio Liquido como resultado da finalização do convênio.

Balanço Patrimonial 2019 2018
ATIVO 17.627.808,58 2.014.057,75
Ativo Circulante 69.387,57 67.287,35
Disponibilidades 66.468,50 64.964,91
Direitos Realizáveis a Curto Prazo 2.919,07 2.322,44
Ativo não Circulante 17.558.421,01 1.946.770,40
Ativo Realizável a Longo Prazo 6.350.000,00 -
Investimentos 11.208.421,01 1.946.770,40

PASSIVO 17.627.808,58 2.014.057,75
Passivo Circulante 23.057,53 23.054,11
Empréstimos e Financiamentos 23.000,00 23.000,00
Obrigações Tributárias/Impostos Retidos a Recolher 57,53 54,11
Passivo não Circulante 6.390.000,00 20.000,00
Empréstimos e Financiamentos/entre empresas 40.000,00 20.000,00
Adiantamento Futuro Aumento de Capital 6.350.000,00 -
Patrimônio Líquido 11.214.751,05 1.971.003,64
Capital: Capital Social 53.303,00 53.303,00
Reservas 1.917.700,64 3.705.288,85
Resultado do Exercício/Apuração Resultado 9.243.747,41 (1.787.588,21)

A Diretoria
José Carlos de Oliveira Souza - Contador - CRC 1SP130997/O-5

Davanti Participações S.A. - CNPJ: 07.794.596/0001-98
Demonstrações Financeiras - Em Reais - R$ - Exercício de 31/12/2019 e 31/12/2018

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 
Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

Demonstração do Resultado do Exercício 2019 2018
Receita Bruta 9.261.658,21 1.074.714,02
(=) Resultado Operacional Bruto/ Líquido 9.261.658,21 1.074.714,02
Despesas Operacionais (17.910,80) (2.834.457,43)
Lucro Operacional Bruto 9.243.747,41 (1.759.743,41)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 9.243.747,41 (1.759.743,41)
Lucro Operacional Líquido 9.243.747,41 (1.759.743,41)

A Diretoria
José Carlos de Oliveira Souza - Contador - CRC 1SP130997/O-5

Sperandio Participações S.A. - CNPJ: 08.150.705/0001-05
Demonstrações Financeiras - Em Reais - R$ - Exercício de 31/12/2019 e 31/12/2018

Balanço Patrimonial 2019 2018
ATIVO 89.842.249,72 62.373.645,12
Ativo Circulante 51.729.586,38 43.442.660,58
Disponibilidades 50.632.808,79 43.409.819,32
Direitos Realizáveis a Curto Prazo 1.096.777,59 32.841,26
Ativo não Circulante 38.112.663,34 18.930.984,54
Ativo Realizável a Longo Prazo 6.350.000,00 -
Investimentos 31.762.663,34 18.930.984,54

Balanço Patrimonial 2019 2018
PASSIVO 89.842.249,72 62.373.645,12
Passivo Circulante 12.194.077,26 12.191.138,16
Obrigações Trabalhistas 12.151.965,35 12.151.965,35
Passivo não Circulante 14.000.000,00 -
Empréstimos e Financiamentos 14.000.000,00 -
Patrimônio Líquido 63.648.172,46 50.182.506,96
Capital 53.402,00 53.402,00
Reservas 49.731.104,96 38.148.366,43
Resultado do Exercício 13.863.665,50 11.980.738,53

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receita Bruta/Outras Receitas Operacionais 14.499.083,41 15.309.725,37
Despesas Operacionais (112.745,97) (2.849.111,45)
Lucro Operacional Bruto 14.386.337,44 12.460.613,92
Lucro antes do IRPJ e CSLL 14.333.137,44 12.460.613,92
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (377.964,66) (346.496,61)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (144.707,28) (133.378,78)
Lucro Operacional Líquido 13.863.665,50 11.980.738,53

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 
Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

Savys Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ: 22.052.444/0001-03
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018

Balanço patrimonial 2019 2018

ATIVO 62.728.011,10 44.538.189,14

 Ativo Circulante 38.299.407,03 34.586.689,06

 Disponibilidades 24.889.803,75 22.560.722,08

 Direitos Realizáveis a Curto Prazo 13.403.011,14 12.025.966,98

 Ativo não Circulante 24.428.604,07 9.951.500,08

 Imobilizado: Bens Imóveis 24.428.604,07 9.951.500,08

Balanço patrimonial 2019 2018
PASSIVO 62.728.011,10 44.538.189,14
Passivo Circulante 1.760.765,27 605.439,63
Fornecedores Nacionais 1.324.734,02 427.207,31
Obrigações Trabalhistas/Encargos Sociais a Pagar 2.200,00 -
Obrigações Tributárias 433.831,25 178.232,32
Passivo não Circulante 22.795.313,56 13.795.313,56
Empréstimos e Financiamentos 22.795.313,56 13.795.313,56
Patrimônio Líquido 38.171.932,27 30.137.435,95
 Capital Social 2.740.722,00 2.740.722,00
 Reservas de Lucros 27.403.361,33 19.225.578,16
Resultado do Exercício/Apuração 8.027.848,94 8.171.135,79

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receita Bruta 10.245.189,61 10.071.487,63
(-) Deduções das Receitas (334.322,94) (303.982,92)
(=) Resultado Operacional Bruto/Líquido 9.910.866,67 9.767.504,71
Despesas Operacionais (417.562,39) (699.508,29)
Lucro Operacional Bruto 9.493.304,28 9.067.996,42
Lucro antes do IRPJ e CSLL 9.493.304,28 9.067.996,42
(-) IRPJ (1.070.582,86) (730.309,30)
(-) CSLL (394.872,48) (271.551,33)
Resultado não Operacional - 105.000,00
Lucro Operacional Líquido 8.027.848,94 8.171.135,79

A Diretoria
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas 

Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia José Carlos de Oliveira Souza - Contador - CRC 1SP130997/O-5
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INFRATÉCNICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 26.877.870/0001-37

Relatório da Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em reais - R$)

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante  284.671,51  728.393,39 35.354.291,60  23.998.060,87 
 Caixa e equivalentes de caixa 3.1 e 4  274.574,32  727.977,94  9.641.645,78  7.500.107,52 
 Estoques  3.2 e 5  -  - 14.744.812,24  9.322.483,06 
 Clientes  3.3  -  -  9.275.744,58  5.369.552,87 
 Tributos a recuperar  10.097,19  415,45  21.473,24  6.097,52 
 Adiantamentos a terceiros  -  -  1.670.615,76  1.799.819,90 
Não circulante 49.626.155,33  38.170.501,47 37.909.496,03  55.501.619,90 
 Clientes  3.3  -  - 21.018.728,99  37.875.613,92 
 Outros créditos  -  -  1.256.989,15  4.515.054,12 
 Investimentos  3.4 e 6 49.626.155,33  38.170.501,47 15.327.955,37  13.073.573,70 
 Imobilizado  3.5  -  -  305.822,52  37.378,16 
Total do ativo 49.910.826,84  38.898.894,86 73.263.787,63  79.499.680,77 

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante  11.601,74  2.293,81  3.110.868,89  2.110.033,75 
 Fornecedores  -  -  2.382.488,88  500,00 
 Obrigações sociais  6.652,33  -  28.343,91  18.305,62 
 Obrigações tributárias  4.949,41  2.293,81  127.912,67  55.615,02 
 Dividendos a pagar  -  -  -  96.352,24 
 Adiantamento de clientes  -  -  168.061,69  - 
 Outras contas a pagar  -  -  404.061,74  1.939.260,87 
Não circulante  -  -  3.325.157,67  37.039.832,63 
 Outras contas a pagar  -  -  3.325.157,67  2.000.000,00 
 Receitas com vendas de lotes 3.3  -  -  -  42.689.544,26 
 ( - ) Custos de vendas de lotes 3.3  -  -  -  (7.649.711,63)
Patrimônio líquido  49.899.225,10 38.896.601,05  66.827.761,07  40.349.814,39 
 Patrimônio atribuído à controladora
  Capital social 7  13.833.270,00 13.023.270,00  13.833.270,00  13.023.270,00 
  Reservas de lucros 8  36.065.955,10 25.873.331,05  36.065.955,10  25.873.331,05 

 49.899.225,10 38.896.601,05  49.899.225,10  38.896.601,05 
 Patrimônio atribuído aos 
  acionistas não controladores -  -  16.928.535,97  1.453.213,34 
Total do passivo e patrimônio líquido  49.910.826,84 38.898.894,86  73.263.787,63  79.499.680,77 

Demonstração do Fluxo de Caixa (valores expressos em reais - R$)
Controladora Consolidado

Atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício  8.313.744,86  1.856.390,60  16.997.378,72  6.642.724,42 
 Mais: depreciação  -  -  54.798,24  9.316,80 
 Menos: resultado da equivalência patrimonial (8.443.984,67) (1.847.077,72)  (952.834,49)  - 
Lucro líquido do exercício ajustado  (130.239,81)  9.312,88  16.099.342,47  6.652.041,22 
Variação em estoques  -  -  (5.422.329,18)  (213.353,60)
Variação em clientes  -  -  12.950.693,22  3.240.528,78 
Variação em tributos a recuperar  (9.681,74)  (349,62)  (15.375,72)  24.260,80 
Variação em adiantamentos a terceiros  -  -  129.204,14  988.387,01 
Variação em outros créditos  -  -  3.258.064,97 (1.797.231,54)
Variação em fornecedores  -  -  2.381.988,88  500,00 
Variação em obrigações sociais  6.652,33  -  10.038,29  5.860,68 
Variação em obrigações tributárias  2.655,60  2.099,35  72.297,65  (22.119,61)
Variação em dividendos a pagar  -  -  (96.352,24)  96.352,24 
Variação em adiantamentos de clientes  -  -  168.081,69  - 
Variação em outras contas a pagar  -  -  (210.041,46)  3.539.160,87 
Variação em resultados diferidos  -  - (35.039.832,63) (2.706.106,75)
 Caixa aplicado (gerado) atividades operacionais      (130.613,62)  11.062,61  (5.714.219,92)  9.808.280,10 
Atividades de investimentos
Dividendos recebidos  427.210,00  552.860,00  -  - 
Aquisição de imobilizado  -  -  (323.262,60)  - 
Variação em investimentos (3.438.879,19)  -  (1.301.547,18) (5.602.669,44)
Ajuste de exercício anterior  2.628.879,19  -  13.332.266,88  28.747,62 
 Caixa aplicado (gerado) atividades investimentos    (382.790,00)  552.860,00  11.707.457,10 (5.573.921,82)
Atividades de financiamentos
Distribuição de dividendos  (750.000,00)  -  (4.710.366,92) (4.330.043,84)
Capital integralizado  810.000,00  -  858.668,00  - 
 Caixa gerado (aplicado) pelas atividades
  de financiamentos  60.000,00  -  (3.851.698,92) (4.330.043,84)
Aumento líquido (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa  (453.403,62)  563.922,61  2.141.538,26  (95.685,56)
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa   727.977,94  164.055,33  7.500.107,52  7.595.793,08 
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa  274.574,32  727.977,94  9.641.645,78  7.500.107,52 
Aumento líquido (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa  (453.403,62)  563.922,61  2.141.538,26  (95.685,56)Demonstração de Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro (valores expressos em reais - R$)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita líquida 9 e 3.7  -  -  20.262.652,20  10.153.257,21 
Custos de vendas e  serviços  -  -  (3.039.807,18)  (2.252.191,47)
Lucro bruto  -  -  17.222.845,02  7.901.065,74 
Despesas operacionais
Administrativas (164.947,12)  (8.222,24)  (1.717.980,76)  (1.047.373,51)
Tributárias  (178,37)  (171,68)  (49.426,91)  (105.645,98)
Outras  -  -  (100.996,00)  (32.481,77)
Total (165.125,49)  (8.393,92) (1.868.403,67)  (1.185.501,26)
Resultado em participações societárias
Resultado positivo em SCP  -  -  10.000,00  44.000,00 
Ganho em participações societárias
 avaliadas pelo MEP  619.383,65  619.383,65  - 

Resultado da equivalência patrimonial 3.4 e 6 7.824.601,02 1.847.077,72  952.834,49  - 
Total 8.443.984,67 1.847.077,72  1.582.218,14  44.000,00 
Resultado operacional antes do resultado financeiro 8.278.859,18 1.838.683,80  16.936.659,49  6.759.564,48 
Resultado financeiro
Despesas financeiras  (1.231,60)  (1.143,25)  (26.507,29)  (28.706,58)
Receitas financeiras  47.522,74  24.802,71  510.553,94  479.202,03 
Total  46.291,14  23.659,46  484.046,65  450.495,45 
Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL 8.325.150,32 1.862.343,26  17.420.706,14  7.210.059,93 
Imposto de renda  (7.128,41)  (3.720,41)  (253.101,14)  (363.035,07)
Contribuição social sobre o lucro líquido  (4.277,05)  (2.232,25)  (170.226,28)  (204.300,44)
Lucro líquido do exercício 8.313.744,86 1.856.390,60  16.997.378,72  6.642.724,42 
Atribuível: Participação da controladora 8.313.744,86 1.856.390,60 8.446.653,75 3.327.094,11 
Participação de não controladores  -  - 8.550.724,97 3.315.630,31 
Lucro líquido do exercício 8.313.744,86 1.856.390,60 16.997.378,72 6.642.724,42 

Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido (valores expressos em reais - R$)

Reservas de lucros Patrimônio atribuído Patrimônio atribuído aos
Nota Capital social Legal Outras Total Lucros acumulados a controladora acionistas não controladora Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017  13.023.270,00 1.200.847,02  22.816.093,43  24.016.940,45  -    37.040.210,45  817.066,74  37.857.277,19 
Integralização de capital  -    -    -    -    -    -    151.109,00  151.109,00 
Distribuição de dividendos  -    -    -    -    -    -    (4.330.043,84)  (4.330.043,84)
Lucro líquido do exercício  -    -    -    -    1.856.390,60  1.856.390,60  4.786.333,82  6.642.724,42 
Destinação para reserva legal 8  -    92.819,53  -    92.819,53  (92.819,53)  -    -    -   
Destinação para outras reservas de lucros 8  -    -    1.763.571,07  1.763.571,07  (1.763.571,07)  -    -    -   
Ajuste de exercício anterior  -    -    -    -    -    -    28.747,62  28.747,62 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 7  13.023.270,00 1.293.666,55  24.579.664,50  25.873.331,05  -    38.896.601,05  1.453.213,34  40.349.814,39 
Ajuste de exercício anterior 3.6  -    -    2.628.879,19  2.628.879,19  10.703.387,69  13.332.266,88 
Integralização de capital  810.000,00  -    -    -    -    810.000,00  48.668,00  858.668,00 
Distribuição de dividendos  -    -    -    -    (750.000,00)  (750.000,00)  (3.960.366,92)  (4.710.366,92)
Lucro líquido do exercício  -    -    -    -    8.313.744,86  8.313.744,86  8.683.633,86  16.997.378,72 
Destinação para reserva legal 8  -    415.687,24  -    415.687,24  (415.687,24)  -    -    -   
Destinação para outras reservas de lucros 8  -    -    9.776.936,81  9.776.936,81  (9.776.936,81)  -    -    -   
Saldos em 31 de dezembro de 2019 7  13.833.270,00 1.709.353,79  34.356.601,31  36.065.955,10  -    49.899.225,10  16.928.535,97  66.827.761,07 

