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 A O coronavírus fez os hábitos de milhões 
de pessoas no Brasil mudarem nas últimas 
semanas, como ficar em casa, lavar as mãos 
com mais frequência e evitar aglomerações. 
As fronteiras terrestres foram fechadas, e 
voos do exterior foram cancelados, para 
evitar que passageiros com o vírus entrem 
no País. 

Agora, imagine se você está no exterior 
e é pego de surpresa com o cancelamento 
do voo que o traria de volta ao Brasil? É o 
que aconteceu com milhares de brasileiros 
que viajavam em férias ou a trabalho e, de 
uma hora para outra foram impedidos de 
retornar. A reportagem da Gazeta entrou 
em contato com cinco brasileiros para co-
nhecer suas histórias: três conseguiram re-
tornar e duas ainda estão no exterior.

Estar fora do país é um agravante, visto 
que nem todos os lugares aceitam cartões 
de crédito ou débito, ou não é possível fazer 
a troca do dinheiro em moeda local.

Nestes casos, há algumas ações a serem 
tomadas para tentar aliviar a tensão nesse 

período. Entrar em contato com a agência 
de viagem ou a companhia aérea para ten-
tar um ressarcimento do valor da viagem  
ou reagendar a data de volta é uma delas. 

Do lado governamental, os Ministérios 
do Turismo e das Relações Exteriores, a Em-
bratur e a Anac (Agência Nacional de Avia-
ção Civil) trabalham juntos para auxiliar 
na repatriação dos brasileiros no exterior. 
Como os efeitos do coronavírus nos países 
afetados mudam constantemente, esses 
órgãos estão desenvolvendo metodologias 
para tornar esse procedimento mais ágil. 

Um caminho para agilizar esse processo 
é preencher um formulário desenvolvido 
pela Anac (www.anac.gov.br/brasileironoe-
xterior), que serve somente para viagens 
aéreas. É um questionário que identifica o 
passageiro em dificuldade, e ajuda a agên-
cia a entrar em contato para futuras orien-
tações. Outra dica é entrar em contato com 
as embaixadas ou consulados brasileiros, 
que devem fornecer informações aos bra-
sileiros. (Vanessa Zampronho)

Brasileiros relatam 
difi culdades para 
voltar para casa
APERTO. Muitos voos que vêm do exterior ao Brasil foram 
cancelados; conheça a história de cinco brasileiros que 
passaram ou ainda estão passando por isso

ARQUIVO PESSOAL

PALOMA DIAS LOTTI GARCIA, EMPRESÁRIA, DE BELO HORIZONTE.
“Fui a Cancún e Acapulco, e era para eu voltar no dia 25 de março, mas o voo foi cancelado. 
Foi em Acapulco que as coisas começaram a piorar, porque lá não aceitavam cartão de crédito 
nem débito, nem real. Tive difi culdade para remarcar o voo. Fui todos os dias ao aeroporto 
para tentar trocar as passagens. O voo foi remarcado para a Cidade do México, fi quei três dias 
lá, quase sem dinheiro - uma brasileira pagou duas diárias de um hotel para mim. Só no dia 28 
consegui retornar, e vim até São Paulo. Precisei alugar um carro para vir até Belo Horizonte.”

ARQUIVO PESSOAL

GABRIELA FOGONHOLO, 
ASSISTENTE DE 
MARKETING, DE 
CAPIVARI.
“Eu vim para Covilhã, em 
Portugal, para conhecer a 
cidade, e meu voo de volta 
ao Brasil seria no dia 26 de 
março. Inicialmente esse voo 
foi adiantado em dois dias, 
mas no meio da semana 
recebi uma mensagem da 
Azul avisando que todos os 
voos seriam cancelados e que 
haveria novos voos depois 
de 30 dias. Estou esperando 
as orientações deles e da 
Anac, para nos avisar dos 
voos. Minha viagem seria 
inicialmente de 15 dias, 
porém com essa situação 
estou sem perspectiva de 
retorno. Por e-mail recebi 
dois formulários, um da 
Anac e outro do Ministério 
das Relações Exteriores, são 
eles que estão remanejando 
os voos de volta, mas é por 
sua conta. Um deles só tinha 
classe executiva e seria um 
custo que teria que arcar, 
mesmo eu tendo comprado a 
passagem de volta.”

ARQUIVO PESSOAL

JEAN LISBOA G. SILVA, 
ENGENHEIRO AMBIENTAL, 
DE SÃO PAULO.
“Fomos para Punta Cana, no 
Uruguai, e tínhamos marcado 
a volta para 23 de março, 
mas o voo foi cancelado. 
Tentamos contato com a Gol 
[empresa aérea que os traria 
de volta], para conseguir 
alguma informação, mas não 
conseguimos. Conversamos 
com a embaixada, que nos 
informou que estava tomando 
as providências. Com o 
voo cancelado, fi camos no 
aeroporto, dormimos nos 
bancos, e os administradores 
do aeroporto nos deram café 
da manhã, almoço e jantar no 
refeitório lá mesmo, que foi 
aberto para os estrangeiros 
na mesma situação. Ficamos 
lá até quarta-feira, dia 
25, quando o aeroporto 
foi fechado. Ligamos para 
nossas famílias para tentar 
levantar mais dinheiro para 
hospedagem, e conseguimos 
uma pousada. Podíamos ir ao 
supermercado e cozinhamos 
nossa comida no hotel. 
Somente na sexta-feira, dia 27, 
conseguimos voltar ao Brasil.”

ARQUIVO PESSOAL

 SHEILA VIANNA, EMPRESÁRIA E PASTORA, DE SANTOS.
“Saí do Brasil no dia 12 de março, e vim ao Nepal por duas razões: uma para fazer uma trilha 
no [Monte] Everest, e outra para encontrar dois missionários da igreja Bola de Neve, que são 
nepaleses, para dar apoio a eles. No dia 19 soube dos cancelamentos de voos, mas como estava 
em um lugar muito afastado, não tive mais informações. No dia 23, já de volta a Katmandu 
[capital do Nepal], fui ao escritório de outra companhia aérea, a Qatar Airways, para comprar 
passagem para o Brasil. Eu já tinha o voo de volta pela Emirates no dia 25, mas ele foi cancelado. 
Pela Qatar havia voos pro dia 23, mas o valor era um absurdo, em média de US$ 5 mil. No dia 24 
foi decretado o lockdown [fechamento compulsório] na cidade, não tinha mais voos comerciais. 
Estou em um hotel com mais 15 hóspedes, e o gerente nos autorizou a usar a cozinha para fazer 
as refeições. Temos sido bem atendidos pelo consulado brasileiro, mas ele não tem autonomia 
para fretar um voo de volta, somente o governo brasileiro pode. 
O povo nepalês tem sido muito atencioso, há nepaleses distribuindo comida para estrangeiros, 
ainda mais que muitos deles vêm com dinheiro contado. Eu estou bem, procurando me ocupar e 
ajudar os que estão aqui no hotel. Alguns estão começando a fi car bem ansiosos”.

RICARDO BUENO MESQUITA, DIGITAL INFLUENCER, DE BELO HORIZONTE.
“Eu e meu namorado fomos para Galápagos, no Equador. Chegamos lá dia 9 e fi camos lá até o 
dia 16. Em uma das conexões na volta, em Quito, fomos impedidos de seguir até Lima porque 
nos informaram que o aeroporto estava fechado. No dia seguinte fomos à embaixada, que 
entrou em contato com o Itamaraty. Ficamos 14 dias lá. Nossa rotina era fi car no quarto vendo 
TV, sair só pra ir na farmácia ou no mercado. Os dias foram passando, estresse aumentando e o 
dinheiro acabando. Conseguimos voltar na madrugada do dia 31.” 

ARQUIVO PESSOAL
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 A LEXUS ES 300H

Motorização:
híbrida. Motor a gasolina 
com 2.5, quatro cilindros, 
16 válvulas, transversal, 
dianteiro, injeção 
eletrônica multiponto. 
Motor elétrico síncrono

Transmissão:
CVT

Tração:
All-Wheel Drive

Motor a gasolina

Diâmetro x curso:
87,5 mm x 103,4 mm

Taxa de compressão: 
14,0:1

Potência máxima:
176 cavalos a 5.700 rpm

Torque máximo:
22,1 kgfm de 3.600 a 
5.200 rpm

Motor elétrico

Potência máxima: 
118 cavalos (giro não 
declarado)

Torque máximo:
20,2 kgfm em qualquer 
giro

Bateria:
Ni-MH 

Potência máxima 
combinada:
217 cavalos

Dimensões exteriores: 
4,97 metros de 
comprimento, 1,86 metro 
de largura, 1,44 metro de 
altura e 2,87 metros de 
distância de entre eixos

Rodas/pneus:
7 1/2Jx18” – 235/45

Peso:
1.680 kg

Capacidade do 
porta-malas:
454 litros

Tanque de 
combustível:
50 litros 

Direção:
eletroassistida 
progressiva

Freios:
discos ventilados na 
dianteira e discos sólidos 
atrás 

Suspensões: 
McPherson na dianteira 
e traseira com triângulos 
sobrepostos. Barra 
estabilizadora na frente 
e atrás

Ano de lançamento: 
2018

Preço:
R$ 275.990

FICHA TÉCNICA

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

 A É muito agradável de se 
viajar atrás no ES 300h, mas é 
no “posto de comando” que é 
possível avaliar todos os seus 
atributos. A posição do moto-
rista é extremamente correta, 
envolvente e fácil de ser en-
contrada, graças às múltiplas 
regulagens elétricas ofereci-
das pelo banco e pelo volante. 
O banco do motorista tem re-
colhimento automático (vai 
para trás quando o motorista 
desliga o carro, para facilitar 
a saída e o posterior acesso) e 
controle de memória com ca-
pacidade para armazenar até 
três perfis. Comandos rotati-
vos montados nas laterais da 
moldura do painel de instru-
mentos permitem selecionar 
os modos de funcionamen-
to do ESP e os de condução, 
com direito a um “head up 
display” completo, que pro-
jeta os principais dados com 
boa visibilidade. Nos modos 
de condução “Sport”, “Nor-
mal” e “Eco”, as diferenças de 
comportamento dinâmico 
não são muito substanciais – 
visualmente, são notadas pe-
las cores diferentes do painel 
de instrumentos, sobretudo 
do conta-giros.