Notas Explicativas
1. Contexto operacional. Infratécnica Participações S.A., com sede na cidade de Franca/SP, é uma sociedade por ações, 
de capital fechado, com fins lucrativos, constituída em 24/11/2016 através de Ata de Assembleia Geral de Constituição 
e Estatuto Social, arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.500.091, em sessão de 16/01/2017 e Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária de alteração e consolidação do Estatuto Social realizada no dia 1º/03/2019, arquivados na JUCESP 
sob o nº 167.989/19-4, em sessão de 25/03/2019. Seu objeto social é a administração de bens próprios e a participa-
ção em outras sociedades como cotista ou acionista, CNAE 6462-0/00 - Holding de instituições não financeiras. As 
controladas da companhia incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas: a) Infratec Empreendimentos Imo-
biliários EIRELI, com sede na cidade de Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.997.287/0001-27, é uma empresa indi-
vidual de responsabilidade limitada com fins lucrativos. Iniciou suas atividades em 15/03/2002, sua constituição está 
arquivada na JUCESP sob o NIRE nº 35.217.470.920, em sessão de 15/03/2002 e última alteração contratual consoli-
dada arquivada na JUCESP sob o nº 144.848/19-3, em sessão de 25/03/2019 com novo NIRE EIRELI nº 35.602.631.393. 
Tem como objeto social: (i) Incorporação de empreendimentos imobiliários; (ii) Construção de redes de abastecimen-
to de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (iii) Obras de urbanização - ruas, 
praças e calçadas; (iv) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (v) Compra e venda de imó-
veis próprios; (vi) Aluguel de imóveis próprios; (vii) Loteamento de imóveis próprios; (viii) Gestão e administração  de 
propriedades imobiliárias; (ix) Serviços de engenharia; e (x) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção 
sem operador, exceto andaimes. A participação societária da controladora nesta controlada é de 100% e foi adquirida 
em 03/08/2017; b) Imobiliária Parati Ltda., com sede na cidade de Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.969.660/0001-
00, é uma sociedade simples limitada com fins lucrativos. Seu contrato social de constituição está registrado e arqui-
vado no Primeiro Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Franca sob o nº 56.750, em sessão de 18/01/1999 e a 
14ª e última alteração contratual arquivada e registrada no 1º C. R. I. A. de Franca sob o nº 70.322, em sessão de 
14/11/2017. Tem como objeto social a incorporação de empreendimentos imobiliários. A participação societária da 
controladora nesta controlada é de 54,54% e foi adquirida em 14/11/2017; e c) Construmafer Construções e Empre-
endimentos Ltda. com sede na cidade de Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.629.351/0001-91, é uma sociedade 
de responsabilidade limitada com fins lucrativos. Seu contrato social de constituição está arquivado na JUCESP sob o 
NIRE nº 35.215.185.110, em sessão de 26/06/1998 e 6ª e última alteração contratual arquivada na JUCESP sob o nº 
55.693/19-2, em sessão de 24/01/2019. Tem como objeto social: (i) Incorporação de empreendimentos imobiliários; 
(ii) Construção de edifícios; (iii) Construção de rodovias e ferrovias; (iv) Construção de redes de abastecimento de 
água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (v) Obras de urbanização - ruas, praças e 
calçadas; (vi) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (vii) Compra e venda de imóveis pró-
prios; (viii) Aluguel de imóveis próprios; (ix) Loteamento de imóveis próprios; (x) Gestão e administração  de proprie-
dades imobiliárias; (xi) Serviços de engenharia; e (xii) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes.  A participação da controladora nesta controlada é de 75% e foi adquirida em 24/01/2019. 
2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras individuais e consolida-
das foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em conformidade com a NBC TG 1000 
(R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e Resolução 1.255 de 10/12/2009 do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. Os valores apresentados nas demonstrações estão expressos em reais (R$). 3. Sumário das prin-
cipais práticas contábeis. 3.1 Instrumentos financeiros e apuração do resultado. Os instrumentos financeiros são re-
conhecidos a partir do momento em que as empresas se tornam partes das disposições contratuais dos instrumentos 
financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo. O valor contábil dos instrumentos 
financeiros apresentado nas demonstrações financeiras é composto por numerários em caixa, saldo de depósitos em 
conta corrente, aplicações financeiras em renda fixa e contas a receber. O resultado das operações foi apurado em 
conformidade com o regime contábil da competência do exercício, incluindo os rendimentos e encargos incidentes 
sobre os ativos e passivos, exceto o resultado na venda de imóveis, reconhecidos em função do efetivo recebimento 
até o exercício de 2018. A partir do exercício de 2019, os contratos de venda de imóveis passaram a ser reconhecidos 
no resultado do exercício pelo método da percentagem completada, também conhecido como POC, sigla em inglês 
para Percentage of Completion - method. 3.2 Estoques. Estão representados por lotes a comercializar e glebas a lotear/
comercializar, registrados ao valor do custo que é menor que o valor da realização. 3.3 Clientes, receitas diferidas de 
vendas de lotes e custos diferidos. Os valores apresentados na rubrica de clientes são recebíveis provenientes de 
contratos de vendas de lotes de terrenos, classificados no curto e no longo prazos. No dia 1º/01/2019, em atendimen-
to ao CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente, os saldos das contas de receitas diferidas e custos diferidos em 
31/12/2018, até então classificados no passivo não circulante, foram transferidos para conta de lucros acumulados, a 
crédito, a título de ajuste de exercício anterior pelo valor líquido. 3.4 Investimentos. Os investimentos, nas demonstra-
ções da controladora, são representados por participações societárias em sociedades controladas, avaliados pelo mé-
todo da equivalência patrimonial - MEP. Nas demonstrações consolidadas, os investimentos representam as participa-
ções societárias em sociedades controladas e coligadas, também avaliados pelo método da equivalência patrimonial 
- MEP e, a título de propriedades para investimento, terrenos para valorização de capital a longo prazo. 3.5 Imobiliza-
do. O imobilizado é representado, nas demonstrações consolidadas, por veículos, hardwares e móveis. Registrados em 
valor inferior ao líquido de venda, não implicando em reconhecimento de perda. As depreciações são computadas 
pelo método linear tomando-se por base as taxas permitidas em lei. Esta prática não implica em distorções significati-
vas no patrimônio das empresas controladas. Também possui consórcios em andamento para aquisição de veículos. 
3.6 Ajuste de exercício anterior. Os valores contabilizados a título de ajuste de exercício anterior, representam, nas 
demonstrações da controladora, correção do ajuste de equivalência patrimonial no exercício de 2018 e nas demons-
trações consolidadas, representam a extinção dos saldos em receitas diferidas e custos diferidos. 3.7 Reconhecimento 
de receitas e custos no resultado do exercício. A partir de 01/01/2019, as sociedades controladas passaram a reconhe-
cer as receitas e custos dos contratos de vendas de lotes conforme o pronunciamento técnico CPC 47 - Receita de 
Contrato com Cliente. Para atendimento à referida norma, considerou-se o seguinte: I. A obrigação de performance 
(ou obrigação de desempenho), para contratos de vendas de lotes, é satisfeita ao longo do tempo, portanto as receitas 
e custos de tais contratos são reconhecidas no resultado do exercício, a partir do exercício de 2019, pelo método da 
percentagem completada, POC. II. Para os contratos de vendas de lotes cujos loteamentos já foram totalmente conclu-
ídos, ou seja, contratos com a obrigação de performance plenamente satisfeita, as receitas e custos são totalmente 
reconhecidos no resultado do exercício no momento da assinatura dos contratos. 4. Caixa e equivalentes de caixa. 
Caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em caixa, depósitos bancários em conta corrente e aplicações finan-
ceiras em renda fixa de curto prazo, com alta liquidez. Estão registrados ao valor de custo, acrescidos dos rendimentos 
até a data do balanço, não superando o valor de mercado. Conforme tabela a seguir:
Itens Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 12.933,58 1.826,58 969.263,90 1.019.575,00
Aplicações financeiras 261.640,74 726.151,36 8.672.381,88 6.480.532,52
Total 274.574,32 727.977,94 9.641.645,78 7.500.107,52

5. Estoques. Os estoques das sociedades controladas Infratec Empreendimentos Imobiliários EIRELI e Imobiliária Pa-
rati Ltda. estão dispostos da seguinte forma:

2019 2018
Nome da gleba / loteamento Quantidade Valores Quantidade Valores 
Controlada: Infratec Empreendimentos Imobiliários EIRELI
Parque Flora (Fazenda São Jerônimo) – Franca/SP 1 gleba 5.841.364,33 1 gleba 5.835.203,83
Área Unificação Kardecista – Ribeirão Preto/SP 1 gleba 4.539.929,53 - -
Gleba Residencial Ana Helena – Franca/SP 1 gleba 1.818.339,50 1 gleba 1.728.788,35
Residencial Telini – Franca/SP 67 lotes 242.039,51 1 gleba 139.176,13
Residencial Jd. Planalto – Lençóis Paulista/SP 2 lotes 42.154,19 9 lotes 176.982,03
Residencial Santa Clara – Pirassununga/SP 4 lotes 12.782,44 1 lote 3.195,61
Residencial Parque dos Flamboyant – São Carlos/SP 16 lotes 327.377,76 45 lotes 947.027,29
Residencial Itatiaia – São Carlos/SP 43 lotes 67.838,45 123 lotes 202.818,62
Jardim Apolo – Araras/SP 23 lotes 468.827,64 23 lotes 17.417,27
Loteamento Alexandrina – Catanduva/SP 298 lotes 1.384.158,89 467 lotes 175.000,00
Total da controlada Infratec Empreendimentos 14.744.812,24 9.225.609,13
Controlada: Imobiliária Parati Ltda.
Residencial Ruth Taveira – Franca/SP - - 3 lotes 96.873,93
Total da controlada Imobiliária Parati - 96.873,93
Total geral do estoque 14.744.812,24 9.322.483,06
6. Investimentos 6.1 Os investimentos da companhia, nas demonstrações da controladora, estão dispostos da
seguinte forma: Investimento em participações societárias
Sociedade Part. (%) 2019 2018

Resultado da equiva-
lência patrimonial

Valor do inves-
timento

Resultado da equiva-
lência patrimonial

Valor do inves-
timento

Infratec Empreendi-
 mentos Imobiliarios 100,00¹ 6.742.888,63 46.187.524,61 1.896.582,77 36.639.041,16
Imobiliária 
 Parati Ltda. 54,54 193.894,78 1.298.145,09 (49.505,05) 1.531.460,31
Construmafer 
 Construções e Emp. 75,00 887.817,61 2.140.485,63 - -
Total 7.824.601,02 49.626.155,33 1.847.077,72 38.170.501,47
¹ Participação societária no ano de 2018 = 99,52%. 
6.2 Os investimentos, nas demonstrações consolidadas, estão dispostos da seguinte forma:
(i) Investimento em propriedades para investimento e goodwill 
 (parte da controlada Infratec Empreendimentos)
Descrição 2019 2018
Gleba Sítio Monte Alegre – Ribeirão Preto/SP 8.438.645,68 8.039.219,20
Lotes Residencial São João Batista – Franca/SP 4.136.858,19 3.570.686,45
Gleba para loteamento Ibiraci – Ibiraci/MG - 4.908,22
Goodwill na aquisição de participação societária 
 em Loteamento Alexandrina Pereira SPE Ltda. 1.458.759,83 1.458.759,83
Goodwill na aquisição de participação societária em 
 Residencial Telini Franca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 378.124,00 -
Total de investimento em propriedades para investimento e goodwill 14.412.387,70 13.073.573,70
(ii) Investimento em participações societárias (parte da controlada Construmafer Construções)
Descrição 2019 2018
SCP Ana Helena 576.846,75 -
SCP Residencial Itatiaia 338.720,92 -
Total de investimento em participações societárias 915.567,67 -
(i + ii) Total geral do investimento nas demonstrações consolidadas 15.327.955,37 13.073.573,70
7. Capital social. O capital social da companhia está composto por 13.833.270 ações ordinárias nominativas, de classe 
única, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. No exercício de 2018 o capital social da companhia 
era de 13.023.270 ações ordinárias nominativas, de classe única e sem valor nominal. 8. Reservas de lucros. a) Reserva 
legal: É constituída à razão de 5 % do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei 
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. b) Outras reservas: O saldo remanescente, após a constituição da 
reserva legal, foi transferido para outras reservas de lucros o qual terá a sua destinação deliberada pela assembleia 
geral ordinária. 9. Receita líquida. A composição da receita líquida das sociedades controladas, apresentada nas de-
monstrações consolidadas, está disposta no quadro abaixo:

2019 2018

Sociedades controladas Infratec
Imobiliaria 

Parati Construmafer Infratec
Imobiliaira 

Parati
Receita bruta de vendas de lotes 19.716.493,31 861.463,75 - 9.849.421,90 1.578.699,15
Receita bruta de serviços prestados - - 542.827,21 - -
Receita de atualização monetária 943.833,88 - - - -
Subtotal de receitas 20.660.327,19 861.463,75 542.827,21 9.849.421,90 1.578.699,15
Impostos incidentes (349.441,07) (31.438,61) (38.084,53) (328.808,56) (57.030,72)
Devoluções de vendas e 
 descontos incondicionais (1.382.870,04) (131,70) - (886.603,07) (2.421,49)
Receita líquida 18.928.016,08 829.893,44 504.742,68 8.634.010,27 1.519.246,94

20.262.652,20 10.153.257,21
10. Realizações para o exercício de 2020. A controlada Infratec Empreendimentos Imobiliários EIRELI tem o objetivo 
de iniciar no exercício de 2020 atividades de Construção Civil relacionadas com a construção e comercialização de 
imóveis no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - 
SBPE, além das atividades já desenvolvidas. Está previsto também, para o exercício de 2020, a realização dos seguintes 
empreendimentos/loteamentos: (i) Residencial Ana Helena na cidade de Franca/SP com 112 lotes; (ii) Residencial 
Parque Flora na cidade de Franca/SP com 321 lotes; (iii) Loteamento Alexandrina Pereira na cidade de Catanduva/SP 
com 298 lotes; e (iv) Residencial São João Batista em Franca/SP com 123 lotes. A controlada Construmafer Construções 
e Empreendimentos Ltda. tem o objetivo de iniciar no exercício de 2020 atividades de Construção Civil relacionadas 
com a construção e comercialização de imóveis no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE.

A Diretoria
Bruno Henrique de Oliveira Pinto - Contador - CRC: 1SP 276744/O-5

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014088-59.2019.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MW 
FERRO E AÇO EIRELI EPP, CNPJ 08.874.492/0001-56, com endereço à Rua das 
Espadas, 784, Balneario Sao Francisco, CEP 04473-010, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese 
ser credor da requerida em razão de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de 
Giro nº 722/1767965 no montante de R$ 63.290,15. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o cumprimento da obrigação ou apresente embargos monitórios. 
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 05 de março de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000840-94.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY 
LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CHRISTIAN EUSEBIO NOVILLO CARDENAS, CPF 
231.535.448-08, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
por parte de Maria Therezinha de Carvalho Giannini, obje�vando o despejo e cobrança da quan�a de R$ 
10.039,12 (em janeiro/2017) em virtude do inadimplemento do contrato de locação residencial celebrado 
em 08/12/2015, referente ao imóvel localizado à Rua Demóstenes, 471, Campo Belo, São Paulo SP. 
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, contestar o feito ou purgar a mora, independentemente de cálculo do contador (art. 62, inciso II, da Lei 
nº 8.245/91). Para o caso de purgação da mora, a qual deverá ser efetuada no prazo de resposta, mediante 
depósito nos autos, em conta vinculada ao Juízo, independentemente de cálculo, arbitro os honorários 
advoca�cios em 10% (dez por cento), já inclusos no total do débito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042985-86.2014.8.26.0224. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani
Forlin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLEBER PEREIRA NOVO, CPF 260.887.218-20, que lhe
foi proposta uma ação Ordinária de Despejo com Pedido de Liminar por parte de José da Silva Ferreira
– Espólio e outros, objetivando a desocupação do imóvel situado na Rua Humberto Brochini, nº 725
(antigo nº 400), Jardim Bela Vista, Guarulhos-SP, declarando-se rescindido o contrato de locação
celebrado entre as partes, condenando-se o requerido ao pagamento das cominações legais. Deferida
a liminar para desocupação do imóvel, de pessoas e coisas, no prazo de 15 dias (fls. 38). 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 defesa. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor, considerando-se o réu 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 Guarulhos, aos 29 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1015039-40.2016.8.26.0008 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, 
etc.Faz saber a Virginia Freua CPF 303.792.528-05, que Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo ajuizou ação comum 
para cobrança de R$ 2.087,80 (out/2016), referente aos tratamentos médicos e hospitalares, e serviços e medicamentos 
prestados ou fornecidos por terceiros, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e 
honorários advocatícios.Estando a ré em lugar incerto,expede-se edital de citação,para em 15dias, a fluir do prazo supra, 
contestar a ação,sob pena de serem aceitos os fatos,nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o edital,afi-
xado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 16 de janeiro de 2020.[2,3] 
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1003825-64.2017.8.26.0704 A MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - 
Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MAURICIO TADEU SALES ONESTI, CPF 310.871.068-00, que lhe foi proposta uma 
ação de Cobrança, de Procedimento Comum Cível por parte de Banco Bradesco Cartões S.A., 
para declarar rescindido o contrato de empréstimo pactuado Cartão de crédito/compra (contrato n.º 
4066559939010490; da bandeira: VISA, do produto - PLATINUM PRIME), pelo inadimplemento do 
demandado, bem como condená-la ao pagamento da quantia R$ 30.596,98 (25/05/2017), 
atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros 
de 1% ao mês e correção monetária segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-se o requerido 
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de janeiro de 2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 02 E 03/04/2020 3ª Vara Cível da Capital / SP. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo digital nº 1035946-
51.2016.8.26.0100. A Dra. Andréa Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da 
Capital/SP, Faz Saber a Obuke Lanchonete e Bar Ltda – EPP (CNPJ: 09.409.933/0001-01), na 
pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco Cartões S.A, lhe ajuizou ação de 
Cobrança, de Procedimento Comum, para declarar rescindido o contrato de empréstimo pactuado 
Cartão de crédito/compra (contrato n.º 4485430500502013; da bandeira: VISA, do produto – 
BNDES VISA DISTRIBUIÇÃO), pelo inadimplemento da demandada, bem como condená-la ao 
pagamento da quantia R$ 146.091,73(01/01/2016),   atualização da última fatura, reconhecendo a 
aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo 
índices oficiais (INPC). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a 
citação por edital, para que em 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, a ré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e 
publicado. SP, 22/01/20.

GAZETA DE SÃO PAULO – 02 E 03/04/2020 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1016319-38.2016.8.26.0625. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson da
Silva Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jair Antônio de Oliveira, CPF 860.444.198-00, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard
S.A, relativa ao veículo marca Citroen, modelo C-4 Hatch (Flex) GLX2, ano 2009, cor preta, placa
EPY1425, chassi 8BCLCRFJYAG527268, apreendido em 23.03.2019 (fls. 180), haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-122576341, em anexo aos autos. 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 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 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Taubaté, aos 29 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002402-77.2018.8.26.0011 . O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc , FAZ SABER a ROBERTO SABIE, CPF 
013.132.218-48, que lhe foi proposta por Banco Bradesco Cartões S.A. ação de Cobrança de 
dívida não adimplida no importe de R$ 78.818,79 (em 08/03/2018), cumulada com rescisão de 
contrato de empréstimo solicitação de cartão de crédito/ compra. 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 no prazo legal, será considerado revel e 
presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores. Será o presente edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
18 de fevereiro de 2020. 
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LAPAREN Participações S.A.
CNPJ/ME nº 32.785.527/0001-65 - NIRE 35.300.531.566

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Março de 2020
1. Data, Hora e Local da Assembleia. Realizada em 23 de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Laparen Participações S.A. (“Companhia”), localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Zinias, 45, Cidade Jardim, CEP 05675-160. 2. Convocação e Presença. Dispensadas as formalidades 
de convocação por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/1976 
(“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauro Cavalcanti de Albuquerque e secretariados pelo Sr. Marcelo de 
Sampaio Doria. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre: (i) a aprovação da outorga pela Companhia de alienação fiduciária de 10.774.951 (dez milhões, setecentas 
e setenta e quatro mil, novecentas e cinquenta e uma) ações de emissão da BJL11 Solar S.A. (“BJL11”), representativas de 23% (vinte e três por cento) do capital 
social da BJL11 (“Ações”), assim como a outorga de alienação fiduciária sobre todos os direitos econômicos, futuros e presentes, das Ações, toda e qualquer 
nova ação de emissão da BJL11 a ser adquirida pela Companhia, incluindo, mas não limitado aos direitos de recebimento de frutos, lucros, rendimentos, 
direitos de subscrição, além de direitos de preferência e opções sobre as Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”), por meio da celebração do Segundo 
Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças, originalmente firmado entre Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), Banco BNP Paribas Brasil 
S.A. (“BNP” e, em conjunto com o Itaú, “Fiadores”), Total Eren S.A. (“Total Eren”), Eren Renewable Energy Participações S.A. (“Eren Renewable”), Vila Energia 
Renovável Ltda. (“Vila Energia”) e BJL11, em 07 de junho de 2018, e aditado em 11 de setembro de 2019 (“2º Aditamento ao Contrato de AF Ações”), para 
assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela BJL11 no âmbito do Instrumento Particular de Prestação de Fiança e 
Outras Avenças, originalmente celebrado em 07 de junho de 2018 entre os Fiadores, Total Eren, Eren Renewable, Vila Energia e BJL11 (“CPG”); (ii) a aprovação 
da outorga de procuração pela Companhia em favor dos Fiadores exigida no âmbito do 2º Aditamento ao Contrato de AF Ações; (iii) autorização aos 
administradores da Companhia para praticarem todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à implementação e formalização do item (i) e (ii) acima; 
e (iv) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pelos administradores da Companhia, para implementação e formalização do item (i) e (ii) acima. 5. 
Deliberações. Instalada a assembleia, examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer ressalvas: 5.1. Nos termos do item (i) da ordem do dia e em observância ao estatuto social da Companhia, aprovar a outorga da Alienação 
Fiduciária de Ações em favor dos Fiadores para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela BJL11 no âmbito do 
CPG, mediante celebração do 2º Aditamento ao Contrato de AF Ações, a ser celebrado para, entre outras alterações: (a) formalizar a Alienação Fiduciária de 
Ações; e (b) refletir os termos do primeiro aditamento ao CPG a ser celebrado; 5.2. Com relação ao item (ii) da ordem do dia, aprovar a outorga de procuração 
pela Companhia em favor dos Fiadores exigida no âmbito do 2º Aditamento ao Contrato de AF Ações, cuja validade se estenderá até o encerramento da 
vigência do referido contrato ou a quitação integral de todas as obrigações garantidas pelo 2º Aditamento ao Contrato de AF Ações; 5.3. Com relação ao item 
(iii) da ordem do dia, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e averbações que se fizerem necessários à perfeita regularização, 
formalização e efetivação das deliberações tomadas na presente Assembleia, quando e conforme necessário, incluindo, mas não se limitando, (a) a discussão, 
negociação e definição dos termos e condições, bem como a celebração do 2º Aditamento ao Contrato AF Ações; e (b) a discussão, negociação e definição dos 
termos e condições, bem como a celebração, de todos e quaisquer instrumentos, procurações (em especial, a procuração a ser outorgada no âmbito do 2º 
Aditamento ao Contrato de AF Ações), declarações, requerimentos e/ou documentos pertinentes à realização das matérias relacionados às deliberações acima; 
e 5.4. Por fim, acerca do item (iv), aprovar e ratificar todos os atos já praticados pelos diretores da Companhia, relacionados às deliberações acima.  
6. Encer-ramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, 
lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de março de 2020. Mesa:  
Mauro Cavacanti de Albuquerque - Marcelo de Sampaio Doria. Acionistas Presentes: Mauro Cavacanti de Albuquerque - Marcelo de Sampaio Doria.
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ACÓRDÃO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1030222-37.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FIRSTAR REPRESENTAÇÕES
LTDA. ACORDAM, em 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: “Deram provimento em parte ao recurso. V. U.”, de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDGARD ROSA (Presidente)
e MARIA LÚCIA PIZZOTTI. São Paulo, 16 de outubro de 2017. Marcos Ramos RELATOR. Apelação nº 1030222-
37.2014.8.26.0100 - Comarca: São Paulo - Juízo de origem: 8ª Vara Cível Central - Apelante: Ministério
Público do Estado de São Paulo - Apelada: Firstar Representações Ltda. Classificação: Prestação de serviços
Ação civil pública. EMENTA: Ação civil pública – Direito do consumidor - Prestação de serviços – Turismo
– Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento - Cláusula Penal – Empresa que
comercializa pacotes turísticos com previsão de multa por desistência nos percentuais de 75 a 100%, para
os casos de desistência - Abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor – Infringência ao art. 6º, IV
e V, e art. 51, IV, do CDC - Declaração de nulidade de cláusula que estipula multa em percentual superior a
20% sobre o valor do contrato, mais comissão de 10% - Determinação de incidência dos parâmetros
previstos na Deliberação Normativa nº 181/85, da EMBRATUR, mais condizentes à espécie – Precedentes
jurisprudenciais. Apelo da autora parcialmente provido. VOTO DO RELATOR. Cuida-se de recurso de apelação
interposto em ação civil pública fundada em contrato de prestação de serviços de turismo, ajuizada por “Anadec
Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor” em face de “Firstar Representações Ltda.”, aonde
proferida sentença que julgou improcedentes as pretensões deduzidas e condenou a autora no pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00. Aduz o representante do Ministério
Público em primeiro grau que o julgado merece integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o Juízo
da causa pautou-se à defesa do interesse econômico dominante, de forma a ignorar a ordem constitucional que
determina a defesa do consumidor vulnerável. Sustenta que obrigá-lo a arcar com cláusulas penais abusivas postas
em contratos de adesão, vem a desvirtuar garantias constitucionais e o Código consumerista, mormente a que prevê
a perda de todos os valores pagos quando a desistência ocorrer em menos de 14 (quatorze) dias do início da viagem,
pois o coloca em desvantagem exagerada. Pugna pela aplicação do critério insculpido na Deliberação Normativa nº
161/85, da EMBRATUR e, subsidiariamente, afirma que à entidade autora não devem ser carreados os encargos da
sucumbência. Após contrarrazões, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Deborah
Pierri, é pelo provimento do recurso. É o relatório. O apelo comporta parcial acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que a empresa autora tem utilizado de contrato padrão de prestação de
serviços que contém cláusula extremamente onerosa e abusiva aos consumidores em geral, e que deve ser declarada
nula. Assim porque, conquanto lhe seja legalmente autorizado aplicar multa compensatória pelo não cumprimento da
obrigação assumida pelo contratante, deve ela se manter em patamar inferior a 20% sobre o valor total do pacto.
Esclarece que, segundo a tabela de gradação reproduzida às fls. 03, além do recebimento de comissão de 10%
sobre o valor pago pelos viajantes desistentes, a empresa ré vem aplicando os seguintes percentuais para efeito de
cobrança da multa compensatória, ou cláusula penal: 50% se ocorrer entre 30 a 44 dias antes do início da viagem,
75% se ocorrer de 15 a 29 dias antes, e, finalmente, 100% se em menos de 14 dias. Postulou, destarte, no sentido
de que fosse declarada a nulidade da referida cláusula e condenada a ré a adequar seus contratos aos critérios
previstos na Deliberação Normativa nº 161/85, da EMBRATUR, bem como na devolução do quanto eventualmente
pago a maior pelos consumidores, em execução a ser feita individualmente, ou, subsidiariamente, execução genérica
a ser promovida pela própria entidade autora, mais imposição de multa cominatória de R$ 100.000,00, a ser recolhida
ao Fundo de Reparação de Interesses Difusos Lesados. Diante desse quadro cabe observar, de proêmio, que a
imposição de cláusulas penais não é vedada pelo Código Civil Brasileiro, que estipula, no seu art. 412, que o valor
da cominação imposta não pode exceder o da obrigação principal. O art. 413, por sua vez, indica que a penalidade
deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se o montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio. A seu turno, o Código de Defesa do Consumidor, em homenagem aos princípios
da boa-fé, equidade e razoabilidade, confere a possibilidade de se modificar e, até mesmo, anular cláusulas contratuais
que imponham obrigação desproporcional e excessivamente onerosa aos consumidores, colocando-os em desvantagem
exagerada (arts. 6º, IV e V, e 51, IV). Tratando-se do fornecimento de serviços de turismo, importa considerar que
eventual desistência do consumidor, se próxima à data da utilização dos serviços, pode acarretar sério prejuízo ao
fornecedor, ante a impossibilidade de repasse a outros clientes dos lugares vagos em aviões, navios, hotéis e demais
serviços. Nada obstante, a aplicação de multas nos patamares de 75% ou 100% sobre os valores totais dos pacotes
se revela exagerada, na medida em que simplesmente transfere ao consumidor, com exclusividade, o ônus de ter que
se socorrer ao Judiciário para tentar impedir ou reaver o valor pago, quando este ultrapassar o valor dos prejuízos
causados por sua desistência. Anote-se que a estipulação da multa naqueles altos patamares afasta por completo
a possibilidade de prejuízo do fornecedor, a propiciar enriquecimento sem causa na hipótese de o mesmo pacote,
objeto de cancelamento, ser revendido a terceira pessoa. Esse é o posicionamento de vários Eminentes
Desembargadores deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria, explicitados em ações análogas ajuizadas
pela autora ANADEC: Apelação nº 0168481-39.2008.8.26.0100, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Kiotsi Chicuta; Apelação nº 9244230-15.2008.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte;
Apelação nº 9200418-54.2007.8.26.0000, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha; Apelação
nº 9224491-90.2007.8.26.0000, 14º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Ablas, entre outros.
Nesse diapasão, filio-me ao entendimento que adota a aplicação do quanto contido na Deliberação Normativa nº
165/85, da EMBRATUR, órgão regulador das atividades de turismo, para as hipóteses de cancelamento: “8 -
Procedimentos decorrentes do cancelamento, parcial ou total, do contrato ou acordo para a realização de
viagem ou excursão (excluídos os casos fortuitos e de força maior e admitidos na legislação) 8.1 - Antes
do início do programa: 8.1.1 - Por iniciativa da agência: a) oferecimento de crédito ao usuário; em valor devidamente
corrigido, correspondente às importâncias efetivamente pagas, antecipadamente, por este, sob a forma de
participação em outro programa turístico; ou b) outro acordo com o usuário, que preveja, inclusive, a devolução da
importância, devidamente corrigida, por este efetivamente paga e desembolsada antecipadamente. 8.1.2 - Por
iniciativa do usuário: a) o usuário devera providenciar, em tempo hábil, sua substituição por outro participante,
nas mesmas condições contratadas e, no caso de não haver contratado apartamento individual, de igual sexo; ou
b) acordar com a agência sua participação em outro programa, de qualquer tipo de entendimento que satisfaça
ambas as partes; ou c) não sendo viável a aplicação das hipóteses anteriores, perda, em favor da agência, dos
seguintes percentuais sobre o preço da excursão excetuada a parte aérea: c.1 - 10% - cancelamento a mais de
30 dias antes do início da excursão; c.2 - 20% - cancelamento entre 30 e 21 dias antes do início da excursão; -
percentuais superiores aos acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados
pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário - cancelamento a
menos de 21 dias antes do início da excursão.” Deverá a requerida, portanto, ante a nulidade da cláusula em
comento, adequar seus contratos e a oferta dos seus serviços aos termos da Deliberação Normativa nº 165/85, da
EMBRATUR, sob pena de multa pecuniária diária a ser definida na origem, se necessário for. Fica condenada, ainda,
a restituir a todos os eventuais consumidores lesados as importâncias efetivamente pagas a maior em relação aos
patamares acima, o que será apurado em sede de liquidação e execução individual de sentença, nos termos do art.
97, do Código de Defesa do Consumidor, sendo premente, ainda, que promova à ampla publicidade do quanto
decidido no bojo deste V. Acórdão em jornais de grande circulação, depois do trânsito em julgado. Não há necessidade
de se declarar a legitimidade da entidade autora para promover a execução caso ultrapassado o período de 01 (um)
ano sem a habilitação de interessados, na medida em que tal possibilidade decorre da própria lei (art. 100 e § único,
do CDC). Por derradeiro, em função da sucumbência, fica a ré condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$3.000,00. Ante ao exposto, confiro
parcial provimento ao apelo, para os fins acima. MARCOS RAMOS Relator

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030460-33.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) VERTICAL ÓLEOS EIRELI, CNPJ nº 24.227.444/0001-22, que AMC do Brasil EIRELI, lhe ajuizou uma
ação de Procedimento Comum , na qual também é requerida J.E.Fomento Mercantil Ltda, objetivando a inexigibilidade
dos títulos nºs. 00494-2; 00494-3; 00496-2; 00496-3; 00495-2 e 00495-3, bem como cancelamento definitivo dos
protestos, a condenação das requeridas ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios. Estando
a requerida VERTICAL ÓLEOS EIRELI , em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). Será o edital, publicado na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 079/2020”

PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020

O Prefeito Municipal de Matão, Sr. José Edinardo Esquetini, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras 
e Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” para a “Con-
tratação De Empresa Especializada Para A Prestação De Serviços De Cessão De Uso De Sistema 
De Gestão De Saúde Pública, Incluindo Implantação, Conversão De Dados, Treinamento, Suporte 
Técnico E Operacional para a Secretaria Municipal de Saúde de Matão e Unidades de Saúde da rede 
da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 17 de abril de 2020.
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de abril de 2020, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de abril de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 080/2020”

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 024/2020.

O Sr. José Edinardo Esquetini, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que encontra-se aberta nesta Prefeitura, o procedimento de 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2020, levada a efeito pelo Processo Li-
citatório n.º 024/2020, cujo objeto compreende a “Contratação De Empresa Especializada Para A 
Execução De Obras De Recapeamento Asfáltico Em Várias Ruas Do Município Em Parceria Com O 
Governo Do Estado De São Paulo – Secretaria De Desenvolvimento Regional, Com Fornecimento De 
Material, Mão De Obra, Máquinas E Equipamentos Necessários A Sua Perfeita Execução, Tudo Em 
Conformidade Com O Descrito No Edital E Em Seus Anexos” para o Departamento de Manutenção da 
Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, a partir do dia 06 de abril de 2020, o Edital e seus anexos, estarão disponíveis no site www.ma-
tao.sp.gov.br no link LICITAÇÕES incluindo os elementos técnicos e financeiros (projetos/planilhas) 
do Anexo iV; e que havendo dificuldade das interessadas na captura dos elementos técnicos e financeiros 
o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação dos mesmos em mídia digital. 
E finalmente comunica, que os Envelopes de n.º 01 (Documentos de Habilitação) e de n.º 02 (Proposta Co-
mercial) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 08h30min 
do dia 23 de abril de 2020. Nesta mesma data, às 08h40min, iniciar-se-à 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, 02 de abril de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 078/2020”

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 a Licita-

ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2020, de 12 de março de 2020, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 018/2020, cujo objeto compreende REGISTRO DE PREÇOS para 
a “Aquisição De Cones De Trânsito”, para o Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de 
Matão, por não acudir interessados, devidamente justificado nos autos do processo licitatório em apreço.
Cumpra-se. Comunique-se.