A motorização híbrida li-
bera 217 cavalos de potência 

máxima combinada e prio-
riza a suavidade de funcio-
namento. A unidade motriz 
entrega performances que ga-
rantem ao modelo até uma 
certa exuberância nas acele-
rações e recuperações. A tra-
ção All-Wheel Drive, que di-
reciona automaticamente a 
força para duas ou quatro ro-
das conforme a necessidade, 
aperfeiçoa o comportamento 
dinâmico em diferentes tipos 
de piso. Na prática, o “power-
train” prima pela linear ca-
pacidade de aceleração, pela 
prontidão da resposta da par-
te elétrica do sistema garante 
em qualquer circunstância e 
por uma suavidade e silên-
cio de funcionamento notá-
veis. Além de dinamicamente 
convincente, o novo ES 300h 
possibilita consumos impres-
sionantes. Mesmo que o mo-
torista se preocupe muito, 
não é difícil de se obter mé-
dias acima dos 20 km/l em 
trânsito urbano. O compor-
tamento convence na maior 
parte das situações, mas o 
que realmente se destaca no 
plano dinâmico é o confor-
to de marcha oferecido pelo 
sedã da Lexus, sem paralelo 
na categoria. (António Pereira/
Absolute Motors/Portugal)

No domínio
do volante

O 
ES 300h, a versão 
híbrida do sedã da 
Lexus, é um ilustre 
desconhecido para 
a maioria dos con-

sumidores brasileiros. Em 
2019, vendeu uma média de 
dez unidades mensais no Bra-
sil. Apesar de ser uma “avis 
rara” nas ruas brasileiras, o 
modelo desfruta do “status” 
de estrela dentro da Lexus, a 
divisão de carros de luxo da 
Toyota. É o sedã mais vendi-
do da história da Lexus e o se-
gundo modelo mais emplaca-
do da marca. 

O ES 300h impressiona 
pela sua imponência, garanti-
da pelos seus quase 5 metros 
de comprimento, o maior 
modelo da sua classe. A gra-
de em formato Spindle Gril-
le reforçam a identidade da 
marca japonesa e as rodas de 
liga leve de 18 polegadas refor-
çam o ar esportivo.

A habitabilidade interna 
é muito boa, com destaque 
para o generoso espaço dispo-
nibilizado para as pernas dos 
ocupantes traseiros. Na deco-
ração, destaque para a qua-
lidade de construção e dos 
materiais utilizados, que in-
cluem revestimentos em cou-
ro e apliques que imitam ma-
deira. Ele vem também com 
comandos da climatização e 
do sistema de áudio existen-
tes no apoio de braços de trás 
e pelo fato de o banco poste-
rior oferecer regulação elétri-
ca para as costas, aquecimen-
to e ventilação.

Sob o capô há o novo mo-
tor 2.5 a gasolina de ciclo At-
kinson, com distribuição va-
riável, 176 cavalos e 22,1 kgfm, 
e um motor elétrico de 118 ca-
valos e 20,2 kgfm e uma caixa 
CVT Hybrid Translaxe com 
“padlles shifts” no volante, 
nos quais é possível escolher 
uma das seis posições pré-de-
finidas, para um rendimen-
to combinado de 217 cavalos. 
O motorista tem os modos 
de condução “Sport”, “Nor-
mal” e “Eco”. Também existe 
o modo “EV”, 100% elétrico, 
que, quando a bateria está to-
talmente carregada, permite 
rodar alguns quilômetros em 
baixa velocidade mantendo o 
motor a gasolina adormeci-
do. ES 300h é equipado com 
o sistema de tração All-Wheel 
Drive, que direciona automa-
ticamente a força para duas 
ou quatro rodas, conforme a 
necessidade. 

Um dos destaques da se-
gurança é o LSS (Lexus Safety 
System), que inclui Controle 
de Cruzeiro Adaptativo (ACC), 

ANTÓNIO PEREIRA/ABSOLUTE MOTORS/PORTUGAL 

O Lexus ES 300h tem dois motores, um a combustão 2.5 a 
gasolina com 176 cavalos, e um elétrico de 118 cavalos

No seu interior, o ES 300h tem amplo espaço, decoração 
requintada, regulagem elétrica dos bancos e dez airbags

O ES 300h tem quase cinco metros de comprimento, o maior da 
sua classe, o maior da sua classe, e 1.680 kg de peso

que ajuda a manter distância 
segura em relação ao carro da 
frente e diminui ou aumen-
ta automaticamente a velo-
cidade (acima de 40 km/h) de 
acordo com o tráfego. Tam-
bém fazem parte do LSS o 
Assistente de Manutenção de 
Faixa (LDA) – que avisa o mo-
torista com sinal sonoro ou 
vibração no volante sempre 
que ultrapassar as marcações 
da pista –, Sistema de Colisão 
Frontal (Pre-Crash) – previne 
a colisão por meio de alertas 
sonoros e, se necessário, ati-
va automaticamente o siste-
ma de frenagem (acima de 20 
km/h) –, Farol Alto Automáti-
co (AHB) –  acende e apaga os 
faróis do veículo para evitar 
o ofuscamento do motorista 
à frente e na mão contrária 
–, monitor de ponto cego e 
monitor de presença de trá-
fego na traseira do veículo. O 
sedã da Lexus oferece ainda 
controle de tração e estabi-
lidade, assistente de partida 
em rampas, sensor de estacio-
namento dianteiro e traseiro, 
sistema Isofix para fixação de 
assento infantil e alerta de 
esquecimento de pessoa ou 
objeto no interior do veícu-
lo, além de câmera de ré. São 
dez airbags, sendo dois fron-

tais, dois laterais dianteiros, 
dois laterais traseiros, dois de 
cortina e dois de joelhos para 
motorista e carona.

Apesar de tanto luxo e tec-
nologia, os R$ 275.990 pedi-
dos pela Lexus pelo novo ES 
300h podem parecer indiges-
tos. Realmente, é um valor 
que restringe o modelo à eli-
te do mercado consumidor 
brasileiro. Mas convém aten-
tar que concorrentes como 
o Audi A6, o BMW Série 5, 
o Mercedes-Benz Classe E e 
o Volvo S90, com idêntico 
nível de equipamento e po-
tência similar, custam tão ou 
mais caro. Uma vantagem do 
ES 300h aparece na hora do 
abastecimento. Segundo o In-
metro, o sedã da Lexus entre-
ga consumos de 16 km/l na 
cidade e 15,4 km/l na estrada, 
que lhe asseguraram nota A 
tanto na comparação relativa 
na categoria quanto na abso-
luta geral e renderam o Selo 
Conpet de Eficiência Energé-
tica, atribuído aos melhores 
veículos de cada segmento. 
Na prática, no trânsito urba-
no, dá para rodar mais de 20 
quilômetros com um litro de 
gasolina. (António Pereira/Absolu-
te Motors/Portugal e Luiz Humberto 
Monteiro Pereira/AutoMotrix)

HÍBRIDO. O Lexus ES 300h combina tecnologia 
e requinte com baixo consumo de combustível

Ostentação
racional
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PANORAMA

 A Chega neste mês de abril 
às concessionárias Ford do 
Brasil a versão Storm (tem-
pestade) da picape média 
Ranger. O projeto foi desen-
volvido especialmente para o 
mercado brasileiro. Com pre-
ço de R$ 150.990, a Ranger 
Storm vem para ocupar um 
novo espaço entre as versões 
intermediárias e a topo da li-
nha, ampliando o leque dos 
consumidores. A versão pas-

Tempestade com estilo
FORA DE ESTRADA. Versão Storm da Ranger desembarca nas concessionárias 
brasileiras em abril para reafi rmar a vocação off -road da picape média da Ford 

3.2 Duratorq turbodiesel de 
cinco cilindros, com potên-
cia de 200 cavalos, tem como 
característica a elasticidade e 
o alto torque em baixa rota-
ção, acoplado à transmissão 
automática de 6 velocidades. 
O diferencial traseiro blocan-
te, acionado por um botão no 
console, atua integrado com o 
sistema de tração 4x4, trans-
ferindo torque para a roda 
com maior aderência para 
compensar variações no piso 
e transpor obstáculos com 
eficiência e segurança.

A Ranger é a única picape 
média vendida no Brasil equi-
pada com sistema anticapota-
mento e controle adaptativo 
de carga - o que contribuem 
para a dirigibilidade da picape 
tanto vazia quanto carregada, 
reunindo controle eletrônico 
de estabilidade e de tração, as-
sistente de partida em rampa, 
controle automático de desci-
da e de oscilação de reboque, 
assistência de frenagem e lu-
zes de emergência em para-
das bruscas. Outro diferen-
cial são os pneus Scorpion AT 
Plus, oferecem desempenho e 
durabilidade dentro da pro-
posta de uso 60% fora-de-es-
trada e 40% no asfalto. 

A lista de equipamentos 
de série da Storm inclui dire-

ção elétrica, ar-condicionado 
digital de duas zonas, central 
multimídia Sync 3 com tela 
de 8 polegadas, comandos de 
voz e conexão para Android 
Auto e Apple CarPlay, painel 
configurável com duas telas 
de 4,2 polegadas, faróis de ne-
blina, sete airbags (frontais, 
laterais, de cortina e de joe-

lho para o motorista), câme-
ra de ré, rodas de liga leve de 
17 polegadas, vidros, travas e 
retrovisores elétricos, faróis 
de neblina, piloto automático, 
computador de bordo, chave 
canivete com controle remo-
to, capô com mola a gás e gan-
cho para reboque.
(Daniel Dias/AutoMotrix)

A Storm tem motor 3.2 Duratorq turbodiesel de 5 cilindros 

DIVULGAÇÃO

A Storm tem direção elétrica, ar-condicionado e 7 airbags 

O nome Storm vem em letras grandes na grade dianteira do veículo, além das lanternas escurecidas

A 
base da nova Street-
fighter V4 é a Pani-
gale V4, despida 
das suas carena-
gens e equipa-

da com um guidão elevado. 
Com um conceito simples, a 
nova naked radical da Duca-
ti se propõe a elevar as emo-
ções de quem a pilota sem-
pre que sair para a estrada.  
Na nova Streetfighter, o mo-
tor Desmosedici Stradale as-
sume papel de protagonista, 
sendo deixado tanto quanto 
possível à vista. Só é parcial-
mente coberto por superes-
truturas que foram reduzidas 
ao seu mínimo, e suas linhas 
afiladas criam um conjunto 
“clean”. Tal como exige a “cul-
tura streetfighter”, o guidão 
é largo e em posição elevada, 
que, em conjunto com a po-
sição moderada dos apoios 
de pés, torna a posição de 
condução esportiva mas ágil, 
perfeita para quem preten-
de atacar a estrada. A V4 vem 
na cor Ducati Red com qua-
dro cinzento escuro e rodas 
negras, com para-lama fron-
tal também em Ducati Red.
O motor Desmosedici Stra-
dale de 1.103 cc é um V4 a 90 
graus, que entrega 208 cava-
los á 12.750 rpm, uma potên-
cia sem rival no segmento 
naked. O torque máximo é 
de 12,5 kgfm à 11.500 rpm. Um 
mapa de motor específico 
permite aos motociclistas ex-
traírem com segurança o má-
ximo da Streetfighter V4 em 

DIVULGAÇÃO

A eletrônica sofi sticada da Streetfi ghter combina com a 
estabilidade nas fases de frenagem e antes de entrar em curvas

A nova Streetfi ghter da montadora italiana vem na cor Ducati 
Red com quadro cinzento escuro e rodas negras

sou por testes nos Estados 
Unidos, na Tailândia e na Aus-
trália para garantir o desem-
penho e a durabilidade de to-
dos os seus componentes. 

A grade dianteira com o 
nome Storm em letras gar-
rafais é a assinatura da nova 
picape, personalizada com 
faixas no capô e nas laterais, 
alargadores de para-lamas, es-
tribos, rodas e santantônio 
exclusivo, todos na cor preta, 

e lanternas com lentes escu-
recidas herdadas da série es-
pecial global Wildtrak. Con-
ta ainda com dois acessórios 
especiais: o snorkel e a capo-
ta marítima, que serão dados 
como cortesia aos 60 primei-
ros compradores da Storm.

Com uma força de tração 
de até 5.950 quilos, a picape 
tem a maior capacidade de 
imersão da categoria, de até 
80 centímetros. Seu motor 

termos de performance em 
estrada. A potência e o torque 
podem ser “aumentados” em 
mais 6% ao se instalar o esca-
pamento full-racing Ducati 
Performance by Akrapovic.
A performance da Street-
fighter V4 é mantida sob con-
trole por uma eletrônica so-
fisticada, e pelas pequenas 
asas frontais em configura-
ção “biplano” desenvolvidas 
pelos técnicos de aerodinâ-
mica da Ducati Corse. As asas 
geram 28 quilos de carga ae-
rodinâmica a 270 km/h, redu-
zindo a “flutuação” da roda 
dianteira a alta velocidade e 
a tendência dessa para se ele-
var. Também aumentam a es-
tabilidade nas fases de frena-
gem, em entrada em curva e 
durante a trajetória em curva. 
Para os consumidores mais 
exigentes, existe a versão S 
da Streetfighter V4, que vem 
incrementada com detalhes 
como suspensões Öhlins de 
comando eletrônico, amor-
tecedor de direção Öhlins e 
o Ducati Electronic Suspen-
sion (DES) EVO. A S é ofereci-
da na mesma cor Ducati Red 
com quadro cinzento escuro 
e rodas negras, no entanto, o 
para-lama frontal é em preto. 
Enquanto a Streetfighter V4 
vem com rodas de cinco raios 
em alumínio, a V4 S conta 
com rodas Marchesini de três 
raios em liga de alumínio for-
jado. As versões usam pneus 
Pirelli Diablo Rosso Corsa II 
(Edmundo Dantas/AutoMotrix)

As asas frontais biplanas da Streetfi ghter reduzem a fl utuação 
da roda dianteira em alta velocidade, evitando que ela se levante 

Sedução à italiana

Sedução à italiana

TRADICIONAL. Com as novas Streetfi ghter V4 e V4S, a Ducati 
regressa ao mundo das motos naked de alta performance
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BCE - BURITIZAL CENTRAL ENERGÉTICA S/A
C.N.P.J. (M.F) nº 12.013.570/0001-03

Relatório da Diretoria

A Diretoria 
Marcos Antonio Lebre Rizzotti
Contador - CRC-1SP248359/O-4

As notas explicativas da administração são parte integrante

das demonstrações fi nanceiras, as quais estão a

disposição na sede da empresa.

Demonstrações de resultado - Em milhares de reais 2019 2014
Receita líquida com fornecimento de energia elétrica 51.374 47.391
Custo com fornecimento de energia elétrica (16.846) (15.757)
Lucro bruto 34.524 31.634
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (1.059) (417)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (25) 736
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro 33.444 31.953
Resultado fi nanceiro: Despesas fi nanceiras (224) (276)
 Receitas fi nanceiras 944 2.038
  720 1.762
Lucro operacional antes do I.R. e da C.S. 34.164 33.715
 Imposto de renda e contribuição social (2.315) (2.405)
Lucro líquido do exercício 31.449 31.310
Lucro básico e diluído por ação - R$ 1,06 1,06

Demostrações dos fl uxos de caixa - Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2014
Lucro operacional antes do I.R. e da C.S. 34.164 33.715
Ajustes: Depreciação 3.569 3.806
 Resultado na alienação de imobilizado 25 1.931
 Juros e outros encargos 221 273
   37.979 39.725
 Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber de clientes (906) 178
  Estoque 126 42
  Tributos a recuperar 59 (667)
  Demais ativos (8) (1.933)
  Fornecedores 258 (125)
  Demais passivos 221 1.147
Caixa gerado pelas operações 37.729 34.367
 Juros pagos (222) (277)
 I.R. e C.S. pagos e compensados (2.165) (2.152)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 35.342 35.934
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado (1.445) (1.148)
 Valor recebido na venda de imobilizado 5 50
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (1.440) (1.094)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Amortização de fi nanciamentos (611) (611)
 Dividendos pagos (31.246) (44.552)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamentos (31.457) (45.163)
Aumento/(redução) líquido de
 caixa e equivalente de caixa 2.045 (10.323)
 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 23.140 33.463
 Caixa e equivalente de caixa no fi nal do exercício 25.145 23.140

Ativo 2019 2014
Circulante 31.759 29.140
 Caixa e equivalentes de caixa 25.185 23.140
 Contas a receber de clientes 3.148 2.242
 Estoques 881 1.007
 Tributos a recuperar 386 601
 Partes relacionadas 2.095 2.121
 Demais contas a receber 64 29
Não circulante 20.961 23.164
 Realizável a longo prazo
  Tributos a recuperar 1.926 1.974
  Depósitos judiciais 37 37
 Imobilizado 18.998 21.152
 Intangível  1 
Total do ativo 52.720 52.304

Passivo e patrimônio líquido 2019 2014
Circulante 11.940 12.691
 Financiamentos 619  620
 Fornecedores 369 111
 Salários e contribuições sociais 154  153
 Partes relacionadas 9.963 10.958
 Imposto de renda e contribuição social a pagar 668 722
 Demais contas a pagar 207 127
Não circulante 1.543 2.744
 Financiamentos 1.583 2.194
 Partes relacionadas  550
Patrimônio líquido 39.157 36.469
 Capital social 29.979 29.429
 Reservas de lucros 9.178 7.440
Total do passivo e patrimônio líquido 52.720 52.304

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da BCE - Buritizal Central Energética S/A, referentes aos exercícios encerrados em 
31/12/2019 e 31/12/2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.              Buritizal-SP, 31 de março de 2020.                   A Diretoria

Balanços patrimoniais - Em milhares de reais

Demonstrações das Reserva de lucros
 Mutações do    Reten- Lucros
 patrimônio líquido Capital  ção de acumu-
 - Em milhares de reais social Legal lucros lados Total
Em 31/12/2017 29.429 5.502 17.190  52.121
 Dividendos adicionais pagos   (17.190)  (17.190)
 Distribuição de divi-
  dendos intermediários    (21.640) (21.640)
 Lucro líquido do exercício    31.310 31.310
 Destinação lucro: Reserva Legal  384  (384)
  Dividendos mínimos obrigatórios    (7.732) (7.732)
  Proposta de retenção de lucros   1.554 (1.554)
Em 31/12/2014 29.429 5.446 1.554  36.469
 Integralização de capital 550    550
 Dividendos adicionais pagos   (1.554)  (1.554)
 Distribuição de dividendos
  intermediários    (20.620) (20.620)
 Lucro líquido do exercício    31.849 31.849
 Destinação lucro: Reserva Legal  100  (100)
  Dividendos mínimos obrigatórios    (7.937) (7.937)
  Proposta de retenção de lucros   3.192 (3.192)
Em 31/12/2019 29.979 5.946 3.192  39.157

BVE - BELA VISTA ENERGÉTICA S/A
/.N.P.J. (M.F) nº 29.294.622/0001-51

Relatório da Diretoria

Ativo 2019 2018
Circulante 13.876 35.095
 /aixa e equivalentes de caixa 7.686 32.410 
 /ontas a receber de clientes 3.564 2.239 
 Estoques 7 
 Tributos a recuperar 66 87 
 Partes relacionadas 2.208    
 Demais contas a receber 345 359 
Não circulante 41.956 64 
 Tributos a recuperar  16 
 Imobilizado 41.940 64 
Total do ativo 55.832 35.159 

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da BVE - Bela Vista Energética S/A, referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2019 
e 31/12/2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.          Nova Independência-SP, 31 de março de 2020.  A Diretoria

   2019 2018
Receita líquida com fornecimento de energia elétrica 55.001 35.647 
/usto com fornecimento de energia elétrica (6.922) (880)
Lucro bruto 48.079 34.767 
Receitas/despesas operacionais: Gerais e administrativas (103) (45)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (1) 
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro 47.975 34.722 
Resultado fi nanceiro

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro operacional antes do I.R. e C.S. 47.630 35.352 
Ajustes: Depreciação 3.789
 Juros e outros encargos 1.046
   52.465 35.352 
Variações nos ativos e passivos:
 /ontas a receber de clientes   (1.325) (2.239)
 Estoques   (7)
 Tributos a recuperar   (232) (91)
 Demais ativos   (2.193) (359)
 Fornecedores   (651) 766 
 Demais passivos   1.281 56 
Caixa gerado pelas operações 49.338 33.485 
 Juros pagos (1.044)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (1.988) (1.030)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 46.306 32.455 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado (249) (64)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (249) (64)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Integralização de capital 5.081 
 Amortização de fi nanciamentos (19.303)
 Dividendos pagos (56.559)
Caixa líquido aplicado atividades de fi nanciamentos (70.781)    
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (24.724) 32.391 
Caixa e equivalente de caixa no início do período 32.410 19 
Caixa e equivalente de caixa no fi nal do período 7.686 32.410 

Balanços patrimoniais - Em milhares de reais

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 14.573  9.612
 Financiamentos 560  
 Fornecedores 121  772 
 Salários e contribuições sociais 137  
 Partes relacionadas 12.908  8.504 
 Imposto de renda e contribuição social a pagar 629  280 
 Demais contas a pagar 218  56 
 Financiamentos 1.158  
   1.158
Patrimônio líquido 40.101  25.547
 /apital social 28.273  19 
 Reservas de lucros 11.828  25.528 
Total do passivo e patrimônio líquido 55.832  35.159 

 Reserva Lucros
     Reten- Lucros  Prejuí-
   Capital  ção de acumu- zos acu-
   social Legal lucros lados mulados Total
Em 31/12/2017 19    (6) 13
 Lucro líquido do exercício    34.038  34.038
 Destinação do lucro    (6) 6
 Reserva legal  20  (20)
 Dividendos mínimos
  obrigatórios    (8.504)  (8.504)
 Proposta de retenção
  de lucros   25.508 (25.508)
Em 31/12/2018 19 20 25.508   25.547
 Integralização de capital 81     81
 Integralização de
   capital por cisão 28.173     28.173
 Distribuição de dividendos   (25.507)   (25.507)
 Antecipação de dividendos    (22.548)  (22.548)
 Lucro líquido do exercício    45.056  45.056
 Destinação do lucro
  Reserva legal  2.253  (2.253)
  Dividendos mínimos
   obrigatórios    (10.701)  (10.701)
  Proposta de retenção
   de lucros   9.554 (9.554)
Em 31/12/2019 28.273 2.273 9.555   40.101

   2019 2018
Despesas fi nanceiras (968) (2)
 Receitas fi nanceiras 623 632
   (345) 630
Lucro operacional antes do I.R. e da C.S. 47.630 35.352 
 Imposto de renda e contribuição social (2.574) (1.314)
Lucro líquido básico e diluído do exercício 45.056 34.038 
Lucro básico e diluído por ação - R$ 1,59 340,38

Demonstrações de resultado - Em milhares de reais

Demonstrações das Mutações do patrimônio líquido - Em MR$ Demostrações dos fl uxos de caixa - Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante

das demonstrações fi nanceiras, as quais estão a

disposição na sede da empresa.