Matão, 02 de abril de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PREFEITO DE MATÃO

www.gazetasp.com.br      
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INFRATÉCNICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 26.877.870/0001-37

Relatório da Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em reais - R$)

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante  284.671,51  728.393,39 35.354.291,60  23.998.060,87 
 Caixa e equivalentes de caixa 3.1 e 4  274.574,32  727.977,94  9.641.645,78  7.500.107,52 
 Estoques  3.2 e 5  -  - 14.744.812,24  9.322.483,06 
 Clientes  3.3  -  -  9.275.744,58  5.369.552,87 
 Tributos a recuperar  10.097,19  415,45  21.473,24  6.097,52 
 Adiantamentos a terceiros  -  -  1.670.615,76  1.799.819,90 
Não circulante 49.626.155,33  38.170.501,47 37.909.496,03  55.501.619,90 
 Clientes  3.3  -  - 21.018.728,99  37.875.613,92 
 Outros créditos  -  -  1.256.989,15  4.515.054,12 
 Investimentos  3.4 e 6 49.626.155,33  38.170.501,47 15.327.955,37  13.073.573,70 
 Imobilizado  3.5  -  -  305.822,52  37.378,16 
Total do ativo 49.910.826,84  38.898.894,86 73.263.787,63  79.499.680,77 

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante  11.601,74  2.293,81  3.110.868,89  2.110.033,75 
 Fornecedores  -  -  2.382.488,88  500,00 
 Obrigações sociais  6.652,33  -  28.343,91  18.305,62 
 Obrigações tributárias  4.949,41  2.293,81  127.912,67  55.615,02 
 Dividendos a pagar  -  -  -  96.352,24 
 Adiantamento de clientes  -  -  168.061,69  - 
 Outras contas a pagar  -  -  404.061,74  1.939.260,87 
Não circulante  -  -  3.325.157,67  37.039.832,63 
 Outras contas a pagar  -  -  3.325.157,67  2.000.000,00 
 Receitas com vendas de lotes 3.3  -  -  -  42.689.544,26 
 ( - ) Custos de vendas de lotes 3.3  -  -  -  (7.649.711,63)
Patrimônio líquido  49.899.225,10 38.896.601,05  66.827.761,07  40.349.814,39 
 Patrimônio atribuído à controladora
  Capital social 7  13.833.270,00 13.023.270,00  13.833.270,00  13.023.270,00 
  Reservas de lucros 8  36.065.955,10 25.873.331,05  36.065.955,10  25.873.331,05 

 49.899.225,10 38.896.601,05  49.899.225,10  38.896.601,05 
 Patrimônio atribuído aos 
  acionistas não controladores -  -  16.928.535,97  1.453.213,34 
Total do passivo e patrimônio líquido  49.910.826,84 38.898.894,86  73.263.787,63  79.499.680,77 

Demonstração do Fluxo de Caixa (valores expressos em reais - R$)
Controladora Consolidado

Atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício  8.313.744,86  1.856.390,60  16.997.378,72  6.642.724,42 
 Mais: depreciação  -  -  54.798,24  9.316,80 
 Menos: resultado da equivalência patrimonial (8.443.984,67) (1.847.077,72)  (952.834,49)  - 
Lucro líquido do exercício ajustado  (130.239,81)  9.312,88  16.099.342,47  6.652.041,22 
Variação em estoques  -  -  (5.422.329,18)  (213.353,60)
Variação em clientes  -  -  12.950.693,22  3.240.528,78 
Variação em tributos a recuperar  (9.681,74)  (349,62)  (15.375,72)  24.260,80 
Variação em adiantamentos a terceiros  -  -  129.204,14  988.387,01 
Variação em outros créditos  -  -  3.258.064,97 (1.797.231,54)
Variação em fornecedores  -  -  2.381.988,88  500,00 
Variação em obrigações sociais  6.652,33  -  10.038,29  5.860,68 
Variação em obrigações tributárias  2.655,60  2.099,35  72.297,65  (22.119,61)
Variação em dividendos a pagar  -  -  (96.352,24)  96.352,24 
Variação em adiantamentos de clientes  -  -  168.081,69  - 
Variação em outras contas a pagar  -  -  (210.041,46)  3.539.160,87 
Variação em resultados diferidos  -  - (35.039.832,63) (2.706.106,75)
 Caixa aplicado (gerado) atividades operacionais      (130.613,62)  11.062,61  (5.714.219,92)  9.808.280,10 
Atividades de investimentos
Dividendos recebidos  427.210,00  552.860,00  -  - 
Aquisição de imobilizado  -  -  (323.262,60)  - 
Variação em investimentos (3.438.879,19)  -  (1.301.547,18) (5.602.669,44)
Ajuste de exercício anterior  2.628.879,19  -  13.332.266,88  28.747,62 
 Caixa aplicado (gerado) atividades investimentos    (382.790,00)  552.860,00  11.707.457,10 (5.573.921,82)
Atividades de financiamentos
Distribuição de dividendos  (750.000,00)  -  (4.710.366,92) (4.330.043,84)
Capital integralizado  810.000,00  -  858.668,00  - 
 Caixa gerado (aplicado) pelas atividades
  de financiamentos  60.000,00  -  (3.851.698,92) (4.330.043,84)
Aumento líquido (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa  (453.403,62)  563.922,61  2.141.538,26  (95.685,56)
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa   727.977,94  164.055,33  7.500.107,52  7.595.793,08 
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa  274.574,32  727.977,94  9.641.645,78  7.500.107,52 
Aumento líquido (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa  (453.403,62)  563.922,61  2.141.538,26  (95.685,56)Demonstração de Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro (valores expressos em reais - R$)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita líquida 9 e 3.7  -  -  20.262.652,20  10.153.257,21 
Custos de vendas e  serviços  -  -  (3.039.807,18)  (2.252.191,47)
Lucro bruto  -  -  17.222.845,02  7.901.065,74 
Despesas operacionais
Administrativas (164.947,12)  (8.222,24)  (1.717.980,76)  (1.047.373,51)
Tributárias  (178,37)  (171,68)  (49.426,91)  (105.645,98)
Outras  -  -  (100.996,00)  (32.481,77)
Total (165.125,49)  (8.393,92) (1.868.403,67)  (1.185.501,26)
Resultado em participações societárias
Resultado positivo em SCP  -  -  10.000,00  44.000,00 
Ganho em participações societárias
 avaliadas pelo MEP  619.383,65  619.383,65  - 

Resultado da equivalência patrimonial 3.4 e 6 7.824.601,02 1.847.077,72  952.834,49  - 
Total 8.443.984,67 1.847.077,72  1.582.218,14  44.000,00 
Resultado operacional antes do resultado financeiro 8.278.859,18 1.838.683,80  16.936.659,49  6.759.564,48 
Resultado financeiro
Despesas financeiras  (1.231,60)  (1.143,25)  (26.507,29)  (28.706,58)
Receitas financeiras  47.522,74  24.802,71  510.553,94  479.202,03 
Total  46.291,14  23.659,46  484.046,65  450.495,45 
Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL 8.325.150,32 1.862.343,26  17.420.706,14  7.210.059,93 
Imposto de renda  (7.128,41)  (3.720,41)  (253.101,14)  (363.035,07)
Contribuição social sobre o lucro líquido  (4.277,05)  (2.232,25)  (170.226,28)  (204.300,44)
Lucro líquido do exercício 8.313.744,86 1.856.390,60  16.997.378,72  6.642.724,42 
Atribuível: Participação da controladora 8.313.744,86 1.856.390,60 8.446.653,75 3.327.094,11 
Participação de não controladores  -  - 8.550.724,97 3.315.630,31 
Lucro líquido do exercício 8.313.744,86 1.856.390,60 16.997.378,72 6.642.724,42 

Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido (valores expressos em reais - R$)

Reservas de lucros Patrimônio atribuído Patrimônio atribuído aos
Nota Capital social Legal Outras Total Lucros acumulados a controladora acionistas não controladora Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017  13.023.270,00 1.200.847,02  22.816.093,43  24.016.940,45  -    37.040.210,45  817.066,74  37.857.277,19 
Integralização de capital  -    -    -    -    -    -    151.109,00  151.109,00 
Distribuição de dividendos  -    -    -    -    -    -    (4.330.043,84)  (4.330.043,84)
Lucro líquido do exercício  -    -    -    -    1.856.390,60  1.856.390,60  4.786.333,82  6.642.724,42 
Destinação para reserva legal 8  -    92.819,53  -    92.819,53  (92.819,53)  -    -    -   
Destinação para outras reservas de lucros 8  -    -    1.763.571,07  1.763.571,07  (1.763.571,07)  -    -    -   
Ajuste de exercício anterior  -    -    -    -    -    -    28.747,62  28.747,62 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 7  13.023.270,00 1.293.666,55  24.579.664,50  25.873.331,05  -    38.896.601,05  1.453.213,34  40.349.814,39 
Ajuste de exercício anterior 3.6  -    -    2.628.879,19  2.628.879,19  10.703.387,69  13.332.266,88 
Integralização de capital  810.000,00  -    -    -    -    810.000,00  48.668,00  858.668,00 
Distribuição de dividendos  -    -    -    -    (750.000,00)  (750.000,00)  (3.960.366,92)  (4.710.366,92)
Lucro líquido do exercício  -    -    -    -    8.313.744,86  8.313.744,86  8.683.633,86  16.997.378,72 
Destinação para reserva legal 8  -    415.687,24  -    415.687,24  (415.687,24)  -    -    -   
Destinação para outras reservas de lucros 8  -    -    9.776.936,81  9.776.936,81  (9.776.936,81)  -    -    -   
Saldos em 31 de dezembro de 2019 7  13.833.270,00 1.709.353,79  34.356.601,31  36.065.955,10  -    49.899.225,10  16.928.535,97  66.827.761,07 

Notas Explicativas
1. Contexto operacional. Infratécnica Participações S.A., com sede na cidade de Franca/SP, é uma sociedade por ações, 
de capital fechado, com fins lucrativos, constituída em 24/11/2016 através de Ata de Assembleia Geral de Constituição 
e Estatuto Social, arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.500.091, em sessão de 16/01/2017 e Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária de alteração e consolidação do Estatuto Social realizada no dia 1º/03/2019, arquivados na JUCESP 
sob o nº 167.989/19-4, em sessão de 25/03/2019. Seu objeto social é a administração de bens próprios e a participa-
ção em outras sociedades como cotista ou acionista, CNAE 6462-0/00 - Holding de instituições não financeiras. As 
controladas da companhia incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas: a) Infratec Empreendimentos Imo-
biliários EIRELI, com sede na cidade de Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.997.287/0001-27, é uma empresa indi-
vidual de responsabilidade limitada com fins lucrativos. Iniciou suas atividades em 15/03/2002, sua constituição está 
arquivada na JUCESP sob o NIRE nº 35.217.470.920, em sessão de 15/03/2002 e última alteração contratual consoli-
dada arquivada na JUCESP sob o nº 144.848/19-3, em sessão de 25/03/2019 com novo NIRE EIRELI nº 35.602.631.393. 
Tem como objeto social: (i) Incorporação de empreendimentos imobiliários; (ii) Construção de redes de abastecimen-
to de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (iii) Obras de urbanização - ruas, 
praças e calçadas; (iv) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (v) Compra e venda de imó-
veis próprios; (vi) Aluguel de imóveis próprios; (vii) Loteamento de imóveis próprios; (viii) Gestão e administração  de 
propriedades imobiliárias; (ix) Serviços de engenharia; e (x) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção 
sem operador, exceto andaimes. A participação societária da controladora nesta controlada é de 100% e foi adquirida 
em 03/08/2017; b) Imobiliária Parati Ltda., com sede na cidade de Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.969.660/0001-
00, é uma sociedade simples limitada com fins lucrativos. Seu contrato social de constituição está registrado e arqui-
vado no Primeiro Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Franca sob o nº 56.750, em sessão de 18/01/1999 e a 
14ª e última alteração contratual arquivada e registrada no 1º C. R. I. A. de Franca sob o nº 70.322, em sessão de 
14/11/2017. Tem como objeto social a incorporação de empreendimentos imobiliários. A participação societária da 
controladora nesta controlada é de 54,54% e foi adquirida em 14/11/2017; e c) Construmafer Construções e Empre-
endimentos Ltda. com sede na cidade de Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.629.351/0001-91, é uma sociedade 
de responsabilidade limitada com fins lucrativos. Seu contrato social de constituição está arquivado na JUCESP sob o 
NIRE nº 35.215.185.110, em sessão de 26/06/1998 e 6ª e última alteração contratual arquivada na JUCESP sob o nº 
55.693/19-2, em sessão de 24/01/2019. Tem como objeto social: (i) Incorporação de empreendimentos imobiliários; 
(ii) Construção de edifícios; (iii) Construção de rodovias e ferrovias; (iv) Construção de redes de abastecimento de 
água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (v) Obras de urbanização - ruas, praças e 
calçadas; (vi) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (vii) Compra e venda de imóveis pró-
prios; (viii) Aluguel de imóveis próprios; (ix) Loteamento de imóveis próprios; (x) Gestão e administração  de proprie-
dades imobiliárias; (xi) Serviços de engenharia; e (xii) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes.  A participação da controladora nesta controlada é de 75% e foi adquirida em 24/01/2019. 
2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras individuais e consolida-
das foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em conformidade com a NBC TG 1000 
(R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e Resolução 1.255 de 10/12/2009 do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. Os valores apresentados nas demonstrações estão expressos em reais (R$). 3. Sumário das prin-
cipais práticas contábeis. 3.1 Instrumentos financeiros e apuração do resultado. Os instrumentos financeiros são re-
conhecidos a partir do momento em que as empresas se tornam partes das disposições contratuais dos instrumentos 
financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo. O valor contábil dos instrumentos 
financeiros apresentado nas demonstrações financeiras é composto por numerários em caixa, saldo de depósitos em 
conta corrente, aplicações financeiras em renda fixa e contas a receber. O resultado das operações foi apurado em 
conformidade com o regime contábil da competência do exercício, incluindo os rendimentos e encargos incidentes 
sobre os ativos e passivos, exceto o resultado na venda de imóveis, reconhecidos em função do efetivo recebimento 
até o exercício de 2018. A partir do exercício de 2019, os contratos de venda de imóveis passaram a ser reconhecidos 
no resultado do exercício pelo método da percentagem completada, também conhecido como POC, sigla em inglês 
para Percentage of Completion - method. 3.2 Estoques. Estão representados por lotes a comercializar e glebas a lotear/
comercializar, registrados ao valor do custo que é menor que o valor da realização. 3.3 Clientes, receitas diferidas de 
vendas de lotes e custos diferidos. Os valores apresentados na rubrica de clientes são recebíveis provenientes de 
contratos de vendas de lotes de terrenos, classificados no curto e no longo prazos. No dia 1º/01/2019, em atendimen-
to ao CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente, os saldos das contas de receitas diferidas e custos diferidos em 
31/12/2018, até então classificados no passivo não circulante, foram transferidos para conta de lucros acumulados, a 
crédito, a título de ajuste de exercício anterior pelo valor líquido. 3.4 Investimentos. Os investimentos, nas demonstra-
ções da controladora, são representados por participações societárias em sociedades controladas, avaliados pelo mé-
todo da equivalência patrimonial - MEP. Nas demonstrações consolidadas, os investimentos representam as participa-
ções societárias em sociedades controladas e coligadas, também avaliados pelo método da equivalência patrimonial 
- MEP e, a título de propriedades para investimento, terrenos para valorização de capital a longo prazo. 3.5 Imobiliza-
do. O imobilizado é representado, nas demonstrações consolidadas, por veículos, hardwares e móveis. Registrados em 
valor inferior ao líquido de venda, não implicando em reconhecimento de perda. As depreciações são computadas 
pelo método linear tomando-se por base as taxas permitidas em lei. Esta prática não implica em distorções significati-
vas no patrimônio das empresas controladas. Também possui consórcios em andamento para aquisição de veículos. 
3.6 Ajuste de exercício anterior. Os valores contabilizados a título de ajuste de exercício anterior, representam, nas 
demonstrações da controladora, correção do ajuste de equivalência patrimonial no exercício de 2018 e nas demons-
trações consolidadas, representam a extinção dos saldos em receitas diferidas e custos diferidos. 3.7 Reconhecimento 
de receitas e custos no resultado do exercício. A partir de 01/01/2019, as sociedades controladas passaram a reconhe-
cer as receitas e custos dos contratos de vendas de lotes conforme o pronunciamento técnico CPC 47 - Receita de 
Contrato com Cliente. Para atendimento à referida norma, considerou-se o seguinte: I. A obrigação de performance 
(ou obrigação de desempenho), para contratos de vendas de lotes, é satisfeita ao longo do tempo, portanto as receitas 
e custos de tais contratos são reconhecidas no resultado do exercício, a partir do exercício de 2019, pelo método da 
percentagem completada, POC. II. Para os contratos de vendas de lotes cujos loteamentos já foram totalmente conclu-
ídos, ou seja, contratos com a obrigação de performance plenamente satisfeita, as receitas e custos são totalmente 
reconhecidos no resultado do exercício no momento da assinatura dos contratos. 4. Caixa e equivalentes de caixa. 
Caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em caixa, depósitos bancários em conta corrente e aplicações finan-
ceiras em renda fixa de curto prazo, com alta liquidez. Estão registrados ao valor de custo, acrescidos dos rendimentos 
até a data do balanço, não superando o valor de mercado. Conforme tabela a seguir:
Itens Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 12.933,58 1.826,58 969.263,90 1.019.575,00
Aplicações financeiras 261.640,74 726.151,36 8.672.381,88 6.480.532,52
Total 274.574,32 727.977,94 9.641.645,78 7.500.107,52

5. Estoques. Os estoques das sociedades controladas Infratec Empreendimentos Imobiliários EIRELI e Imobiliária Pa-
rati Ltda. estão dispostos da seguinte forma:

2019 2018
Nome da gleba / loteamento Quantidade Valores Quantidade Valores 
Controlada: Infratec Empreendimentos Imobiliários EIRELI
Parque Flora (Fazenda São Jerônimo) – Franca/SP 1 gleba 5.841.364,33 1 gleba 5.835.203,83
Área Unificação Kardecista – Ribeirão Preto/SP 1 gleba 4.539.929,53 - -
Gleba Residencial Ana Helena – Franca/SP 1 gleba 1.818.339,50 1 gleba 1.728.788,35
Residencial Telini – Franca/SP 67 lotes 242.039,51 1 gleba 139.176,13
Residencial Jd. Planalto – Lençóis Paulista/SP 2 lotes 42.154,19 9 lotes 176.982,03
Residencial Santa Clara – Pirassununga/SP 4 lotes 12.782,44 1 lote 3.195,61
Residencial Parque dos Flamboyant – São Carlos/SP 16 lotes 327.377,76 45 lotes 947.027,29
Residencial Itatiaia – São Carlos/SP 43 lotes 67.838,45 123 lotes 202.818,62
Jardim Apolo – Araras/SP 23 lotes 468.827,64 23 lotes 17.417,27
Loteamento Alexandrina – Catanduva/SP 298 lotes 1.384.158,89 467 lotes 175.000,00
Total da controlada Infratec Empreendimentos 14.744.812,24 9.225.609,13
Controlada: Imobiliária Parati Ltda.
Residencial Ruth Taveira – Franca/SP - - 3 lotes 96.873,93
Total da controlada Imobiliária Parati - 96.873,93
Total geral do estoque 14.744.812,24 9.322.483,06
6. Investimentos 6.1 Os investimentos da companhia, nas demonstrações da controladora, estão dispostos da
seguinte forma: Investimento em participações societárias
Sociedade Part. (%) 2019 2018