A Diretoria

Marcos Antonio Lebre Rizzotti

/ontador - /R/ 1SP248359/O-4

A Diretoria

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações fi nanceiras, as quais estão a disposição na sede da empresa.

Demonstrações de resultado - Em milhares de reais 2019 2018
Receita líquida 16.535 14.659
Lucro bruto 16.434 14.649
Receitas/(despesas) operacionais: Geral/administrativa (1.703) (2.245)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 255 765
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro 14.087 13.179
Resultado fi nanceiro: Despesas fi nanceiras (136) (206)
 Receitas fi nanceiras 310 460
  174 244
Lucro operacional antes do I.R. e da C.S. 14.261 13.433
 Imposto de renda e contribuição social (668) (279)
Lucro líquido básico e diluído do exercício 14.493 13.144
Lucro básico e diluído por ação - R$ 0,14 0,13

Demostrações dos fl uxos de caixa - Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro operacional antes do I.R. e C.S. 14.261 13.433
Ajustes: Depreciação 75 75
 Juros e outros encargos 118
   14.444 13.408
 Variações nos ativos e passivos: Tributos a recuperar (111) (119)
  Demais ativos 18 26
  Demais passivos 737 126
Caixa gerado pelas operações 16.098 13.441
 Juros pagos (103)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (604) (613)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 14.391 12.928
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado (22.930)
Caixa líquido aplicado nas atividades investimentos (22.930)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Integralização de capital 1.750
 Capitação de fi nanciamentos 6.331
 Dividendos pagos (8.846) (10.913)
Caixa líquido aplicado nas atividades fi nanciamentos (764) (10.913)
Aumento (redução) líquido de caixa/equivalente caixa (8.304) 2.014
Caixa e equivalente de caixa no início do período 8.304 6.290
Caixa e equivalente de caixa no fi nal do período 1 8.304

Ativo 2019 2018
Circulante 1.019 9.360
 Caixa e equivalentes de caixa 1 8.304
 Contas a receber de clientes
 Tributos a recuperar 447 446
 Demais contas a receber 571 610

Não circulante 383.619 360.744
 Realizável a longo prazo
  Demais contas a receber 36 15
 Imobilizado 383.583 360.729

Total do ativo 384.638 370.104

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da Carpa Agropecuária Rio Pardo S/A, referente aos exercícios encerrados em 
31/12/2019 e 31/12/2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.              Serrana-SP, 31 de março de 2020.                   A Diretoria

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 2.171 1.187
 Financiamentos 15
 Fornecedores 129 9
 Partes relacionadas 527 250
 Imposto de renda e contribuição social a pagar 65 111
 Antecipação de clientes 793 209
 Demais contas a pagar 642 608
Não circulante 6.331
 Financiamentos 6.331
Patrimônio líquido 376.136 368.917
 Capital social 105.031 103.281
 Reservas de lucros 13.956 8.487
 Ajuste avaliação patrimonial 257.149 257.149
Total do passivo e patrimônio líquido 384.638 370.104

Demonstrações das mutações patri- Reserva de lucros
 mônio líquido - Em milhares de reais Capital social Ajuste avaliação patrimonial Legal Retenção de lucros Lucros acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017 103.281 247.149 4.682  1.477  366.489
 Distribuição de dividendos    (1.476)  (1.476)
 Distribuição de dividendos intermediários     (9.100) (9.100)
 Lucro líquido do exercício     13.154 13.154
 Destinação do lucro: Reserva legal   658  (658)
  Dividendos mínimos obrigatórios     (250) (250)
  Proposta de retenção de lucros    3.146 (3.146)
Em 31 de dezembro de 2018 103.281 247.149 4.340 3.147  368.917
 Integralização de capital 1.750     1.750
 Distribuição de dividendos    (3.147)  (3.147)
 Distribuição de dividendos intermediários     (5.700) (5.700)
 Lucro líquido do exercício     14.593 14.593
 Destinação do lucro: Reserva legal   730  (730)
  Dividendos mínimos obrigatórios     (277) (277)
  Proposta de retenção de lucros    7.886 (7.886)
Em 31 de dezembro de 2019 104.031 247.149 6.070 7.886  376.136

CARPA AGROPECUÁRIA RIO PARDO S/A
C.N.P.J. (M.F) nº 13.008.078/0001-02

Relatório da Diretoria

Balanço patrimonial - Em milhares de reais

Marcos Antonio Lebre Rizzotti - Contador - CRC-1SP248359/O-4

CENI - Central Energética Nova Independência S/A
/.N.P.J. (M.F) nº 10.746.559/0001-19

Relatório da Diretoria

As notas explicativas da administração são parte integrante das demons-

trações fi nanceiras, as quais estão a disposição na sede da empresa.

Demonstrações de resultado - Em milhares de reais 2019 2018
Receita líquida com fornecimento de energia elétrica 27.905 35.230
Custo com fornecimento de energia elétrica (18.254) (16.206)
Lucro bruto 9.651 19.024
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (3.000) (569)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  4.249
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro 6.651 22.704
Resultado fi nanceiro: Despesas fi nanceiras (1.046) (2.111)
 Receitas fi nanceiras 1.014 5.443
  (32) 3.332 
Lucro operacional antes do I.R. e da C.S. 6.619 26.036
 Imposto de renda e contribuição social (1.527) (2.543)
Lucro líquido do exercício 5.092 23.493
Lucro básico e diluído por ação - R$ 0,19 0,49

Demostrações dos fl uxos de caixa - Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro operacional antes do I.R. e da C.S. 6.619 26.036
Ajustes
 Depreciação 5.192 7.175
 Resultado na alienação de imobilizado  132
 Juros e outros encargos 1.018 2.105
   12.829 35.448
 Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber de clientes 2.628 (363)
  Estoques (1.737) (297)
  Tributos a recuperar 1.895 (3.031)
  Demais ativos 1.342 1.784
  Fornecedores 986 (2.094)
  Demais passivos (1.032) (179)
Caixa gerado pelas operações 16.911 31.268
 Juros pagos (1.019) (1.940)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (2.432) (1.858)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 13.460 27.470
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado (629) (6.928)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (629) (6.928)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Amortização de fi nanciamentos (1.649) (155)
 Captação de fi nanciamentos  5.757
 Dividendos pagos (25.905) (21.157)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamentos (27.554) (15.555)
Aumento/(redução) líquido de caixa
 e equivalente de caixa (14.723) 4.987
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 31.827 26.840
Caixa e equivalente de caixa no fi nal do exercício 17.104 31.827

Ativo 2019 2018

Circulante 24.700 41.362

 Caixa e equivalentes de caixa 17.104 31.827

 Contas a receber de clientes 2.561 5.189

 Estoques 2.446 709

 Tributos a recuperar 708 1.639

 Partes relacionadas 1.248 1.968

 Demais contas a receber 633 30

Não circulante 14.584 65.974

 Realizável a longo prazo

  Tributos a recuperar 2.225 3.635

 Imobilizado 12.359 62.338

 Intangível  1

Total do ativo 39.284 107.336

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018

Circulante 3.984 19.344

 Financiamentos 147 6.090

 Fornecedores 1.281 295

 Salários e contribuições sociais 177 322

 Partes relacionadas 1.730 10.719

 Imposto de renda

  e contribuição social a pagar 425 1.776

 Demais contas a pagar 224 142

Não circulante 1.259 17.986

 Financiamentos 1.259 17.986

Patrimônio líquido 34.041 70.006

 Capital social 27.332 47.647

 Reservas de lucros 6.709 22.359

Total do passivo e patrimônio líquido 39.284 107.336

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivo legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da Ceni - Central Energética Nova Independência S/A, referentes aos exercícios 
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.     Nova Independência-SP, 31/3/2020.     A Diretoria

Balanços patrimoniais - Em milhares de reais

 A Diretoria 
Marcos Antonio Lebre Rizzotti
Contador - CRC-1SP248359/O-4

Demonstrações das Reserva Lucros
 Mutações do   Reten- Lucros
 patrimônio líquido Capital  ção de acumu-
 - Em milhares de reais social Legal lucros lados Total
Em 31/12/2017 47.647 6.578 15.969  70.194
 Dividendos adicionais pagos   (4.000)  (4.000)
 Distribuição dividendos intermediários   (14.101) (14.101)
 Lucro líquido do exercício    23.493 23.493
 Destinação do lucro: Reserva Legal  1.175  (1.175)
  Dividendos mínimos obrigatórios    (5.580) (5.580)
  Proposta de retenção de lucros   2.637 (2.637)
Em 31/12/2018 47.647 7.753 14.606  70.006
 Integralização de capital 2.858 (2.858)
 Dividendos adicionais pagos   (14.606)  (14.606)
 Cisão parcial de ativos (23.173)    (23.173)
 Distribuição de divi-
  dendos intermediários    (1.617) (1.617)
 Lucro líquido do exercício    5.092 5.092
 Destinação do lucro: Reserva Legal  255  (255)
  Dividendos mínimos obrigatórios    (1.661) (1.661)
  Proposta de retenção de lucros   1.559 (1.559)
Em 31 de dezembro de 2019 27.332 5.150 1.559  34.041

CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A
/.N.P.J. (M.F) nº 04.685.041/0001-10

Relatório da Diretoria

As notas explicativas da administração são parte integrante das demons-

trações fi nanceiras, as quais estão a disposição na sede da empresa.

Demonstrações do resultado - Em milhares de reais 2019 2018
Receita líquida com fornecimento de energia elétrica 35.688 43.869 
Custo com fornecimento de energia elétrica (10.092) (12.739)
Lucro bruto 25.596 31.130 
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas (2.072) (548)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  4.201 
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro 23.524 34.783 
Resultado fi nanceiro: Despesas fi nanceiras (19) (5)
 Receitas fi nanceiras 1.031 1.833 
  1.012 1.828 

Demostrações dos fl uxos de caixa - Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro antes do I.R. e contri)uição social 24.536 36.611 
Ajustes: Depreciação 330 346 
 Juros e outros encargos 1 2 
   24.867 36.959 
Variações nos ativos e passivos
 Contas a receber de clientes   (5.331) 1.404 
 Estoques   56 913 
 Tributos a recuperar   907 (818)
 Demais ativos   566 (1.675)
 Fornecedores   (630) (852)
 Demais passivos   457 (3.717)
Caixa gerado pelas operações 20.892 32.214 
 Juros pagos (1) (2)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (1.055) (1.210)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 19.836 31.002 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado (489) (906)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (489) (906)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Amortização de fi nanciamentos (54) (54)
 Dividendos pagos (22.897) (35.574)
Caixa líquido aplicado atividades de fi nanciamentos (22.951) (35.628)
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa (3.604) (5.532)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 25.019 30.551 
Caixa e equivalente de caixa no fi nal do exercício 21.415 25.019 

Ativo 2019 2018
Circulante 28.912 28.136
 Caixa e equivalentes de caixa 21.415 25.019 
 Contas a receber de clientes 5.517 186 
 Estoques 389 445 
 Tributos a recuperar 399 728 
 Partes relacionadas 1.178 1.744 
 Demais contas a receber 14 14 
Não circulante 6.480 7.476 
 Realizável a longo prazo
  Tributos a recuperar NC  1.818 2.972 
  Depósitos judiciais  41 41 
 Imobilizado 4.621 4.462 
 Intangível  1 
Total do ativo 35.392 35.612

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 8.256  7.298 
 Financiamentos 5  54 
 Fornecedores 95  725 
 Salários e contribuições sociais 170  157 
 Partes relacionadas 7.322  5.863 
 Imposto de renda e contribuição social a pagar 564  457 
 Demais contas a pagar 100  42 
Não Circulante  5 
 Financiamentos NC  5 
Patrimônio líquido 27.136 28.309 
 Capital social 20.272 20.272 
 Reservas de lucros 6.864 8.037 
Total do passivo e patrimônio líquido 35.392 35.612 

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A, referentes aos exercícios encerrados 
em 31/12/2019 e 31/12/2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.      Serrana-SP, 31 de março de 2020.                      A Diretoria

Balanços patrimoniais - Em milhares de reais

  A Diretoria Marcos Antonio Le)re Rizzotti - Contador - CRC-1SP248359/O-4

Demonstrações das mutações patrimônio líquido - Em milhares de reais
 Reservas
 de lucros
     Reten- Lucros
   Capital  ção de acumu-
   social Legal lucros lados Total
Em 31/12/2017 20.272 4.054 5.953  30.279
 Distribuição de dividendos   (5.953)  (5.953)
 Distribuição de dividendos intermediários   (22.649) (22.649)
 Lucro líquido do exercício    35.509 35.509
 Destinação do lucro
  Dividendos mínimos obrigatórios    (8.877) (8.877)
  Proposta de retenção de lucros   3.983 (3.983)
Em 31/12/2018 20.272 4.054 3.983  28.309
 Distribuição de dividendos   (3.983)  (3.983)
 Distribuição de dividendos intermediários   (14.289) (14.289)
 Lucro líquido do exercício    22.799 22.799
 Destinação do lucro
  Dividendos mínimos obrigatórios    (5.700) (5.700)
  Proposta de retenção de lucros   2.810 (2.810)
Em 31/12/2019 20.272 4.054 2.810  27.136

  2019 2018
Lucro operacional antes do I.R. e da C.S. 24.536 36.611 
 Imposto de renda e contribuição social (1.737) (1.102)
Lucro líquido do exercício 22.799 35.509 
Lucro básico e diluído por ação - R$ 1,12 1,75 

PHB Industrial S/A
/.N.P.J. (M.F) nº 03.698.762/0001-00

Relatório da Diretoria

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações fi nanceiras, as quais estão a disposição na sede da empresa.

Demonstrações de resultado
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

  2019 2018
Receita líquida 507 324
Custos dos produtos vendidos (1.235) (983)
Prejuízo líquido (729) (660)
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (2.114) (1.314)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 968 (3.693)
 Perdas no valor de recuperação de ativos - Impairment (12.613) (3.340)
Prejuízo operacional antes do resultado fi nanceiro (14.487) (9.007)
Resultado fi nanceiro: Despesas fi nanceiras (209) (185)
 Receitas fi nanceiras 11 75
  (198) (110)
Prejuízo do exercício (14.686) (9.117)
Prejuízo básico e diluído R$ (0,17) (0,12)

Demostrações dos fl uxos de caixa - Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo operacional antes do IR e da CS (14.686) (9.117)
Ajustes
 Depreciação e amortização 92 92
 Provisão para perdas de estoques, líquidas (968) (64)
 Resultado na alienação e baixa de imobilizado e intangível  3.758
 Juros e variação monetárias, líquidas 148 184
 Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment 12.613 3.340
   (2.801) (1.807)
Variações nos ativos e passivos:
 Estoques 460 304
 Tributos a recuperar 95 57
 Demais ativos 14 (86)
 Fornecedores 2 (25)
 Demais passivo 198 (7)
Caixa aplicado nas operações (2.032) (1.564)
 Juros pagos (149) (187)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (2.181) (1.751)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado/intangível (132) (248)
Caixa líquido aplicado
 nas atividades de investimentos (132) (248)
Fluxo de caixa nas atividades de fi nanciamentos
 Adiantamento para futuro aumento de capital  3.340
 Integralização de Capital 3.250
 Amortização de fi nanciamentos (1.056) (1.056)
Caixa líquido (aplicado nas)
 gerado pelas atividades de  fi nanciamentos 2.194 2.284
Aumento (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa, líquidos (119) 285
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 295 10
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 176 295

Ativo 2019 2018
Circulante 934 735
 Caixa e equivalentes de caixa 176 295
 Contas a receber de clientes  42
 Estoques 614 106
 Tributos a recuperar 143 241
 Partes relacionadas  50
 Demais contas a receber 1 1
Não circulante 36.486 48.978
 Realizável a longo prazo: Tributos a recuperar 5 2
  Demais contas a receber 78
 Imobilizado 436 492
 Intangível 1.759 1.663
 Diferido 34.208 46.821
Total do ativo 37.420 49.713

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o balanço patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras relativos aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 
e 31 de dezembro de 2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos Senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.                     Serrana-SP, 31 de março de 2020.                                        A Diretoria

Demonstrações das mutações patrimônio líquido
Em milhares de reais

  Capital Prejuízos

  social acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2017 77.537 (27.529) 50.008

 Integralização de capital 550  550

 Prejuízo do exercício  (9.117) (9.117)

Em 31 de dezembro de 2018 78.087 (36.646) 41.441

 Integralização de capital 6.590  6.590

 Prejuízo do exercício  (14.686) (14.686)

Em 31 de dezembro de 2019 84.677 (51.332) 33.345

A Diretoria

Marcos Antonio Lebre Rizzotti

Contador - CRC-1SP248359/O-4

Balanços patrimoniais - Em milhares de reais
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 1.435 1.235
 Fornecedores 8 6
 Empréstimos e fi nanciamentos 1.061 1.062
 Salários e contribuições sociais 153 133
 Partes relacionadas 151 5
 Demais contas a pagar 62 29
Não circulante 2.640 7.036
 Empréstimos e fi nanciamentos 2.640 3.696
 Partes relacionadas  3.340
Patrimônio líquido 33.345 41.442
 Capital social 84.677 78.087
 Prejuízos acumulados (51.332) (36.645)

 Total do passivo e patrimônio líquido 37.420 49.713

LAGOINHA Comercial de Veículos Importação e Exportação S.A.
C.N.P.J. (M.F) nº 71.876.023/0001-02

Relatório da Diretoria
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o balanço patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras relativos aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 
e 31 de dezembro de 2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos Senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.           Ribeirão Preto-SP, 31 de março de 2020.              A Diretoria

A Diretoria

Marcos Antonio Lebre Rizzotti

Contador - CRC-1SP248359/O-4

As notas explicativas da administração

são parte integrante das demonstrações fi nanceiras,

as quais estão a disposição na sede da empresa.

Demonstrações de resultado - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro
 Em milhares de reais, exceto quando de outra forma 2019 2018
Receita 375.411 364.374
Custos dos produtos vendidos (339.651) (326.715)
Lucro bruto 35.760 37.659
 Com vendas (17.336) (17.839)
 Gerais e administrativas (18.820) (17.429)
 Outras receitas operacionais, líquidas 7.733 8.217

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro antes do I.R. e da C.S. 5.288 8.757
 Ajustes: Depreciação 2.694 1.430
  Resultado líquido da venda de bens do imobilizado (1.955) (1.589)
  Provisão para contingências 6 (123)
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 27 7
  Provisão para estoques obsoletos  47
  Juros e variações monetárias, líquidos 530 200
   6.590 8.729
 Variações nos ativos e passivos: Contas a receber 1.681 (1.086)
  Tributos a recuperar (335) (229)
  Estoques 324 (4.659)
  Demais contas a receber (4.941) (4.472)
  Fornecedores 7.978 3.976
  Outros passivos (1.159) 1.792
Caixa gerado nas operações 10.138 4.051
Juros pagos (71) (10)

Ativo 2019 2018
Circulante 48.938 47.942
 Caixa e equivalentes a caixa 4.429 1.540
 Contas a receber 7.899 9.607
 Tributos a recuperar 869 637
 Estoques 35.576 35.900
 Demais contas a receber 165 258
Não circulante 54.033 41.133
 Realizável a longo prazo
  Tributos a recuperar 397 295
  Demais contas a receber 43 43
  Aplicações fi nanceiras 10.112 5.077
 Ativos de direito de uso 4.349
 Imobilizado 39.124 35.689
 Intangível 8 29 
Total do ativo 102.971 89.075

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 37.656 29.137
 Fornecedores 26.600 18.622
 Empréstimos e fi nanciamentos 1.750 1.350
 Salários e contribuições sociais 3.820 3.928
 Partes relacionadas 162 198
 Passivos de arrendamento 1.370
 Adiantamentos de clientes 2.955 3.998
 Demais contas a pagar 999 1.041
Não circulante 12.562 9.272
 Provisão para contingências 277 271
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 5.835 5.827
 Demais contas a pagar 35 35
 Partes relacionadas 3.327 3.139
 Passivos de arrendamento 3.088
Total do passivo 50.218 38.409
Patrimônio líquido 52.753 50.666
 Capital social 20.000 18.775
 Ajustes de avaliação patrimonial 11.081 11.131
 Reservas de lucros 21.672 20.760
Total do passivo e do patrimônio líquido 102.971 89.075

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
    Capital Ajuste avaliação   Reservas de lucros Lucros
   social patrimonial Legal Estatutária Retenção de lucros acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017 18.775 11.181 810 1.382 14.117  46.265
 Distribuição de dividendos intermediários      (1.389) (1.389)
 Realização do custo atribuído, líquido de tributos  (50)    50
 Lucro líquido do exercício      5.902 5.902
 Destinação do lucro: Reserva legal   295   (295)
  Dividendos mínimos obrigatórios      (112) (112)
  Reserva estatutária    550  (550)
  Retenção de lucros     3.606 (3.606)
Em 31 de dezembro de 2018 18.775 11.131 1.105 1.932 17.723  50.666
 Integralização de capital 1.225    (1.225)
 Distribuição de dividendos intermediários      (1.390) (1.390)
 Realização do custo atribuído, líquido de tributos  (50)    50
 Lucro líquido do exercício      3.545 3.545
 Destinação do lucro: Reserva legal   177   (177)
  Dividendos mínimos obrigatórios      (67) (67)
  Reserva estatutária    330  (330)
  Retenção de lucros     1.631 (1.631)
Em 31 de dezembro de 2019 20.000 11.081 1.282 2.262 18.129  52.753