Resultado da equiva-
lência patrimonial

Valor do inves-
timento

Resultado da equiva-
lência patrimonial

Valor do inves-
timento

Infratec Empreendi-
 mentos Imobiliarios 100,00¹ 6.742.888,63 46.187.524,61 1.896.582,77 36.639.041,16
Imobiliária 
 Parati Ltda. 54,54 193.894,78 1.298.145,09 (49.505,05) 1.531.460,31
Construmafer 
 Construções e Emp. 75,00 887.817,61 2.140.485,63 - -
Total 7.824.601,02 49.626.155,33 1.847.077,72 38.170.501,47
¹ Participação societária no ano de 2018 = 99,52%. 
6.2 Os investimentos, nas demonstrações consolidadas, estão dispostos da seguinte forma:
(i) Investimento em propriedades para investimento e goodwill 
 (parte da controlada Infratec Empreendimentos)
Descrição 2019 2018
Gleba Sítio Monte Alegre – Ribeirão Preto/SP 8.438.645,68 8.039.219,20
Lotes Residencial São João Batista – Franca/SP 4.136.858,19 3.570.686,45
Gleba para loteamento Ibiraci – Ibiraci/MG - 4.908,22
Goodwill na aquisição de participação societária 
 em Loteamento Alexandrina Pereira SPE Ltda. 1.458.759,83 1.458.759,83
Goodwill na aquisição de participação societária em 
 Residencial Telini Franca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 378.124,00 -
Total de investimento em propriedades para investimento e goodwill 14.412.387,70 13.073.573,70
(ii) Investimento em participações societárias (parte da controlada Construmafer Construções)
Descrição 2019 2018
SCP Ana Helena 576.846,75 -
SCP Residencial Itatiaia 338.720,92 -
Total de investimento em participações societárias 915.567,67 -
(i + ii) Total geral do investimento nas demonstrações consolidadas 15.327.955,37 13.073.573,70
7. Capital social. O capital social da companhia está composto por 13.833.270 ações ordinárias nominativas, de classe 
única, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. No exercício de 2018 o capital social da companhia 
era de 13.023.270 ações ordinárias nominativas, de classe única e sem valor nominal. 8. Reservas de lucros. a) Reserva 
legal: É constituída à razão de 5 % do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei 
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. b) Outras reservas: O saldo remanescente, após a constituição da 
reserva legal, foi transferido para outras reservas de lucros o qual terá a sua destinação deliberada pela assembleia 
geral ordinária. 9. Receita líquida. A composição da receita líquida das sociedades controladas, apresentada nas de-
monstrações consolidadas, está disposta no quadro abaixo:

2019 2018

Sociedades controladas Infratec
Imobiliaria 

Parati Construmafer Infratec
Imobiliaira 

Parati
Receita bruta de vendas de lotes 19.716.493,31 861.463,75 - 9.849.421,90 1.578.699,15
Receita bruta de serviços prestados - - 542.827,21 - -
Receita de atualização monetária 943.833,88 - - - -
Subtotal de receitas 20.660.327,19 861.463,75 542.827,21 9.849.421,90 1.578.699,15
Impostos incidentes (349.441,07) (31.438,61) (38.084,53) (328.808,56) (57.030,72)
Devoluções de vendas e 
 descontos incondicionais (1.382.870,04) (131,70) - (886.603,07) (2.421,49)
Receita líquida 18.928.016,08 829.893,44 504.742,68 8.634.010,27 1.519.246,94

20.262.652,20 10.153.257,21
10. Realizações para o exercício de 2020. A controlada Infratec Empreendimentos Imobiliários EIRELI tem o objetivo 
de iniciar no exercício de 2020 atividades de Construção Civil relacionadas com a construção e comercialização de 
imóveis no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - 
SBPE, além das atividades já desenvolvidas. Está previsto também, para o exercício de 2020, a realização dos seguintes 
empreendimentos/loteamentos: (i) Residencial Ana Helena na cidade de Franca/SP com 112 lotes; (ii) Residencial 
Parque Flora na cidade de Franca/SP com 321 lotes; (iii) Loteamento Alexandrina Pereira na cidade de Catanduva/SP 
com 298 lotes; e (iv) Residencial São João Batista em Franca/SP com 123 lotes. A controlada Construmafer Construções 
e Empreendimentos Ltda. tem o objetivo de iniciar no exercício de 2020 atividades de Construção Civil relacionadas 
com a construção e comercialização de imóveis no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimos - SBPE.

A Diretoria
Bruno Henrique de Oliveira Pinto - Contador - CRC: 1SP 276744/O-5

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014088-59.2019.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MW 
FERRO E AÇO EIRELI EPP, CNPJ 08.874.492/0001-56, com endereço à Rua das 
Espadas, 784, Balneario Sao Francisco, CEP 04473-010, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese 
ser credor da requerida em razão de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de 
Giro nº 722/1767965 no montante de R$ 63.290,15. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, efetue o cumprimento da obrigação ou apresente embargos monitórios. 
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 05 de março de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000840-94.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY 
LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CHRISTIAN EUSEBIO NOVILLO CARDENAS, CPF 
231.535.448-08, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
por parte de Maria Therezinha de Carvalho Giannini, obje�vando o despejo e cobrança da quan�a de R$ 
10.039,12 (em janeiro/2017) em virtude do inadimplemento do contrato de locação residencial celebrado 
em 08/12/2015, referente ao imóvel localizado à Rua Demóstenes, 471, Campo Belo, São Paulo SP. 
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, contestar o feito ou purgar a mora, independentemente de cálculo do contador (art. 62, inciso II, da Lei 
nº 8.245/91). Para o caso de purgação da mora, a qual deverá ser efetuada no prazo de resposta, mediante 
depósito nos autos, em conta vinculada ao Juízo, independentemente de cálculo, arbitro os honorários 
advoca�cios em 10% (dez por cento), já inclusos no total do débito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042985-86.2014.8.26.0224. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani
Forlin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLEBER PEREIRA NOVO, CPF 260.887.218-20, que lhe
foi proposta uma ação Ordinária de Despejo com Pedido de Liminar por parte de José da Silva Ferreira
– Espólio e outros, objetivando a desocupação do imóvel situado na Rua Humberto Brochini, nº 725
(antigo nº 400), Jardim Bela Vista, Guarulhos-SP, declarando-se rescindido o contrato de locação
celebrado entre as partes, condenando-se o requerido ao pagamento das cominações legais. Deferida
a liminar para desocupação do imóvel, de pessoas e coisas, no prazo de 15 dias (fls. 38). 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 defesa. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor, considerando-se o réu 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 Guarulhos, aos 29 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1015039-40.2016.8.26.0008 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, 
etc.Faz saber a Virginia Freua CPF 303.792.528-05, que Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo ajuizou ação comum 
para cobrança de R$ 2.087,80 (out/2016), referente aos tratamentos médicos e hospitalares, e serviços e medicamentos 
prestados ou fornecidos por terceiros, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e 
honorários advocatícios.Estando a ré em lugar incerto,expede-se edital de citação,para em 15dias, a fluir do prazo supra, 
contestar a ação,sob pena de serem aceitos os fatos,nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o edital,afi-
xado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 16 de janeiro de 2020.[2,3] 
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1003825-64.2017.8.26.0704 A MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - 
Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MAURICIO TADEU SALES ONESTI, CPF 310.871.068-00, que lhe foi proposta uma 
ação de Cobrança, de Procedimento Comum Cível por parte de Banco Bradesco Cartões S.A., 
para declarar rescindido o contrato de empréstimo pactuado Cartão de crédito/compra (contrato n.º 
4066559939010490; da bandeira: VISA, do produto - PLATINUM PRIME), pelo inadimplemento do 
demandado, bem como condená-la ao pagamento da quantia R$ 30.596,98 (25/05/2017), 
atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros 
de 1% ao mês e correção monetária segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-se o requerido 
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de janeiro de 2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 02 E 03/04/2020 3ª Vara Cível da Capital / SP. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo digital nº 1035946-
51.2016.8.26.0100. A Dra. Andréa Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da 
Capital/SP, Faz Saber a Obuke Lanchonete e Bar Ltda – EPP (CNPJ: 09.409.933/0001-01), na 
pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco Cartões S.A, lhe ajuizou ação de 
Cobrança, de Procedimento Comum, para declarar rescindido o contrato de empréstimo pactuado 
Cartão de crédito/compra (contrato n.º 4485430500502013; da bandeira: VISA, do produto – 
BNDES VISA DISTRIBUIÇÃO), pelo inadimplemento da demandada, bem como condená-la ao 
pagamento da quantia R$ 146.091,73(01/01/2016),   atualização da última fatura, reconhecendo a 
aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo 
índices oficiais (INPC). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a 
citação por edital, para que em 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, a ré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e 
publicado. SP, 22/01/20.

GAZETA DE SÃO PAULO – 02 E 03/04/2020 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1016319-38.2016.8.26.0625. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson da
Silva Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jair Antônio de Oliveira, CPF 860.444.198-00, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard
S.A, relativa ao veículo marca Citroen, modelo C-4 Hatch (Flex) GLX2, ano 2009, cor preta, placa
EPY1425, chassi 8BCLCRFJYAG527268, apreendido em 23.03.2019 (fls. 180), haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-122576341, em anexo aos autos. 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 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 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Taubaté, aos 29 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002402-77.2018.8.26.0011 . O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc , FAZ SABER a ROBERTO SABIE, CPF 
013.132.218-48, que lhe foi proposta por Banco Bradesco Cartões S.A. ação de Cobrança de 
dívida não adimplida no importe de R$ 78.818,79 (em 08/03/2018), cumulada com rescisão de 
contrato de empréstimo solicitação de cartão de crédito/ compra. 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 no prazo legal, será considerado revel e 
presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores. Será o presente edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
18 de fevereiro de 2020. 
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LAPAREN Participações S.A.
CNPJ/ME nº 32.785.527/0001-65 - NIRE 35.300.531.566

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Março de 2020
1. Data, Hora e Local da Assembleia. Realizada em 23 de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Laparen Participações S.A. (“Companhia”), localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Zinias, 45, Cidade Jardim, CEP 05675-160. 2. Convocação e Presença. Dispensadas as formalidades 
de convocação por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/1976 
(“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauro Cavalcanti de Albuquerque e secretariados pelo Sr. Marcelo de 
Sampaio Doria. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre: (i) a aprovação da outorga pela Companhia de alienação fiduciária de 10.774.951 (dez milhões, setecentas 
e setenta e quatro mil, novecentas e cinquenta e uma) ações de emissão da BJL11 Solar S.A. (“BJL11”), representativas de 23% (vinte e três por cento) do capital 
social da BJL11 (“Ações”), assim como a outorga de alienação fiduciária sobre todos os direitos econômicos, futuros e presentes, das Ações, toda e qualquer 
nova ação de emissão da BJL11 a ser adquirida pela Companhia, incluindo, mas não limitado aos direitos de recebimento de frutos, lucros, rendimentos, 
direitos de subscrição, além de direitos de preferência e opções sobre as Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”), por meio da celebração do Segundo 
Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças, originalmente firmado entre Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), Banco BNP Paribas Brasil 
S.A. (“BNP” e, em conjunto com o Itaú, “Fiadores”), Total Eren S.A. (“Total Eren”), Eren Renewable Energy Participações S.A. (“Eren Renewable”), Vila Energia 
Renovável Ltda. (“Vila Energia”) e BJL11, em 07 de junho de 2018, e aditado em 11 de setembro de 2019 (“2º Aditamento ao Contrato de AF Ações”), para 
assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela BJL11 no âmbito do Instrumento Particular de Prestação de Fiança e 
Outras Avenças, originalmente celebrado em 07 de junho de 2018 entre os Fiadores, Total Eren, Eren Renewable, Vila Energia e BJL11 (“CPG”); (ii) a aprovação 
da outorga de procuração pela Companhia em favor dos Fiadores exigida no âmbito do 2º Aditamento ao Contrato de AF Ações; (iii) autorização aos 
administradores da Companhia para praticarem todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à implementação e formalização do item (i) e (ii) acima; 
e (iv) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pelos administradores da Companhia, para implementação e formalização do item (i) e (ii) acima. 5. 
Deliberações. Instalada a assembleia, examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer ressalvas: 5.1. Nos termos do item (i) da ordem do dia e em observância ao estatuto social da Companhia, aprovar a outorga da Alienação 
Fiduciária de Ações em favor dos Fiadores para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela BJL11 no âmbito do 
CPG, mediante celebração do 2º Aditamento ao Contrato de AF Ações, a ser celebrado para, entre outras alterações: (a) formalizar a Alienação Fiduciária de 
Ações; e (b) refletir os termos do primeiro aditamento ao CPG a ser celebrado; 5.2. Com relação ao item (ii) da ordem do dia, aprovar a outorga de procuração 
pela Companhia em favor dos Fiadores exigida no âmbito do 2º Aditamento ao Contrato de AF Ações, cuja validade se estenderá até o encerramento da 
vigência do referido contrato ou a quitação integral de todas as obrigações garantidas pelo 2º Aditamento ao Contrato de AF Ações; 5.3. Com relação ao item 
(iii) da ordem do dia, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e averbações que se fizerem necessários à perfeita regularização, 
formalização e efetivação das deliberações tomadas na presente Assembleia, quando e conforme necessário, incluindo, mas não se limitando, (a) a discussão, 
negociação e definição dos termos e condições, bem como a celebração do 2º Aditamento ao Contrato AF Ações; e (b) a discussão, negociação e definição dos 
termos e condições, bem como a celebração, de todos e quaisquer instrumentos, procurações (em especial, a procuração a ser outorgada no âmbito do 2º 
Aditamento ao Contrato de AF Ações), declarações, requerimentos e/ou documentos pertinentes à realização das matérias relacionados às deliberações acima; 
e 5.4. Por fim, acerca do item (iv), aprovar e ratificar todos os atos já praticados pelos diretores da Companhia, relacionados às deliberações acima.  
6. Encer-ramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, 
lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de março de 2020. Mesa:  
Mauro Cavacanti de Albuquerque - Marcelo de Sampaio Doria. Acionistas Presentes: Mauro Cavacanti de Albuquerque - Marcelo de Sampaio Doria.
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ACÓRDÃO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1030222-37.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FIRSTAR REPRESENTAÇÕES
LTDA. ACORDAM, em 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: “Deram provimento em parte ao recurso. V. U.”, de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDGARD ROSA (Presidente)
e MARIA LÚCIA PIZZOTTI. São Paulo, 16 de outubro de 2017. Marcos Ramos RELATOR. Apelação nº 1030222-
37.2014.8.26.0100 - Comarca: São Paulo - Juízo de origem: 8ª Vara Cível Central - Apelante: Ministério
Público do Estado de São Paulo - Apelada: Firstar Representações Ltda. Classificação: Prestação de serviços
Ação civil pública. EMENTA: Ação civil pública – Direito do consumidor - Prestação de serviços – Turismo
– Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento - Cláusula Penal – Empresa que
comercializa pacotes turísticos com previsão de multa por desistência nos percentuais de 75 a 100%, para
os casos de desistência - Abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor – Infringência ao art. 6º, IV
e V, e art. 51, IV, do CDC - Declaração de nulidade de cláusula que estipula multa em percentual superior a
20% sobre o valor do contrato, mais comissão de 10% - Determinação de incidência dos parâmetros
previstos na Deliberação Normativa nº 181/85, da EMBRATUR, mais condizentes à espécie – Precedentes
jurisprudenciais. Apelo da autora parcialmente provido. VOTO DO RELATOR. Cuida-se de recurso de apelação
interposto em ação civil pública fundada em contrato de prestação de serviços de turismo, ajuizada por “Anadec
Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor” em face de “Firstar Representações Ltda.”, aonde
proferida sentença que julgou improcedentes as pretensões deduzidas e condenou a autora no pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00. Aduz o representante do Ministério
Público em primeiro grau que o julgado merece integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o Juízo
da causa pautou-se à defesa do interesse econômico dominante, de forma a ignorar a ordem constitucional que
determina a defesa do consumidor vulnerável. Sustenta que obrigá-lo a arcar com cláusulas penais abusivas postas
em contratos de adesão, vem a desvirtuar garantias constitucionais e o Código consumerista, mormente a que prevê
a perda de todos os valores pagos quando a desistência ocorrer em menos de 14 (quatorze) dias do início da viagem,
pois o coloca em desvantagem exagerada. Pugna pela aplicação do critério insculpido na Deliberação Normativa nº
161/85, da EMBRATUR e, subsidiariamente, afirma que à entidade autora não devem ser carreados os encargos da
sucumbência. Após contrarrazões, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Deborah
Pierri, é pelo provimento do recurso. É o relatório. O apelo comporta parcial acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que a empresa autora tem utilizado de contrato padrão de prestação de
serviços que contém cláusula extremamente onerosa e abusiva aos consumidores em geral, e que deve ser declarada
nula. Assim porque, conquanto lhe seja legalmente autorizado aplicar multa compensatória pelo não cumprimento da
obrigação assumida pelo contratante, deve ela se manter em patamar inferior a 20% sobre o valor total do pacto.
Esclarece que, segundo a tabela de gradação reproduzida às fls. 03, além do recebimento de comissão de 10%
sobre o valor pago pelos viajantes desistentes, a empresa ré vem aplicando os seguintes percentuais para efeito de
cobrança da multa compensatória, ou cláusula penal: 50% se ocorrer entre 30 a 44 dias antes do início da viagem,
75% se ocorrer de 15 a 29 dias antes, e, finalmente, 100% se em menos de 14 dias. Postulou, destarte, no sentido
de que fosse declarada a nulidade da referida cláusula e condenada a ré a adequar seus contratos aos critérios
previstos na Deliberação Normativa nº 161/85, da EMBRATUR, bem como na devolução do quanto eventualmente
pago a maior pelos consumidores, em execução a ser feita individualmente, ou, subsidiariamente, execução genérica
a ser promovida pela própria entidade autora, mais imposição de multa cominatória de R$ 100.000,00, a ser recolhida
ao Fundo de Reparação de Interesses Difusos Lesados. Diante desse quadro cabe observar, de proêmio, que a
imposição de cláusulas penais não é vedada pelo Código Civil Brasileiro, que estipula, no seu art. 412, que o valor
da cominação imposta não pode exceder o da obrigação principal. O art. 413, por sua vez, indica que a penalidade
deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se o montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio. A seu turno, o Código de Defesa do Consumidor, em homenagem aos princípios
da boa-fé, equidade e razoabilidade, confere a possibilidade de se modificar e, até mesmo, anular cláusulas contratuais
que imponham obrigação desproporcional e excessivamente onerosa aos consumidores, colocando-os em desvantagem
exagerada (arts. 6º, IV e V, e 51, IV). Tratando-se do fornecimento de serviços de turismo, importa considerar que
eventual desistência do consumidor, se próxima à data da utilização dos serviços, pode acarretar sério prejuízo ao
fornecedor, ante a impossibilidade de repasse a outros clientes dos lugares vagos em aviões, navios, hotéis e demais
serviços. Nada obstante, a aplicação de multas nos patamares de 75% ou 100% sobre os valores totais dos pacotes
se revela exagerada, na medida em que simplesmente transfere ao consumidor, com exclusividade, o ônus de ter que
se socorrer ao Judiciário para tentar impedir ou reaver o valor pago, quando este ultrapassar o valor dos prejuízos
causados por sua desistência. Anote-se que a estipulação da multa naqueles altos patamares afasta por completo
a possibilidade de prejuízo do fornecedor, a propiciar enriquecimento sem causa na hipótese de o mesmo pacote,
objeto de cancelamento, ser revendido a terceira pessoa. Esse é o posicionamento de vários Eminentes
Desembargadores deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria, explicitados em ações análogas ajuizadas
pela autora ANADEC: Apelação nº 0168481-39.2008.8.26.0100, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Kiotsi Chicuta; Apelação nº 9244230-15.2008.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte;
Apelação nº 9200418-54.2007.8.26.0000, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha; Apelação
nº 9224491-90.2007.8.26.0000, 14º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Ablas, entre outros.
Nesse diapasão, filio-me ao entendimento que adota a aplicação do quanto contido na Deliberação Normativa nº
165/85, da EMBRATUR, órgão regulador das atividades de turismo, para as hipóteses de cancelamento: “8 -
Procedimentos decorrentes do cancelamento, parcial ou total, do contrato ou acordo para a realização de
viagem ou excursão (excluídos os casos fortuitos e de força maior e admitidos na legislação) 8.1 - Antes
do início do programa: 8.1.1 - Por iniciativa da agência: a) oferecimento de crédito ao usuário; em valor devidamente
corrigido, correspondente às importâncias efetivamente pagas, antecipadamente, por este, sob a forma de
participação em outro programa turístico; ou b) outro acordo com o usuário, que preveja, inclusive, a devolução da
importância, devidamente corrigida, por este efetivamente paga e desembolsada antecipadamente. 8.1.2 - Por
iniciativa do usuário: a) o usuário devera providenciar, em tempo hábil, sua substituição por outro participante,
nas mesmas condições contratadas e, no caso de não haver contratado apartamento individual, de igual sexo; ou
b) acordar com a agência sua participação em outro programa, de qualquer tipo de entendimento que satisfaça
ambas as partes; ou c) não sendo viável a aplicação das hipóteses anteriores, perda, em favor da agência, dos
seguintes percentuais sobre o preço da excursão excetuada a parte aérea: c.1 - 10% - cancelamento a mais de
30 dias antes do início da excursão; c.2 - 20% - cancelamento entre 30 e 21 dias antes do início da excursão; -
percentuais superiores aos acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados
pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário - cancelamento a
menos de 21 dias antes do início da excursão.” Deverá a requerida, portanto, ante a nulidade da cláusula em
comento, adequar seus contratos e a oferta dos seus serviços aos termos da Deliberação Normativa nº 165/85, da
EMBRATUR, sob pena de multa pecuniária diária a ser definida na origem, se necessário for. Fica condenada, ainda,
a restituir a todos os eventuais consumidores lesados as importâncias efetivamente pagas a maior em relação aos
patamares acima, o que será apurado em sede de liquidação e execução individual de sentença, nos termos do art.
97, do Código de Defesa do Consumidor, sendo premente, ainda, que promova à ampla publicidade do quanto
decidido no bojo deste V. Acórdão em jornais de grande circulação, depois do trânsito em julgado. Não há necessidade
de se declarar a legitimidade da entidade autora para promover a execução caso ultrapassado o período de 01 (um)
ano sem a habilitação de interessados, na medida em que tal possibilidade decorre da própria lei (art. 100 e § único,
do CDC). Por derradeiro, em função da sucumbência, fica a ré condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$3.000,00. Ante ao exposto, confiro
parcial provimento ao apelo, para os fins acima. MARCOS RAMOS Relator