  2019 2018
Lucro operacional 7.337 10.608
 Receitas fi nanceiras 428 208
 Despesas fi nanceiras (2.477) (2.059)
Resultado fi nanceiro (2.049) (1.851)
Lucro antes do I.R. e da C.S. 5.289 8.757
 Imposto de renda e contribuição social (1.744) (2.855)
Lucro líquido do exercício 3.545 5.902

   2019 2018
 Imposto de renda e contribuição social pagos (1.768) (2.882)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 8.299 1.159
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível (8.062) (3.821)
 Recebimento pelas vendas de ativo imobilizado 4.965 3.083
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (3.097) (738)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Pagamento de empréstimos (5.550) (27)
 Pagamento de arrendamento (1.221)
 Captação de empréstimos 5.950 1.350
 Dividendos pagos (1.492) (1.468)
Caixa líquido aplicado atividades de fi nanciamentos (2.313) (145)
Aumento líquido de caixa e equivalentes a caixa 2.889 276
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.540 1.264
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 4.429 1.540

Demostrações dos fl uxos de caixa - Em milhares de reais
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PROCESSO Nº 62987/2020

DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento 
Artigo 4º da Lei Federal nº 13979 de 06 de fe-
vereiro de 2020, em especial o Artigo 4º §3º, 
Artigo 4º-B inciso III e ainda o Artigo 4º-F que 
prevê a possibilidade de contratação de for-
necedores ou prestadores de serviços uma 
vez que a empresa a ser contratada possui 
exclusividade no País para os serviços ora 
solicitados; para a empresa STEMAC S/A 
GRUPO GERADORES, referente à Serviços 
de conserto e manutenção corretiva do gera-
dor patrimônio 14835 com serviços elétricos, 
mecânicos, remoção da bomba injetora, re-
moção dos bicos injetores e reinstalação para 
o Pronto Atendimento Municipal, no valor de 
R$ 9.788,47 (nove mil setecentos e oitenta e 
oito reais e quarenta e sete centavos), face 
ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 e 
suas atualizações, vez que o processo se 
encontra devidamente instruído.

Cajati, 03 de abril de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N° 62033906/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E INSUMOS EM 
GERAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICI-
PAL DE SAÚDE), ATRAVÉS DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).

Conforme impugnação ao edital e reposta da Unidade Requisitante fi cam alterados os lotes 
214, 215 e 216, abaixo relacionados e alteradas as datas para a presente licitação, sendo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E INSUMOS EM 
GERAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICI-
PAL DE SAÚDE), ATRAVÉS DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 17/04/2020
HORÁRIO DA DISPUTA: 10:00 HORAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.bllcompras.org.br.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 06/04/2020 até as 08h59min do dia 
17/04/2020.
Abertura das propostas: às 09 horas de 17/04/2020.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 17/04/2020.
Lote Item Qtd Emb Descrição do objeto (resumida) Unit Total

214 1 10000 Unidades

Seringa de 3 ml: Seringa hipodér-
mica descartável estéril com dis-
positivo de segurança conforme 
NR32,com capacidade de 3ml,sem 
agulha, bico luer look, com possibi-
lidade de troca de agulhas e com-
patível com todas as marcas de 
agulhas do mercado,que garanta o 
descarte seguro da seringa após o 
uso,de forma que não seja possí-
vel  reutilizar o produto, diminuindo 
a possibilidade de acidentes e in-
fecção, latex free ,com certifi cado e 
selo do INMETRO de acordo com 
a legislação.

R$ 0,7400 R$ 7.400,00

215 1 10000 Unidades

Seringa de 5 ml: Seringa hipodér-
mica descartável estéril com dis-
positivo de segurança conforme 
NR32,com capacidade de 5ml,sem 
agulha, bico luer look, com possibi-
lidade de troca de agulhas e com-
patível com todas as marcas de 
agulhas do mercado,que garanta o 
descarte seguro da seringa após o 
uso,de forma que não seja possí-
vel  reutilizar o produto, diminuindo 
a possibilidade de acidentes e in-
fecção, latex free ,com certifi cado e 
selo do INMETRO de acordo com 
a legislação.

R$ 0,9825 R$ 9.825,00

216 1 20000 Unidades

Seringa de 10 ml: Seringa hipo-
dérmica descartável estéril com 
dispositivo de segurança conforme 
NR32,com capacidade de 10ml,-
sem agulha, bico luer look, com 
possibilidade de troca de agulhas 
e compatível com todas as mar-
cas de agulhas do mercado,que 
garanta o descarte seguro da se-
ringa após o uso,de forma que não 
seja possível  reutilizar o produto, 
diminuindo a possibilidade de aci-
dentes e infecção, latex free ,com 
certifi cado e selo do INMETRO de 
acordo com a legislação.

R$ 1,4287 R$ 28.574,00

O presente esclarecimento encontra-se no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e as 
demais condições do contrato permanecem inalteradas. 

Cajati, 03 de abril de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 62985/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020

OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de acesso à internet 
Banda Larga para atender ao Paço Muni-
cipal.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 17 de abril de 2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
17 de abril de 2020.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 03 de abril de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 62678/2020

DISPENSO, com fundamento no inciso IV 
do art. 24, da Lei nº 8.666/93 e suas atua-
lizações, a favor de ÓRBITA MULTIWORK 
SERVIÇOS LTDA - ME, referente à Contra-
tação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de limpeza, conservação 
e desinfecção com fornecimento de mão-
-de-obra, material de consumo, utensílios, 
máquinas e equipamentos, nas áreas que 
compõe as Unidades de Saúde sob admi-
nistração e responsabilidade da Prefeitura 
do Município de Cajati - SP, no valor R$ 
454.949,94 (quatrocentos e cinquenta e qua-
tro mil novecentos e quarenta e nove reais e 
noventa e quatro centavos), face ao dispos-
to no artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93 
e demais atualizações, vez que o proces-
so encontra-se devidamente instruído.

Cajati, 09 de março de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 2.376,
DE 03 DE ABRIL DE 2020.

Autoria: Executivo
CONCEDE AUMENTO AO VALOR DO AUXÍLIO-
-ALIMENTAÇÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNI-
CIPAL 2.354, DE 08 DE MAIO DE 2019, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape – 
Estância Balneária, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal em 
Sessão Extraordinária, realizada em 03 de abril de 
2020, aprovou por 10 votos favoráveis, e por isso 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - O valor mensal do auxílio-alimentação, 
devido aos empregados públicos municipais, ocu-
pantes de empregos públicos efetivos, temporá-
rios e em comissão, bem como aos estagiários 
regularmente credenciados na Prefeitura Munici-
pal de Iguape e aos Conselheiros Municipais Tu-
telares durante o exercício do respectivo mandato, 
passa a ser de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a 
partir de 1º de maio de 2020.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão por conta das verbas con-
signadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em sentido 
contrário.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL DE IGUAPE

 EM 03 DE ABRIL DE 2020
WILSON ALMEIDA LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

LEI Nº 2.377,
DE 03 DE ABRIL DE 2020.

Autoria: Executivo
INSTITUI DIÁRIA EXCEPCIONAL AOS SERVI-
DORES DA SAÚDE E AQUELES DESTACADOS 
PARA O COMBATE DA CRISE GERADA PELO 
CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.
WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape – 
Estância Balneária, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal em 
Sessão Extraordinária, realizada em 03 de abril de 
2020, aprovou por 10 votos favoráveis, e por isso 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Execu-
tivo, excepcionalmente, a título de indenização, a 
pagar diária prevista na Lei municipal 2.365, de 10 
de setembro de 2019, até o valor de 50% da quan-
tia estabelecida no inciso III do art. 4º do Decreto 
2.756, de 16 de setembro de 2019, aos servidores 
públicos municipais do Departamento Municipal 
de Saúde e aos lotados em outros Departamentos 
uma vez convocados para execução de tarefas 
extraordinárias, durante o período de 20 de março 
a 07 de abril de 2020, visando ao combate ao con-
tágio do coronavírus.
Art. 2º - Fica ainda o Chefe do Poder Executivo 
também autorizado a prorrogar o pagamento da 
diária na forma prevista no artigo 1º desta Lei, em 
caráter excepcional, caso estendido o prazo da 
quarentena decretada pelo Governo do Estado de 
São Paulo.
Art. 3º - Esta lei será disciplinada em regulamento 
do Chefe do Poder Executivo.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão por conta das verbas con-
signadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em sentido 
contrário.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL DE IGUAPE

 EM 03 DE ABRIL DE 2020
WILSON ALMEIDA LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

LEI COMPLEMENTAR Nº 120,
DE 03 DE ABRIL DE 2020.

Autoria: Executivo
CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DAS RE-
MUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
E SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS, DO 
PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO INCISO 
X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL E DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICI-
PAIS 48 E 49, RESPECTIVAMENTE, DE 24 DE 
NOVEMBRO DE 2011 E DE 06 DE DEZEMBRO 
DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito Municipal de 
Iguape – Estância Balneária, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER que a Câmara Munici-
pal em Sessão Extraordinária, realizada em 03 de 
abril de 2020, aprovou por 10 votos favoráveis, e 
por isso sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual de 
4% (quatro por cento) sobre o total das remune-
rações dos servidores públicos e subsídios dos 
agentes políticos do Poder Executivo, correspon-
dente à perda do poder aquisitivo apurado entre 
1º de maio de 2019 a 1º de março de 2020, nos 
termos do inciso X do artigo 37 da Constituição 
Federal e das Leis Complementares municipais 
48 e 49, respectivamente, de 24 de novembro de 
2011 e de 06 de dezembro de 2011.
Art. 2º - Esta lei surtirá efeitos pecuniários a partir 
de 1º de maio de 2020. 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão por conta das verbas con-
signadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em sentido 
contrário.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL DE IGUAPE

 EM 03 DE ABRIL DE 2020
WILSON ALMEIDA LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 014/2020
Processo nº 128/2020-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Ofer-

ta de Compra Nº 270101000012020OC00011 - Processo nº 128/2020-DG/MP, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimo-

nial armada.

O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos  

www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e www.e-negociospublicos.

com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrô-

nico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 23/04/2020, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 06/04/2020
Comissão Julgadora de Licitações, em 03 de abril de 2020

Em época de  
desinformação

Informe-se através 
do jornalismo 
profi ssional, 
independente e 
com credibilidade.  

A nossa missão 
é escrever a 

verdade e trazer 
luz para o que 

está no escuro.   

INFORMAÇÃO  
É TUDO gazetasp.com.br

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. E-012/2020. Processo 

licitatório: 52844/2019. Objeto: RP - “Aquisi-

ção de material médico hospitalar – Grupo 

fios cirúrgicos”. Sessão pública de processa-

mento: dia 24/04/2020 às 09:00 horas. Da 

sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrôni-

co www.bll.org.br, no dia e hora menciona-

dos e será conduzida pelo pregoeiro com o 

auxílio da equipe de apoio. O edital está dis-

ponível no site: www.ts.sp.gov.br e www.bll.

org.br. Taboão da Serra, 03 de abril de 2020. 
Takashi Suguino – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. G-009/2020. Proces-

so licitatório: 5485/2020. Objeto: RP – “Aqui-

sição de gases medicinais e locação de 

cilindros - PAD”. Sessão pública e entrega 
de envelopes: 27/04/2020 às 09:00 horas. 