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030460-33.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) VERTICAL ÓLEOS EIRELI, CNPJ nº 24.227.444/0001-22, que AMC do Brasil EIRELI, lhe ajuizou uma
ação de Procedimento Comum , na qual também é requerida J.E.Fomento Mercantil Ltda, objetivando a inexigibilidade
dos títulos nºs. 00494-2; 00494-3; 00496-2; 00496-3; 00495-2 e 00495-3, bem como cancelamento definitivo dos
protestos, a condenação das requeridas ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios. Estando
a requerida VERTICAL ÓLEOS EIRELI , em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). Será o edital, publicado na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 079/2020”

PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2020

O Prefeito Municipal de Matão, Sr. José Edinardo Esquetini, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras 
e Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” para a “Con-
tratação De Empresa Especializada Para A Prestação De Serviços De Cessão De Uso De Sistema 
De Gestão De Saúde Pública, Incluindo Implantação, Conversão De Dados, Treinamento, Suporte 
Técnico E Operacional para a Secretaria Municipal de Saúde de Matão e Unidades de Saúde da rede 
da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 17 de abril de 2020.
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de abril de 2020, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de abril de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 080/2020”

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 024/2020.

O Sr. José Edinardo Esquetini, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que encontra-se aberta nesta Prefeitura, o procedimento de 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2020, levada a efeito pelo Processo Li-
citatório n.º 024/2020, cujo objeto compreende a “Contratação De Empresa Especializada Para A 
Execução De Obras De Recapeamento Asfáltico Em Várias Ruas Do Município Em Parceria Com O 
Governo Do Estado De São Paulo – Secretaria De Desenvolvimento Regional, Com Fornecimento De 
Material, Mão De Obra, Máquinas E Equipamentos Necessários A Sua Perfeita Execução, Tudo Em 
Conformidade Com O Descrito No Edital E Em Seus Anexos” para o Departamento de Manutenção da 
Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, a partir do dia 06 de abril de 2020, o Edital e seus anexos, estarão disponíveis no site www.ma-
tao.sp.gov.br no link LICITAÇÕES incluindo os elementos técnicos e financeiros (projetos/planilhas) 
do Anexo iV; e que havendo dificuldade das interessadas na captura dos elementos técnicos e financeiros 
o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação dos mesmos em mídia digital. 
E finalmente comunica, que os Envelopes de n.º 01 (Documentos de Habilitação) e de n.º 02 (Proposta Co-
mercial) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 08h30min 
do dia 23 de abril de 2020. Nesta mesma data, às 08h40min, iniciar-se-à 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, 02 de abril de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 078/2020”

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 a Licita-

ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2020, de 12 de março de 2020, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 018/2020, cujo objeto compreende REGISTRO DE PREÇOS para 
a “Aquisição De Cones De Trânsito”, para o Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de 
Matão, por não acudir interessados, devidamente justificado nos autos do processo licitatório em apreço.
Cumpra-se. Comunique-se.

Matão, 02 de abril de 2020.
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

PREFEITO DE MATÃO

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

B5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De abril De 2020 
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| CN-SIAP                                                                CONAM |
|                      Prefeitura Municipal de Embu-Guacu                      |
|                                                                              |
|    QUADRO DE SUBSIDIOS E DAS REMUNERACOES DOS CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS     |
|                                                                              |
|                             Exercicio de 2019                                |
|                                                                              |
|                Artigo 39, Paragrafo 6 da Constituicao Federal                |
|                                                                              |
| (com a redacao dada pela Emenda Constitucional n.19, de 04 de junho de 1998) |
|                                                                              |
|                                                               Base: 01/2020  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Especie      Denominacao                       Tipo de Nivel      Valor (R$) |
|------------------------------------------------------------------------------|
| CARGO        AJUDANTE DE PADEIRO               PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(CLT)    PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ANALISTA SISTEMA                  PADRAO                   5,33 |
| CARGO        ATENDENTE CIRURGIAO DENTISTA      PADRAO                   5,76 |
| CARGO        ARQUITETO                         PADRAO               1.882,00 |
| CARGO        AUXILIAR DE LABORATORIO           PADRAO                 998,00 |
| CARGO        AUXILIAR SECAO EXECUCAO FISCAL    PADRAO                 998,00 |
| CARGO        AUXILIAR SECAO TRANSPORTES        PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      ASSESSOR DE IMPRENSA              PADRAO               1.285,00 |
| CARGO        AGENTE DE TRANSITO                PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      ADMINISTRADOR DA REGIONAL         PADRAO               1.727,00 |
| CARGO        AGENTE ADMINISTRATIVO (CLT)       PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE       PADRAO               1.250,00 |
| CARGO        AGENTE DE ZOONOSES                PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        AGENTE DE COMPRAS                 PADRAO               1.173,00 |
| CARGO        AGENTE CADASTRADOR                PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        MEDICO SAUDE DA FAMILIA           PADRAO                  84,00 |
| CARGO        ALMOXARIFE                        PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ARMADOR                           PADRAO                 998,00 |
| CARGO        TECNICO AGRICOLA                  PADRAO               1.173,00 |
| CARGO        ENGENHEIRO AGRONOMO               PADRAO               1.727,00 |
| CARGO        CIRURGIAO DENTISTA SAU.FAMILIA    PADRAO                  16,85 |
| EMPREGO      ASSESSOR DE DEPARTAMENTO          PADRAO               1.285,00 |
| EMPREGO      ASSESSOR DE GABINETE              PADRAO               1.285,00 |
| CARGO        ENFERMEIRO SAUDE DA FAMILIA       PADRAO                  15,99 |
| CARGO        TECNICO ENFERMAGEM SAU FAMILIA    PADRAO                   6,93 |
| CARGO        ASSISTENTE SOCIAL                 PADRAO               1.882,00 |
| CARGO        AUX. SAUDE BUCAL SAUDE FAMILIA    PADRAO                   5,33 |
| CARGO        TEC. SAUDE BUCAL SAUDE FAMILIA    PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      AGENTE COMB A ENDEMIAS            REFERENCIA           1.250,00 |
| CARGO        AUXILIAR ALMOXARIFE               PADRAO                 998,00 |
| CARGO        AUXILIAR DE SERVICO ESCOLAR       PADRAO                 998,00 |
| CARGO        GERONTOLOGO                       PADRAO               1.882,00 |
| CARGO        AUXILIAR DE BIBLIOTECA            PADRAO                 998,00 |
| CARGO        AUXILIAR DE CADASTRO              PADRAO                 998,00 |
| CARGO        AUXILIAR DESENV. INFANTIL         PADRAO                 998,00 |
| CARGO        INSTRUTOR DE PROFISSOES           PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        AUXILIAR DE ENFERMAGEM            PADRAO                   6,40 |
| CARGO        AUXILIAR SECAO DE PESSOAL         PADRAO                 998,00 |
| CARGO        BIBLIOTECARIO                     PADRAO               1.727,00 |
| CARGO        AUXILIAR DE TOPOGRAFO             PADRAO                 998,00 |
| CARGO        BORRACHEIRO                       PADRAO                 998,00 |
| CARGO        BIOLOGO                           PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        BIOMEDICO                         PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        COORDENADOR PEDAG.EDUC.ESPECI.    PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO LAZER                 PADRAO               1.173,00 |
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| Especie      Denominacao                       Tipo de Nivel      Valor (R$) |
|------------------------------------------------------------------------------|
| EMPREGO      CHEFE SECAO TRANSP E TRANSITO     PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO ABASTECIMENTO         PADRAO               1.173,00 |
| CARGO        CAIXA                             PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        CALCETEIRO                        PADRAO                 998,00 |
| CARGO        CARPINTEIRO                       PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO ADMINISTRATIVA UMS    PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO CONTENCIOSO           PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO CULTURA               PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO DIVIDA ATIVA          PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO ESPORTES              PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO COORD ENFERMAGEM      PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO OBRAS PARTICULARES    PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO COORDENA CLINICA      PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO TOPOGRAFIA            PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO COORD SAUDE MENTAL    PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO VIAS PUBLICAS         PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO PLANEJAMENTO          PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO TESOURARIA            PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO COORD SAUDE BUCAL     PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO C.P.D.                PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE DE GABINETE                 PADRAO               2.239,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO EDUCACAO ESPECIAL     PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO COMPRAS               PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO EXPEDIENTE            PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO LANCADORIA            PADRAO               1.173,00 |
| CARGO        CHEFE SECAO PESSOAL(CLT)          PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO TURISMO               PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO MEIO AMBIENTE         PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO CADASTRO              PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO FISCALIZACAO          PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO EDUCACAO INFANTIL     PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO CONTABILIDADE         PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO COMPRAS DA SAUDE      PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO EXECUCAO FISCAL       PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO DE OBRAS PUBLICAS     PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO PROTOCOL E ARQUIVO    PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO OFICINA MECANICA      PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO SERVICOS GERAIS       PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO AGRICULTURA           PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO UNID AVAL CONTROL     PADRAO               1.173,00 |
| CARGO        COLETOR DE LIXO                   PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      COMAND GUARDA CIVIL MUNICIPAL     PADRAO               1.727,00 |
| CARGO        COORDENADOR DE ENFERMAGEM         PADRAO                  18,89 |
| CARGO        COORDENADOR PEDAGOGICO            PADRAO                  13,99 |
| CARGO        COPEIRO                           PADRAO                 998,00 |
| CARGO        COSTUREIRO                        PADRAO                 998,00 |
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| CARGO        COVEIRO                           PADRAO                 998,00 |
| CARGO        COZINHEIRA                        PADRAO                 998,00 |
| CARGO        DIR. DEPTO ADM. AREA SAUDE        PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO INTEGR E APOIO PEDA    PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO MEIO AMB. TURISMO      REFERENCIA           3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS     PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO. TRANSP MOBILIDADE     PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO CULTURA                PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO INFRA ESTRUTURA        PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO ESPORTE LAZER          PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO FINANCAS E ORCAMEN     PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO OBRAS E PLANEJAM       PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO TECNICO DA UMS         PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO ADMINISTRACAO          PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS    PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO TECNICO DE SAUDE       PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO TECNICO DA UBS         PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO FISCALIZACAO           PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DENTISTA                          PADRAO                  20,20 |
| CARGO        DESENHISTA                        PADRAO                 998,00 |
| CARGO        DIGITADOR                         PADRAO                 998,00 |
| CARGO        DIR. DEPTO COMPRAS                PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO AGRIC. ABASTEC.        PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIRIGENTE DE CEMEI                PADRAO               1.535,05 |
| CARGO        DIR. MUN. DEPTO. APOIO NOV PRO    PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR. DEPTO. SEGURANCA             PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        SEC. MUN. ADMINISTRACAO           PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        DIRETOR DE ESCOLA                 PADRAO                  16,48 |
| CARGO        DIRETOR DE DEPTO DE R.H.          PADRAO               3.135,60 |
| EMPREGO      ENC. SETOR ALMOXARIFADO SAUDE     PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        ELETRICISTA DE AUTOS              PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ELETRICISTA                       PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ENCARREGADO BIBLIOTECA            REFERENCIA           1.029,00 |
| CARGO        ENCARREGADO ARTEFATOS CIMENTO     PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ENCARREGADO DE PEDREIRO           PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ENCARREG ELETRICISTA DE AUTOS     PADRAO                 998,00 |
| CARGO        DIR. DEPTO. DE CONTR INTERNO      PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        ENCARREGADO DE MANUTENCAO(CLT)    PADRAO                 998,00 |
| CARGO        OFICINEIRO DE SCFV (TEMPORARIO    PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ENCARREGADO DE PORTARIA           PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      ENC. SETOR ALMOXARIFADO           PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      ENC SETOR FISC TRIBUTARIA         PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      ENC. SETOR PATRIM. MOBILIARIO     PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      ENC. SETOR SERVICOS CEMITERIO     PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      ENC. SETOR ACOLHIMENTO TRIAGEM    PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        ENCARREGADO SERV. TUBULACAO       PADRAO                 998,00 |
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| EMPREGO      ENC. SETOR VIGILANCIA             PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        ENCARREGADO DE SERVICOS(CLT)      PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ENFERMEIRO                        PADRAO                  15,99 |
| CARGO        ESCRITURARIO DE ESCOLA            PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        ENGENHEIRO CIVIL                  PADRAO               1.882,00 |
| CARGO        ENGENHEIRO SANITARISTA            PADRAO               1.072,00 |
| CARGO        ESCRITURARIO                      PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        FAXINEIRO                         REFERENCIA             998,00 |
| CARGO        FARMACEUTICO                      PADRAO               2.239,00 |
| CARGO        FISCAL                            REFERENCIA           1.535,05 |
| CARGO        FISIOTERAPEUTA                    PADRAO                  16,85 |
| CARGO        FONOAUDIOLOGA                     PADRAO                  20,20 |
| CARGO        FUNILEIRO                         PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        INSPETOR                          PADRAO               1.578,00 |
| CARGO        GUARDA MUNICIPAL 1§ CLASSE        PADRAO               1.429,00 |
| CARGO        GUARDA MUNICIPAL                  REFERENCIA           1.029,00 |
| CARGO        GUARDA MUNICIPAL 2§ CLASSE        PADRAO               1.285,00 |
| CARGO        INSPETOR DE ALUNO                 PADRAO                 998,00 |
| CARGO        GUARDA MUNICIPAL 3§ CLASSE        PADRAO               1.173,00 |
| CARGO        JARDINEIRO                        PADRAO                 998,00 |
| CARGO        FISCAL DE TRIBUTOS                PADRAO               1.535,05 |
| CARGO        LAVADEIRA                         PADRAO                 998,00 |
| CARGO        LAVADOR                           PADRAO                 998,00 |
| CARGO        LETRISTA                          PADRAO                 998,00 |
| CARGO        MESTRE DE OBRAS                   PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        ENGENHEIRO AGRONOMO               PADRAO               1.727,00 |
| CARGO        MECANICO MANUTENCAO HOSPITALAR    PADRAO                 998,00 |
| CARGO        MECANICO                          PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        MEDICO VETERINARIO                PADRAO                  16,85 |
| CARGO        MEDICO                            PADRAO                  84,00 |
| CARGO        MEIO OFICIAL PEDREIRO             PADRAO                 998,00 |
| CARGO        MEIO OFICIAL MECANICO             PADRAO                 998,00 |
| CARGO        MENSAGEIRO                        PADRAO                 998,00 |
| CARGO        MONITOR EDUCACIONAL               PADRAO                 998,00 |
| CARGO        MOTORISTA SOCORRISTA              PADRAO               1.429,00 |
| CARGO        MOTORISTA DE AMBULANCIA           PADRAO               1.429,00 |
| CARGO        MOTORISTA DE TRANSP ESCOLAR       PADRAO               1.285,00 |
| CARGO        MOTORISTA                         PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        NUTRICIONISTA                     PADRAO                  14,28 |
| CARGO        OPERADOR DE MAQUINA               PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        ORIENTADOR EDUCACIONAL            PADRAO                 992,00 |
| CARGO        OPERARIO                          PADRAO                 998,00 |
| CARGO        PADEIRO                           PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        PEDREIRO                          PADRAO                 998,00 |
| CARGO        PINTOR DE AUTOS                   PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        PORTEIRO                          PADRAO                 998,00 |
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| CARGO        PREFEITO                          PADRAO              15.900,00 |
| CARGO        PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO     PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        PINTOR                            PADRAO                 998,00 |
| CARGO        PROCURADOR DO MUNICIPIO           PADRAO               3.447,94 |
| CARGO        PROFESSOR DE DESENV INFANTIL      PADRAO                  12,78 |
| CARGO        PROFESSOR EDUCACAO ESPECIAL       PADRAO                  12,78 |
| CARGO        PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA      PADRAO                 998,00 |
| CARGO        PROFESSOR EDUCACAO MUSICAL        PADRAO                 998,00 |
| CARGO        PROFESSOR ESPECIALISTA            PADRAO                  12,78 |
| CARGO        PROFESSOR INTERDISCIPLINAR        PADRAO                  12,78 |
| CARGO        PROJETISTA                        PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL       PADRAO                  12,78 |
| CARGO        PROGRAMADOR                       PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        PSICOLOGA                         PADRAO                  20,20 |
| CARGO        RECEPCIONISTA                     PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        SEC MUN  FINAN E ORCAMENTO        PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        RODISTA                           PADRAO                 998,00 |
| CARGO        PSICOPEDAGOGO                     PADRAO               2.058,00 |
| CARGO        TECNICO LABORATORIO               PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        TERAPEUTA OCUPACIONAL             REFERENCIA           2.239,00 |
| EMPREGO      SECRETARIO EXECUTIVO GABINETE     PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        SECRETARIO DE ESCOLA              PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        SUB COMAND GUARDA CIVIL MUNIC     PADRAO               1.578,00 |
| CARGO        SECRETARIO MUNICIPAL GOVERNO      PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        SECRETARIO JUNTA SERV. MILITAR    PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        SEGURANCA                         PADRAO                 998,00 |
| CARGO        SUPERVISOR DE ENSINO              PADRAO                  18,20 |
| CARGO        TECNICO EM ADMINISTRACAO          PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        TECNICO ENFERMAGEM                PADRAO                   6,93 |
| CARGO        SERVENTE                          REFERENCIA             998,00 |
| CARGO        SUPERVISOR DE MAQUINAS            PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        SUPERVISOR DE LIMPEZA             PADRAO                 998,00 |
| CARGO        SUPERVISOR DE MECANICO            PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        TECNICO EM CONTABILIDADE          PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        TECNICO HIGIENE DENTAL            PADRAO               1.285,00 |
| CARGO        TECNICO EM GESSO                  PADRAO                   6,40 |
| CARGO        TECNICO EM RAIO X                 PADRAO                   9,06 |
| CARGO        TELEFONISTA                       PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        TOPOGRAFO                         PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        TORNEIRO MECANICO                 PADRAO                 998,00 |
| CARGO        VALETEIRO                         PADRAO                 998,00 |
| CARGO        VICE PREFEITO                     PADRAO               7.950,00 |
| CARGO        SEC MUN DE SAUDE                  PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        VIGILANTE                         PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      CHEFE DE SECAO GUARDA MUNIC       PADRAO               1.173,00 |
| CARGO        SEC MUNIC DE OBRAS E PLANEJ       PADRAO               7.500,00 |
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| CARGO        SEC MUNIC DE NEG JURIDICOS        PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        SEC MUNICIPAL DE CULTURA          PADRAO               7.500,00 |
| EMPREGO      ENC SETOR ACOMP TRANSP ESCOLAR    PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO ENSINO FUNDAMENTAL    PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO MANUT CONTR FROTA     PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO SERV E BENEFICIOS     PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO ADMINISTRATIVA UBS    PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE DE SECAO VIGIL SAUDE        PADRAO               1.173,00 |
| CARGO        CHEFE SECAO SUP E ACOMPANHAM      REFERENCIA           1.173,00 |
| CARGO        SEC MUN DE ESPORTE E LAZER        PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        SEC MUN EDUCACAO                  PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        SEC MUN ACAO SOCIAL E REL TRAB    PADRAO               7.500,00 |
| EMPREGO      DIRETOR DEPTO ASSES TECNICA       PADRAO               3.135,60 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO LICIT CONTRATOS       PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO MANUTENCAO            PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO EMPREGO REL TRAB      PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO PROC REL TRABALHO     PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      ENC SETOR SERVICO DE VELORIO      PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO APOIO OPERAC ALMOX    PADRAO               1.173,00 |
| CARGO        SEC MUN INFR ESTRUT SERV URBAN    PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        SEC MUN PLAN M AMB E TURISMO      PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        SEC MUN TRANS TRANSP E SEG PUB    PADRAO               7.500,00 |
| CARGO        SEC MUN DE AGRICUL E ABASTEC      PADRAO               7.500,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO APOI OPER(COMPRAS)    PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO INFORMACAO            PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO SUB FROTAS            REFERENCIA           1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO CLIN MED UMS          PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO ENFERM UMS            PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO CLINICA MED UBS       PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO ENFER UBS             PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO PROG E PROJ SOCIAS    PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      CHEFE SECAO TRIBUTARIO FISCAL     PADRAO               1.173,00 |
| EMPREGO      ENC SETOR ACOMP ALIM ESCOLAR      PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      ENC SETOR CASA DO CIDADAO         PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      ENC SETOR ATEND A CRIAN ADOLES    PADRAO               1.029,00 |
| EMPREGO      ENC SETOR AMBULANCIA I            PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        DIR DEPTO PLAN E APOIO ADM        PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        COORDENADOR GERAL PEDAGOGICO      PADRAO               2.400,00 |
| CARGO        PROFESSOR COORD.DE NUCLEO         PADRAO                 900,00 |
| CARGO        TECNICO DE FARMACIA               PADRAO                   6,40 |
| CARGO        TEC DE SEGURANCA DO TRABALHO      PADRAO               1.285,00 |
| CARGO        MEDICO DO TRABALHO                PADRAO                  84,00 |
| CARGO        ENGENHEIRO DO TRABALHO            PADRAO               1.882,00 |
| CARGO        ENFERMEIRO DO TRABALHO            PADRAO                  14,28 |
| CARGO        DIR TRABALHO E DESENVOLVIMENTO    PADRAO               3.135,60 |
| CARGO        DIR CIDADANIA E SEG PUBLICA       PADRAO               3.135,60 |
 ------------------------------------------------------------------------------
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 ------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIAP                                                                CONAM |
|                      Prefeitura Municipal de Embu-Guacu                      |
|                                                                              |
|    QUADRO DE SUBSIDIOS E DAS REMUNERACOES DOS CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS     |
|                                                                              |
|                             Exercicio de 2019                                |
|                                                                              |
|                Artigo 39, Paragrafo 6 da Constituicao Federal                |
|                                                                              |
| (com a redacao dada pela Emenda Constitucional n.19, de 04 de junho de 1998) |
|                                                                              |
|                                                               Base: 01/2020  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Especie      Denominacao                       Tipo de Nivel      Valor (R$) |
|------------------------------------------------------------------------------|
| EMPREGO      SERVENTE (TEMP)                   REFERENCIA             998,00 |
| CARGO        ORIENTADOR SOCIAL SCFV TEMPORA    PADRAO                 998,00 |
| CARGO        AUXILIAR SCFV TEMPORARIO          PADRAO                 998,00 |
| CARGO        COLABORADOR SCFV TEMPORARIO       PADRAO                 998,00 |
| CARGO        SUPERVISOR SCFV TEMPORARIO        PADRAO               2.435,81 |
| EMPREGO      ASSISTENTE SOCIAL(TEMP)           PADRAO               1.882,00 |
| EMPREGO      FARMACEUTICO (TEMP)               REFERENCIA              16,85 |
| EMPREGO      MEDICO (TEMP)                     PADRAO                  84,00 |
| EMPREGO      RECEPCIONISTA (TEMP)              REFERENCIA           1.029,00 |
| EMPREGO      PSICOLOGO (TEMP)                  PADRAO                  20,20 |
| EMPREGO      PROFESSOR DE DESENV INFANTIL (    PADRAO                  12,78 |
| EMPREGO      MEDICO VETERINARIO (TEMP)         PADRAO                  16,85 |
| EMPREGO      AGENTE OPERADOR DE CADUNICO (T    PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      MONITOR DE GERACAO DE RENDA (T    PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      PROFESSOR ESPECIALISTA (TEMPOR    PADRAO                  12,78 |
| CARGO        AGENTE SOCIAL                     REFERENCIA           1.029,00 |
| CARGO        EDUCADOR SOCIAL                   PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        INSTRUTOR                         PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        MONITOR DE GERACAO DE RENDA       PADRAO                 998,00 |
| CARGO        INSTRUTOR III                     PADRAO                   7,50 |
| CARGO        INSTRUTOR IV                      PADRAO                 100,00 |
| CARGO        ORIENTADOR SOCIAL                 PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        AGENTE OPERADOR DE CADUNICO       PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ORIENTADOR PROFISSIONAL           PADRAO               1.429,00 |
| CARGO        FACILITADOR ESPORTE CULT LAZER    PADRAO               1.429,00 |
| CARGO        COORDENADOR PROJETOS SOCIAIS      PADRAO                 900,00 |
| EMPREGO      TECNICO ENFERMAGEM (TEMP)         PADRAO                   6,93 |
| EMPREGO      ENFERMEIRO (TEMP)                 PADRAO                  15,99 |
 ------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIAP                                                                CONAM |
|                      Prefeitura Municipal de Embu-Guacu                      |
|                                                                              |
|    QUADRO DE SUBSIDIOS E DAS REMUNERACOES DOS CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS     |
|                                                                              |
|                             Exercicio de 2019                                |
|                                                                              |
|                Artigo 39, Paragrafo 6 da Constituicao Federal                |
|                                                                              |
| (com a redacao dada pela Emenda Constitucional n.19, de 04 de junho de 1998) |
|                                                                              |
|                                                               Base: 01/2020  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Especie      Denominacao                       Tipo de Nivel      Valor (R$) |
|------------------------------------------------------------------------------|
| EMPREGO      SERVENTE (TEMP)                   REFERENCIA             998,00 |
| CARGO        ORIENTADOR SOCIAL SCFV TEMPORA    PADRAO                 998,00 |
| CARGO        AUXILIAR SCFV TEMPORARIO          PADRAO                 998,00 |
| CARGO        COLABORADOR SCFV TEMPORARIO       PADRAO                 998,00 |
| CARGO        SUPERVISOR SCFV TEMPORARIO        PADRAO               2.435,81 |
| EMPREGO      ASSISTENTE SOCIAL(TEMP)           PADRAO               1.882,00 |
| EMPREGO      FARMACEUTICO (TEMP)               REFERENCIA              16,85 |
| EMPREGO      MEDICO (TEMP)                     PADRAO                  84,00 |
| EMPREGO      RECEPCIONISTA (TEMP)              REFERENCIA           1.029,00 |
| EMPREGO      PSICOLOGO (TEMP)                  PADRAO                  20,20 |
| EMPREGO      PROFESSOR DE DESENV INFANTIL (    PADRAO                  12,78 |
| EMPREGO      MEDICO VETERINARIO (TEMP)         PADRAO                  16,85 |
| EMPREGO      AGENTE OPERADOR DE CADUNICO (T    PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      MONITOR DE GERACAO DE RENDA (T    PADRAO                 998,00 |
| EMPREGO      PROFESSOR ESPECIALISTA (TEMPOR    PADRAO                  12,78 |
| CARGO        AGENTE SOCIAL                     REFERENCIA           1.029,00 |
| CARGO        EDUCADOR SOCIAL                   PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        INSTRUTOR                         PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        MONITOR DE GERACAO DE RENDA       PADRAO                 998,00 |
| CARGO        INSTRUTOR III                     PADRAO                   7,50 |
| CARGO        INSTRUTOR IV                      PADRAO                 100,00 |
| CARGO        ORIENTADOR SOCIAL                 PADRAO               1.029,00 |
| CARGO        AGENTE OPERADOR DE CADUNICO       PADRAO                 998,00 |
| CARGO        ORIENTADOR PROFISSIONAL           PADRAO               1.429,00 |
| CARGO        FACILITADOR ESPORTE CULT LAZER    PADRAO               1.429,00 |
| CARGO        COORDENADOR PROJETOS SOCIAIS      PADRAO                 900,00 |
| EMPREGO      TECNICO ENFERMAGEM (TEMP)         PADRAO                   6,93 |
| EMPREGO      ENFERMEIRO (TEMP)                 PADRAO                  15,99 |
 ------------------------------------------------------------------------------
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 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/SP - EDITAL DE HASTA PÚBLICA dos bens abaixo descritos, 
conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação dos executados LUIZ PIEDADE MACHADO CAPELA 
ALTO M.E. (CNPJ/MF nº 05.824.658/0001-31), LUIZ DA PIEDADE MACHADO  (CPF/MF nº 122.991.578-83), bem como 
do exequente THIAGO AUGUSTO ARTEN (CPF/MF nº 219.866.678-20), da coproprietária SANDRA REGINA MAGNANI 
MACHADO (CPF/MF nº 164.459.908-27), da interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO  (CNPJ/MF 
nº 46.634.077/0001-14). O  MM. Juiz de Direito José Carlos Metroviche, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e interessar possa, que, por 
este Juízo, processam-se os autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por THIAGO AUGUSTO ARTEN 
(CPF/MF nº 219.866.678-20) contra LUIZ PIEDADE MACHADO CAPELA ALTO M.E.  (CNPJ/MF nº 05.824.658/0001-31), 
LUIZ DA PIEDADE MACHADO (CPF/MF nº 122.991.578-83), processo nº 0008244-82.2005.8.26.0602, nos termos do 
Provimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2009, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 
as regras expostas a seguir: DO LEILÃO . O leilão terá início em 14 de abril de 2020 às 14h45min e se encerrará em 20 de 
maio de 2020 às 14h45min.  O valor mínimo para venda corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
atualizado. Conforme dispõe o art. 895 do Código de Processo Civil, os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado: (I) até o início da primeira etapa, por valor não inferior ao da avaliação atualizada. A proposta deverá 
ser encaminhada diretamente ao juízo ou ao e-mail: contato@lut.com.br. 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). Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre 
a soma das parcelas inadimplidas 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). DO CONDUTOR DAS 
PRAÇAS. A praça será conduzida pelo leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva (“Leiloeiro”), inscrito na Junta Comercial de 
São Paulo sob o nº 602, e pela Gestora Judicial LUT Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. (“Gestora LUT”), por meio de 
seu portal na rede mundial de computadores. LOCAL DO LEILÃO. O leilão será realizado exclusivamente na modalidade 
eletrônica por meio do Portal www.lut.com.br. DO PAGAMENTO. O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à 
Gestora LUT, guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, no valor de seu lance vencedor, devendo efetuar o 
pagamento no prazo de até 24 horas, após o encerramento da praça. Comissão – O arrematante receberá em seu e-mail 
cadastrado junto à Gestora LUT, boleto bancário em favor do Leiloeiro/Gestora, a título de comissão, no valor de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor do lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento da praça. Após a realização do depósito judicial e do pagamento do boleto, o arrematante deverá encaminhar 
os respectivos comprovantes para o e-mail (contato@lut.com.br), a fi m de que sejam juntados ao Auto de Arrematação. 
RELAÇÃO DOS BENS - BEM – IMÓVEL: Parte ideal de 20% (vinte por cento) pertencente ao executado de: Uma 
gleba de terras denominada B, situada no KM 9 da Rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto (SP-141), dentro do perímetro 
urbano da cidade de Capela do Alto, desta Comarca de Tatuí-SP, com a seguinte descrição perimetral: a referida gleba é 
delimitada por um polígono irregular cuja descrição se inicia no vértice 6, como segue: do vértice 6 segue até o vértice 7 no 
azimute de 231º13’40”, na extensão de 31,78m, confrontando, por córrego, com Ailton Ayub de Campos; do vértice 7 segue 
até o vértice 8 no azimute de 231º13’39”, na extensão de 9,80m, confrontando com Jerson João Vieira (herdeiros de Silvia 
Vieira); do vértice 8 segue até o vértice 11 no azimute de 289º33’36”, na extensão de 266,38m, confrontando com a Gleba 
C; de propriedade de Joaquim Cardoso Fagundes, Sebastião Pereira Fagundes e Márcio Pereira Fagundes, do vértice 11 
segue até o vértice 12 no azimute de 28º32’07”, na extensão de 33,33m, confrontando com a Rodovia Senador Laurindo 
Dias Minhoto (SP-141); fi nalmente do vértice 12 segue até o vértice 6, (início da descrição), no azimute de 109º03’30”, na 
extensão de 283,02m, confrontando com Gleba A, de propriedade de Hélio Donizete Nogueira, fechando assim, o polígono 
acima descrito, abrangendo uma área de 9.365.6470m² ou 0,9366ha ou 0,3870 Alqs. e um perímetro de 624,31m. Imóvel 
esse situado do lado ímpar da Rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto (SP-141) e distante 100,20m do trevo de Capela 
do Alto. Matrícula nº 66.358 no 1º CRI de Tatuí. Contribuinte: 006.37772.01. Matrícula Atualizada: Consta na Av.2 que 
parte ideal correspondente a 20% da propriedade foi penhorada nos autos do processo nº 0010103-67.2005.8.26.0624 em 
tramite perante a 2ª Vara Cível de Tatuí.  Consta na Av.3 que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos do 
processo 0007052-43.2008.8.26.0624. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não 
localizado. Valor da Avaliação: R$ 226.393,66 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e 
seis centavos), atualizados até fevereiro de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. Localização do Bem: Rodovia senador 
Laurindo Dias Minhoto número 630, no Bairro Guarapiranga, Capela do Alto. Imóvel Desocupado: Não. Débitos da 
ação: R$ 180.956,12 (cento e oitenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) em dezembro de 2019, 
valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. Em 
havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. Se os bens arrematados forem imóveis, 
os débitos tributários fi cam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo 
único do artigo 130, do Código Tributário Nacional, porém compete ao interessado no bem pesquisar todos os débitos 
eventualmente existentes nos diversos Órgãos. OBS: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas, presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou 
características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou 
desfazimento da arrematação. De igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência dos bens móveis arrematados. Cumpre informar que até a publicação deste edital 
não há decisão judicial suspendendo ou impossibilitando a venda do bem contido neste leilão. Ficam todos aqueles 
mencionados no presente Edital, regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as 
intimações pessoais e dos respectivos patronos. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.
lut.com.br. Eu, escrivã (o) subscrevi. José Carlos Metroviche -  Juiz de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
Guilherme Henrique de Ávila, Prefeito Municipal de Barretos - Estado de São Paulo, homologa 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), em várias vias do 
município de Barretos-SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e todos os equipamentos de trabalho e 
de segurança para execução dos serviços, conforme planilha orçamentária básica, memorial descritivo e projetos 
anexos a este edital, e adjudico o objeto do presente processo licitatório em favor da seguinte empresa: F. M. 
GAMINO CONSTRUÇÕES EIRELI, pelo menor valor global de R$ 4.196.764,54. Barretos-SP, 02 de abril de 2020.

AVISO DE ANULAÇÃO A Prefeitura Mu-
nicipal de Embu Guaçu torna público aos 
interessados a ANULAÇÃO do processo 
licitatório: Pregão Eletrônico nº 0001/2020 
Processo Administrativo: nº E- 808/2020 
Objeto: A presente licitação tem por objeto 
a aquisição de veículos e motocicletas, zero 
quilometro, para a guarda civil municipal de 
Embu Guaçu, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no termo de re-
ferência – anexo – I do edital. Embu Guaçu 
02 de abril de 2020 Maria Lúcia da Silva Mar-
ques Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

JULGAMENTO
PARECER Nº 010/2.020

GUICHÊ: 093.007/2019
PROCESSO LIC. Nº 250/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA SERVIÇOS VIÁRIOS DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS 
DESTE EDITAL, PARA DIVERSAS VIAS DE ARA-
RAQUARA”.
Analisados os Documentos, bem como a Proposta 
da habilitada, a Comissão Permanente de Licita-
ções julgou conveniente a da empresa: DBG EN-
GENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme 
consta dos autos.

Araraquara, 02 de Abril de 2.020
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

DANIELA DE FÁTIMA PETRONIO MARIANO 
Comissão Permanente de Licitações

DJALMA GOMES
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

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 
SESAUD. DECISÃO DO PREGOEIRO: 
ADJUDICO o objeto da licitação em epígra-
fe, conforme segue: 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 Comér-
cio 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. 
DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO: À vista de todo processado, 
notadamente das Atas do Pregão e de Adju-
dicação, e no uso da competência que me foi 
atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decre-
to Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do 
artigo 4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO o 
presente procedimento licitatório, na modali-
dade Pregão Presencial nº 13/2020. Marilia 
Marton - 02/04/2020.” São Caetano do Sul, 
02 de abril de 2020. Caio Lessio Previato-
-Diretor do Departamento de Licitações e 
Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
Pregão Presencial nº 011/2020. Processo Administrativo nº. 8291/19. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de materiais de construção, ferragens e equipamentos destinados à manutenção e conservação 
de prédios e logradouros públicos municipais. Retirada do Edital: no período de 06/04/2020 à 23/04/2020. 
Entrega e abertura dos envelopes: 23/04/2020 às 09:00 horas. O edital estará disponível no site da Prefeitura: 
www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br. Maiores informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa 
Quatro – SP, 02 de Abril de 2020. Leandro Luciano dos Santos – Prefeito Municipal.
Pregão Presencial nº 012/2020. Processo Administrativo nº. 8573/19. Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços para o Departamento Municipal de Assistência Social, consistentes em aulas 
práticas e teóricas para os cursos de corte e costura industrial e de assentador de pisos e azulejos e pedreiro. 
Retirada do Edital: no período de 08/04/2020 à 28/04/2020. Entrega e abertura dos envelopes: 28/04/2020 às 
09:00 horas. O edital estará disponível no site da Prefeitura: www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br. Maiores 
informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro – SP, 02 de Abril de 2020. Leandro 
Luciano dos Santos – Prefeito Municipal.
Pregão Presencial nº 013/2020. Processo Administrativo nº. 9800/19. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos da Padronização Municipal I e da Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013, 
e de materiais médico-hospitalares. Retirada do Edital: no período de 13/04/2020 à 30/04/2020. Entrega e 
abertura dos envelopes: 30/04/2020 às 09:00 horas. O edital estará disponível no site da Prefeitura: www.
santaritadopassaquatro.sp.gov.br. Maiores informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa 
Quatro – SP, 02 de Abril de 2020. Leandro Luciano dos Santos – Prefeito Municipal.
Pregão Presencial nº 014/2020. Processo Administrativo nº. 8290/19. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de materiais e equipamentos elétricos para uso em serviços de manutenção de prédios públicos 
municipais. Retirada do Edital: no período de 14/04/2020 à 05/05/2020. Entrega e abertura dos envelopes: 
05/05/2020 às 09:00 horas. O edital estará disponível no site da Prefeitura: www.santaritadopassaquatro.
sp.gov.br. Maiores informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro – SP,  02 de Abril de 
2020. Leandro Luciano dos Santos – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 
T-03/20. ADMINISTRATIVO:26032/18. OB-
JETO RESUMIDO:CONTENÇÃO E REPA-
VIMENTAÇÃO NA RUA ETIÓPIA-MTE.ALE-
GRE.Encerramento, prazo para entrega dos 
envelopes e sessão pública:23/04/20 até às 
15:00h.Local:Pça.Miguel Ortega,286–1ºan-
dar-Pq.Assunção.Este caderno licitatório 
poderá ser retirado na integra sem ônus no 
site:www.ts.sp.gov.br(Licitações).

Taboão da Serra,02/04/20.
ANDERSON PEREIRA–Presidente da 

“COJUL II”–Comissão de Julgamento de 
Licitações(Obras e Serviços de Engenharia)

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PU-
BLICA Nº 002/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 141/2020 (RESUMIDO). Objeto: contratação 
de parceria público-privada, para a concessão 
administrativa, de empresa apta à prestação dos 
serviços públicos para Modernização, Gestão, Ma-
nutenção, Otimização e Geração de Energia Am-
bientalmente Sustentável através do Processo de 
Tratamento Térmico de Resíduos em especial os 
RSU - Resíduos Sólidos Urbanos, no Município de 
TUPÃ. Abertura: 25/05/2020, às 08h30min. TIPO 
DE LICITAÇÃO: MELHOR TÉCNICA E MENOR 
PREÇO POR TONELADA. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandei-
ra, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segun-
da a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.
br Estância Turística de Tupã, em 02/04/2020. 
Caio Kanji Pardo aoqui, Pref. Mun. 

AVISO DE CONTINUIDADE DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 028/2020 - PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº 123/2020 (RESUMIDO). A Prefeitura 
da Estância de Tupã – SP, através do Departa-
mento de Compras e Licitação, CONVOCA os 
licitantes para continuidade do certame acima 
descrito. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO 
MUNICÍPIO DE TUPÃ, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. Data da realização: 17/04/2020 
– às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
preço item (Tonelada). O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandei-
ra, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segun-
da a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.
br Estância Turística de Tupã, em 02/04/2020. 
Caio Kanji Pardo aoqui, Pref. Mun. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 029/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 138/2020 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FOR-
NECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES 
COMPLETOS E ROTEADORES DESTINADOS 
AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECUR-
SOS PARCIALMENTE ORIUNDOS DE EMENDA 
PARLAMENTAR FEDERAL (PROPOSTA PARLA-
MENTAR Nº 11.845.813000/1190-01). Abertura: 
23/04/2020, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço por Item. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandei-
ra, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segun-
da a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.
br Estância Turística de Tupã, em 01/04/2020. 
Caio Kanji Pardo aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

RATIFICAÇÃO
Processo de Compras: 317/2020 – Dispen-
sa: 02/2020 – Aquisição de 10.000 (dez mil) 
RESPIRADOR DOBRAVEL 1420 PFF2 SV. 
Diante da manifestação da assessoria jurídi-
ca constante do processo nº 317/2020, RA-
TIFICO a Dispensa de Licitação, fundamen-
tada no artigo 32, § 1º da Lei nº 8.666/93, 
artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 com observa-
ção às alterações dispostas na Medida Pro-
visória nº 926/2020 e artigo 26 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas alterações, a empresa 
LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENT OS LTDA, 
no valor total de R$ 130.000,00 (centro e 
trinta mil reais).

Data de assinatura: 01/04/2020. 
Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi - Reitor

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
– PROCESSO N° 201/2020 – TERMO DE 

COLABORAÇÃO MODALIDADE ABRIGO – 
PERÍODO INTEGRAL – ACOLHIMENTO DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
 A MUNICIPALIDADE DE ITAPEVI, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Cidadania, represen-
tada por sua Secretaria Municipal, nos termos do Decre-
to Municipal 5.199 de 03 de janeiro de 2017, comunica 
aos interessados que realizou contratação emergencial 
fundamentada no inciso I, art. 30 da Lei n° 13.019/2014, 
cujo objeto é a prestação de serviço socioassistencial 
de proteção social especial de alta complexidade, para 
acolhimento de até 60 (sessenta) crianças, na modalida-
de Casa Lar, com a instituição Recanto da Cruz Grande, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 56.973.522/0001-24. 
Justifica a dispensa tendo em vista que o Decreto Munici-
pal n° 5.530/2020, suspendeu todas as atividades da Pre-
feitura Municipal de Itapevi, incluindo as sessões públi-
cas, acarretando na paralização da Chamada Pública n° 
19/2020, e considerando a impossibilidade de assunção 
direta dos serviços pela Prefeitura Municipal de Itapevi.
Admiti-se a impugnação da justificativa, devidamente 
fundamentada, até 10/04/2020. E-mail: sec.assist.so-
cial@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 02/04/2020.

Processo n.º 021054/19
LEILÃO PÚBLICO ON LINE (eletrônico) nº 01/20
Venda de Bens Inservíveis. – Visitação confor-
me edital. –RETIFICA A DATA DE ABERTURA 
DO LEILÃO PARA: 22/04/2020 às 10h00 – On 
Line, no site www.bidmax.com.br. – Retirada do 
edital, gratuitamente nas páginas da internet: 
www.bidmax.com.br ou www.itapevi.sp.gov.br – 
e-mail: sec.receita@itapevi.sp.gov.br.

Itapevi, 02/04/2020.
Comissão Especial de Leilão.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Aviso de Licitação:

Está aberto no setor de licitações Processo administrativo nº 
41/2020 – Pregão Presencial 25/2020 – referente ao REGIS-

TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. Data de abertura 23/04/2020 - às 
10h00min – Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra 
Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45 - Centro - Pedra Bela - 
SP. Informações: www.pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pe-
drabelalicitacoes@gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATUAL

A Superintendência do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul - CONSAÚDE torna pública a prorro-
gação do Contrato 006/17, Proc. 092/16, 
PP 001/17, com a empresa LAVEBRAS 
GESTÃO DE TÊXTEIS S/A, nos termos da 
Lei Federal 8.666/93 atualizada, visando a 
contratação de prestação de serviços de 
lavanderia hospitalar, junto ao Consaúde. 
Valor estimado: R$ 1.528.800,00 (R$ 3,64/
Kg) - Vigência: 27.03.20 a 26.03.21 .

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 
CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi -
cado nº 004/2019 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecer em data 
e local mencionado, a fi m de manifestarem 
interesse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de Identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 

LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 06 A 09 DE ABRIL DE 2020
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

OFICIAL ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO – NOME
23º JULIANA FAUSTO ALVES
24º FLAVIA MACIEL DO NASCIMENTO
25º SUELEN REGIANE PEREIRA BENTO

Pariquera-Açu, 02 de abril de 2020.
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:028/2020
OBJETO: Aquisições futuras e parceladas de 
óleos lubrifi cantes, graxas e outro s derivados a 
serem usados na manutenção de todos os veícu-
los da frota municipal, deste município de Iguape/
SP.
Pregão Presencial n°. 005/2020
DATA: 05/03/2020
VIGENCIA: 05/03/2020 à 04/03/2021
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 
62.350,00 (sessenta e dois mil, trezentos e cin-
quenta reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Itariri, faz saber, nos termos do paragrafo único do artigo 61 da Lei 
Federal nº8.666/93, que celebrou contrato nos seguintes termos:
Processo:017/2020
Contrato Nº: 007/2020
Modalidade: Dispensa
Contratante: Câmara Municipal de Itariri
Contratado: Alexandre de Paula e Silva 13404173830
Endereço: Rua José Morato Nº 184 – Centro – Pedro de Toledo/SP
CNPJ:14.226.241/0001-68
Objeto: Operacionalização de Sistema de Som com manutenção preventiva sem fornecimento 
de peças.
Data da Assinatura: 31/03/2020
Valor Global: R$12.000,00 (treze mil e setecentos reais)
Vigência: 31/12/2020 

SUSPENSÃO
PROCESSO N° 62906/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ENFERMAGEM, CURATIVOS E INSUMOS 
EM GERAL DE MATERIAL DE ENFERMA-
GEM PARA USO DO DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE SAÚDE).

Em virtude da solicitação de impugnação 
ao edital pela empresa DUPATRI HOS-
PITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA fi ca suspensa a 
abertura do procedimento licitatório para 
alterações no edital que se fi zerem neces-
sárias.

Cajati, 02 de abril de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

A leitura 
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