Local da sessão pública: Praça Miguel Or-
tega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, Taboão 

da Serra/SP. Local para aquisição do edital: 
gratuitamente, no site: www.ts.sp.gov.br.

Taboão da Serra, 03 de abril de 2020.
Takashi Suguino – Secretário Municipal de 
Administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. E-013/2020. Processo 
licitatório: 5480/2020. Objeto: RP - “Aquisi-

ção de material médico hospitalar – Grupo 

geral IV”. Sessão pública de processamento: 
dia 28/04/2020 às 09:00 horas. Da sessão 

pública: O processamento eletrônico será 
realizado através do endereço eletrônico 

www.bll.org.br, no dia e hora mencionados e 

será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 

da equipe de apoio. O edital está disponí-

vel no site: www.ts.sp.gov.br e www.bll.org.

br. Taboão da Serra, 03 de abril de 2020. 
Takashi Suguino – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. G-008/2020. Pro-

cesso licitatório: 20279/2019. Objeto: RP 

– “Contratação de empresa para o forneci-

mento e colocação de placas de identifica-

ção nas repartições da Prefeitura Municipal 
de Taboão da Serra”. Sessão pública e en-

trega de envelopes: 29/04/2020 às 09:00 

horas. Local da sessão pública: Praça Mi-
guel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, 

Taboão da Serra/SP. Local para aquisição 
do edital: gratuitamente, no site: www.ts.sp.

gov.br. Taboão da Serra, 03 de abril de 2020. 
Takashi Suguino – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. E-060/2019. Processo 
licitatório: 24790/2019. Objeto: RP - “ Aquisi-
ção De Uniformes E Acessórios Para Agentes 
Da SETRAM”. Sessão pública de processa-
mento: dia 20/04/2020 às 09:00 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrônico 
www.bll.org.br, no dia e hora mencionados e 
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e www.bll.org.br.

Taboão da Serra, 03 de abril de 2020
Takashi Suguino

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 029/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
138/2020 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMEN-
TO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS 
E ROTEADORES DESTINADOS ÀS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, COM RECURSOS PARCIALMENTE 
ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDE-
RAL (Proposta Parlamentar nº 11.845.813000/1190-
01). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir 
das 08h00min do dia 03/04/2020 até 8h00min do 
dia 23/04/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
08h30min do dia 23/04/2020. INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE LANCES: às 09h00min do dia 
23/04/2020. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço 
por item. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Mu-
nicipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 
(centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-
-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min 
às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br e www.bll.
org.br  Estância Turística de Tupã, em 01/04/2020. 
Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.  PUBLICADO 
NOVAMENTE POR HAVER INCORREÇÕES.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2020 - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2020 (RESU-
MIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM PISCINAS 
DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 
08h00min do dia 06/04/2020 até 8h00min do dia 
24/04/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
08h30min do dia 24/04/2020. INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE LANCES: às 09h00min do dia 
24/04/2020. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço 
por item. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Mu-
nicipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 
(centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-
-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min 
às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br e www.bll.
org.br  Estância Turística de Tupã, em 02/04/2020. 
Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 02/2020

Processo nº 7.514/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE 
SOROLOGIA PARA O LABORATÓRIO 
MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA. 
Abertura: 17/04/2020 às 09h00min. 
Acesso pelo sítio: www.bll.org.br Edital, 
informações e local de realização: www.
caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13017/2020
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13017/2020–

Processo nº 5269/2020-27, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO 
DE PREÇOS visando à prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
reparações, adaptações, adequações, modificações e pequenos serviçosde engenharia em
vias públicas e logradouros, tais como drenagem, micro drenagem, reparos em guias
sarjetas, praças e canais, paisagismo, desassoreamento de valas e canais, com 
fornecimento de materiais e mão de obra especializada, para atender às necessidades das 
unidades através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo períodode 12 (doze) 
meses, sob regime de empreitadapor preço unitário, conforme descrição constante no 
Anexo I – Termo de Referênciae no Anexo VII - Memorial Descritivo, do Edital.
O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 23/04/2020, às 09:00 horas e a
disputa de lances ocorreráem 23/04/2020às 10:30 horas.
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 07/04/2020, no endereçoeletrônico
www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”. Para qualquer esclarecimento, 
entrar em contato: telefone (13) 3201-5733/5165, e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br

Santos, 03 de abril de 2020.

ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13018/2020
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13018/2020–
Processo nº 13761/2020-01, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO 
DE PREÇOS visando à prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
reparações, adaptações, modificações e pequenos serviços de engenharia em 
equipamentos municipais, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, para 
atender às necessidades das unidades através da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, pelo período de 12 (doze) meses, sob regime de empreitada por preço unitário, 
conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência e no Anexo VII - Memorial 
Descritivo, do Edital.

O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 24/04/2020, às 09:00 horas e a 
disputa de lances ocorrerá em 24/04/2020 às 10:30 horas.

O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 07/04/2020, no endereço eletrônico 
www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.

Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5733/5165 e-mails: 
comlic1@santos.sp.gov.br

Santos, 03 de abril de 2020.

ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E
 SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SÃO CAETANO DO SUL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
Ratifico a manifestação constante do pare-

cer jurídico exarado pela Diretora da Divisão 
Jurídica, anexado às folhas 39/40 e verso, 
do Processo Administrativo nº. 1440/2020, 
que reconhece a dispensa de licitação com 
fulcro no “caput” do artigo 24, inciso IV, da 
Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada, para 
a contratação da empresa I9 Tecnologia e 
Serviços Eirelli, para a prestação de serviços 
de fornecimento de link de internet IP dedi-
cado, manutenção de infraestrutura de rede 
de fibra óptica e manutenção do cabeamen-

to estruturado, para conectar os próprios 
do SAESA-SCS, as estações elevatórias e 
comunicação com a Guarda Civil Municipal. 
São Caetano do Sul, 03 de abril de 2020. 
Rodrigo Gonçalves Toscano – Superinten-

dente do SAESA-SCS.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. E-011/2020. Processo li-
citatório: 747/2020. Objeto: RP - “Aquisição de 
Caixões”. Sessão pública de processamento: 
dia 20/04/2020 às 14:15 horas. Da sessão 
pública: O processamento eletrônico será rea-
lizado através do endereço eletrônico www.bll.
org.br, no dia e hora mencionados e será con-
duzida pelo pregoeiro com o auxílio da equi-
pe de apoio. O edital está disponível no site: 
www.ts.sp.gov.br e www.bll.org.br. Taboão da 
Serra, 03 de abril de 2020. Takashi Sugui-
no – Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
2º AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. E-069/2019. Processo 
licitatório: 51925/2019. Objeto: RP - “Aqui-
sição de Fraldas Descartáveis Infantis para 
Atendimento de Mandado Judicial”. Sessão 
pública de processamento: dia 23/04/2020 
às 14:15 horas. Da sessão pública: O pro-
cessamento eletrônico será realizado atra-
vés do endereço eletrônico https://compras-
br.com.br/, no dia e hora mencionados e 
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e https://compras-
br.com.br/. Taboão da Serra, 03 de abril de 
2020. Takashi Suguino – Secretário Munici-
pal de Administração.

“AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DA LICITAÇÃO” TOMADA DE PREÇO Nº 
0003/2020 – PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº. E – 2017/2020. Objeto: Esta licitação 
do tipo menor preço por lote tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para 
os seguintes serviços descritos nos lotes 
abaixo, conforme especificações contidas 
no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentá-
ria, Projetos, e demais exigência contidas no 
presente edital licitatório. Lote 1: Reforma 
da UBS (unidade básica de saúde) – Jardim 
Progresso, conforme Anexo I. Lote 2: Ade-
quação da UBS (unidade básica de saúde) 
– Jardim Flórida, conforme Anexo I. 
Lote 3: Reforma da UBS (unidade básica de 
saúde) - Sapateiro, conforme Anexo I. 
Lote 4: Reforma da UBS (unidade básica de 
saúde) – Penteado, conforme Anexo I. 
Lote 5: Ampliação, reforma e modernização 
de Polo Esportivo situado à Rua Egas dos 
Santos, 181 – Jardim São Paulo – Embu 
Guaçu – SP, conforme Anexo I. As obras se-
rão executadas sob o regime de empreitada 
por menor preço por lote, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme me-
morial descritivo, planilha de orçamento e 
quantitativo e plantas, fornecidas em mídia. 
Tipo: Menor preço por lote. Abertura dos 
envelopes: 23/04/2020 às 09h00.Informa-
ções: A cópia completa do Edital poderá ser 
adquirida, mediante apresentação de mídia, 
no departamento de licitações e contratos, 
sito Rua Coronel Luiz Tenório de Brito nº. 
458, Centro, Embu-Guaçu – São Paulo, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias 
úteis, ou através do endereço eletrônico 
www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado. 
Embu-Guaçu, 03 de abril de 2020. MARIA 
LÚCIA DA SILVA MARQUES - PREFEITA 
MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DA LICITAÇÃO” TOMADA DE PREÇO Nº 
0002/2020 – PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº. E – 2016/2020. Objeto: Esta licitação 
do tipo menor preço por lote tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para 
os seguintes serviços descritos nos lotes 
abaixo, conforme especificações contidas 
no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentá-
ria, Projetos, e demais exigência contidas no 
presente edital licitatório. Lote 1: Execução 
de recapeamento asfáltico situado no Trecho 
Rua Aurora de Jesus, Trecho Rua Silvestre 
Dantas, Trecho Tertuliano J. de Borba, Rua 
do Sossego e Rua Juvina S. Domingues- 
Embu Guaçu – SP, conforme Anexo I. Lote 
2: Execução de pavimentação asfáltica si-
tuado a Rua Alexandre Eder – Bairro Parque 
Industrial – Embu Guaçu – SP, conforme 
Anexo I. Lote 3: Recapeamento Asfáltico si-
tuado a Rua Martin Crnugeli-bairro Colibris 
– Embu Guaçu-SP. Lote 4: Recapeamento 
Asfáltico das Ruas Maria Bonilha Jordão, 
Rua Francisco Munhoz Cegarra e Rua Luiza 
Bonilha Jordão - Embu Guaçu- SP, conforme 
Anexo I. Lote 5: Recapeamento Asfáltica à 
Avenida José Hessel e Trecho da Estrada 
do Flamingo – Bairro do Flamingo – Bairro 
Itararé – Embu Guaçu- SP. As obras serão 
executadas sob o regime por menor preço 
por lote, com fornecimento de materiais e 
mão de obra, conforme memorial descritivo, 
planilha de orçamento e quantitativo e plan-
tas, fornecidas em mídia. 
Tipo: Menor preço por lote. Abertura dos 
envelopes: 22/04/2020 às 09h00. Informa-
ções: A cópia completa do Edital poderá ser 
adquirida, mediante apresentação de mídia, 
no departamento de licitações e contratos, 
sito Rua Coronel Luiz Tenório de Brito nº. 
458, Centro, Embu-Guaçu – São Paulo, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias 
úteis, ou através do endereço eletrônico 
www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado. 
Embu-Guaçu, 03 de abril de 2020. MARIA 
LÚCIA DA SILVA MARQUES - PREFEITA 
MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 007/2020 – Processo nº 6709/2020 
- Licitação nº 810470 - Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviço de 
Criação e Apresentação de Projeção 
Audiovisual Mapeada para Festa de 
Santa Cruz 2020, a encerrar-se às 10h 
do dia 22/04/2020. A sessão de Disputa 
de Preços está marcada para as 
10h30m do dia 22/04/2020. O Pregão 
Eletrônico será realizado em sessão 
pública, por meio da INTERNET, me-
diante condições de segurança – crip-
tografia e autenticação – em todas as 
suas fases e poderá ser acessado pe-
los sítios (http://www.embudasartes.sp.
gov.br) ou (http://www.licitacoes-e.com.
br). Edital e informações poderão ser 
obtidos junto ao Depto. de Licitações, 
das 09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, 
lucia.emi@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 
03/04/20.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 005/2020, Processo 
4452/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Ob-
jeto: Registro de Preços para eventual aquisi-
ção de Materiais de Escritório e de Expedien-
te em geral, destinados a atender às neces-
sidades de todas as Secretarias Municipais, 
Procuradoria e Subprefeitura de Mairiporã/
SP. A sessão será aberta às 09h00 do dia 
22 de Abril de 2020, na plataforma eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O edi-
tal 048/2020 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
06/04/2020 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelos sites 
www.mairipora.sp.gov.br, www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Maiores informações 
através do telefone (11) 4419-8019 ou pelo 
e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo 
Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 006/2020, Processo 
3802/2020. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para aquisição de gêneros perecíveis 
(carnes), destinados a atender às necessi-
dades da Secretaria Municipal de Saúde e 
de Educação do Município de Mairiporã/SP. 
A sessão será aberta às 09h00 do dia 23 de 
Abril de 2020, na plataforma eletrônica www.
portaldecompraspublicas.com.br. O edital 
049/2020 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
06/04/2020 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelos sites 
www.mairipora.sp.gov.br, www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Maiores informações 
através do telefone (11) 4419-8019 ou pelo 
e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo 
Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 007/2020, Processo 
4260/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Ob-
jeto: Registro de Preços para eventual aqui-
sição de equipamentos, utensílios e medica-
mentos, por 12 meses, ao Setor de Zoonoses 
do Departamento de Vigilância em Saúde, 
destinados a atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Mairiporã/
SP. A sessão será aberta às 09h00 do dia 24 
de Abril de 2020, na plataforma eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O edi-
tal 050/2020 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
06/04/2020 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelos sites 
www.mairipora.sp.gov.br, www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Maiores informações 
através do telefone (11) 4419-8019 ou pelo 
e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo 
Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 008/2020, Processo 
15121/2019. Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: Registro de Preços, para eventual 
aquisição de EPI, pelo período de 12 meses, 
destinados a atender às necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Mairiporã/SP. 
A sessão será aberta às 09h00 do dia 27 de 
Abril de 2020, na plataforma eletrônica www.
portaldecompraspublicas.com.br. O edital 
051/2020 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
06/04/2020 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelos sites 
www.mairipora.sp.gov.br, www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Maiores informações 
através do telefone (11) 4419-8019 ou pelo 
e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo 
Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 013/2020, Processo 
3462/2020. Tipo: Melhor Técnica e Preço. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
a prestação de serviços técnicos especializa-
dos em consultoria e assessoria em diversas 
áreas da Administração Pública Municipal. 
A sessão será aberta às 09:00 horas do dia 
07 de Maio de 2020, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situa-
da no térreo do Paço Municipal, na Alameda 
Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, 
Mairiporã/SP. O edital 052/2020 na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 06/04/2020 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licita-
cao@mairipora.sp.gov.br. Robson Eduardo 
da Silveira, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MAIRIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo 16821/2019 – Moda-
lidade Chamamento Público nº 01/2020 
SEGOV - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO, VISANDO A OUTOR-
GA DE PERMISSÃO ONEROSA DE USO 
DOS ESPAÇOS FÍSICOS DE IMÓVEIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETA-
NO DO SUL PARA INSTALAÇÃO DE “VEN-
DING MACHINES”. COMUNICADO: “Tento 
em vista a ausência de interessados na ses-
são, declaro “Deserto” o Chamamento Públi-
co supracitado, aberto em 03/04/2020. São 
Caetano do Sul, 03 de abril de 2020. Caio 
Lessio Previato – Diretor do Departamento 
de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

RESUMO DE CONTRATO Nº 63/2020 - 
PROC. Nº 5024/2020 – CONTRATADA: FUN-
DAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA. OB-
JETO: Contratação “teste Laboratório PCR 
em tempo Real para COVID-19” DATA DA 
ASSINATURA: 20/03/2020 - PRAZO DE VI-
GÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados 
a partir da assinatura do presente instrumen-
to. VALOR TOTAL: 335.000,00. GESTOR: 
Danilo Sigolo Roberto. Regina Maura Zetone 
Grespan – Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. REABERTURA. PROCESSO Nº 049/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020. 
EDITAL RERRATIFICADO Nº 024/2020. OBJETO – Contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
ACESSIBILIDADE e AVCB, em 39 prédios públicos, com fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos essenciais 
necessários, conforme memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, constituindo 
partes integrantes desta Tomada de Preços. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 23 de abril 2020, às 09:00 horas. Data 
da realização da sessão pública: dia 23 de abril de 2020, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.
novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de 
Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 03 de abril de 2020 – Toshio 
Toyota – Prefeito Municipal.
EDITAL Nº 037/2020. PROCESSO Nº 080/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020. TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de DIETA ENTERAL – SUPLEMENTO E COMPLEMENTO ALIMENTAR para atendimento 
a pacientes gravemente doentes, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações técnicas e quantidades contidas no Termo de Referência – Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: 
Dia 23 de abril de 2020, às 14h00 horas – obtenção do edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – 
Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 
das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 03 de abril de 2020 – Toshio Toyota - Prefeito Municipal.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 080/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2020. EDITAL Nº 037/2020. 
OBJETO – Contratação de empresa especializada para obra de CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU e SETOR 
DE TRANSPORTES, situada a Rua Bernardino Guerra, nº 97, Vila Patty, nesta cidade de Novo Horizonte - SP, com fornecimento de 
todo o material, mão-de-obra, equipamentos essenciais necessários, conforme memorial descritivo, memória de cálculo, planilha 
orçamentária e cronograma físico financeiro, constituindo partes integrantes desta Tomada de Preços. Data e horário para entrega 
dos envelopes: dia 24 de abril 2020, às 09:00 horas. Data da realização da sessão pública: dia 24 de abril de 2020, às 09:30 horas 
– Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. 
Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m 
às 17h00. Novo Horizonte, 03 de abril de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
A V I S O   D E   L I C I T A Ç Ã O. PROCESSO N.º 024/2020. TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020. EDITAL Nº 
016/2020. CONVÊNIO Nº 964/2019 - SDR. Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Eldorado, a TOMADA 
DE PREÇOS N.º 006/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para execução de OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA TIPO CBUQ – ESPESSURA 4,00CM E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS DO JARDIM 
NOVA ELDORADO, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, com supervisão direta de 
profissional (ais) devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e/ou Arquitetura - CREA/
CAU, e fornecimento de materiais e equipamentos sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, que será 
regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 24 de abril de 2020 às 
14h00min. O edital em inteiro teor estará à disposição no sítio eletrônico da prefeitura https://www.eldorado.
sp.gov.br/portal/editais/1/1/0/0/0/2/0/0/0/D. Prefeitura Municipal de Eldorado, 30 de março de 2020. DURVAL 
ADÉLIO DE MORAIS - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde de Araraquara (Rua Expedicionários 
do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, CEP: 
14.801-360, Fone: 16 3301-1700).
Mais informações: www.araraquara.sp.
gov.br/transparencia/licitacoes-saude, 
www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail: 
pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br 
ABERTURA DE PROPOSTAS 17/04/20, às 
10:00h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 17/04/20, às 10:30h

Araraquara, 03/04/2020
Daniele Pereira de Moraes

Gerência de Compras, Licitações e Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde de Araraquara (Rua Expedicionários 
do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, CEP: 
14.801-360, Fone: 16 3301-1700).
Mais informações: www.araraquara.sp.
gov.br/transparencia/licitacoes-saude, 
www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail: 
pregoeirapatricia@araraquara.sp.gov.br 
ABERTURA DE PROPOSTAS 
17/04/20, às 08:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 17/04/20, às 09:30h

Araraquara, 03/04/2020
Daniele Pereira de Moraes

Gerência de Compras, Licitações e Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde de Araraquara (Rua Expedicionários 
do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, CEP: 
14.801-360, Fone: 16 3301-1700).
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.
br/transparencia/licitacoes-saude, www.
licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail: pre-
goeiroweugenio@araraquara.sp.gov.br 
ABERTURA DE PROPOSTAS 17/04/20, às 
08:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 17/04/20, às 09:30h

Araraquara, 03/04/2020
Daniele Pereira de Moraes

Gerência de Compras, Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA MARIA DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Precos nº 02/2020
De conformidade com a necessidade desta Pre-
feitura Municipal, faço publico, para conhecimento 
dos interessados, que se acha aberta, na Prefeitu-
ra deste Municipio, o Edital de Tomada de Preços 
nº. 02/2020, que tem como objeto a contratação 
de empresa especializada na execução de obras 
visando o recapeamento asfáltico, por empreitada 
por preço global, pelo tipo de menor preço, regida 
pela Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e 
demais legislações. Os envelopes dos licitantes 
com a documentacao e a proposta deverao ser 
entregues no Departamento de Protocolo, sito 
a Praca Santo Zani, n° 30, nesta cidade, ate as 
10:00 horas, do dia 24 de abril de 2020. O inicio 
da abertura dos envelopes sera as 10:30 horas, 
do dia 24 de abril de 2020, na Sala de Abertura de 
Licitacoes, sito a Praca Santo Zani, n° 30, nesta 
cidade. O edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados no hórario de expediente, de segunda á 
sexta-feira das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 
ou pelo site www.santamariadaserra.sp.gov.br ou 
email - licitacao@santamariadaserra.sp.gov.br

Santa Maria da Serra, 03 de abril de 2020.
NARCISO BENEDITO BISTAFA

Prefeito Municipal

Anuncie: 

11. 3729-6600 
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Curtas

MUDANÇA. Após dei-
xar claro que não esta-
va satisfeita com a for-
ma com que era tratada 
no quadro O Grande 
Debate e ameaçar de-
missão, Gabriela Prioli 
terá uma nova oportu-
nidade na “CNN Brasil”. 
A comentarista fará 
análises sobre política e 
atualidades em telejor-
nais exibidos no horá-
rio nobre, anunciou o 
canal de notícias nesta 
sexta (3). A data da rees-
treia ainda não está de-
finida.

LUTO. Morreu na últi-
ma segunda-feira (30), 
aos 81 anos, o ícone 
do soul Bill Withers. 
De acordo com a nota 
de sua família, feita na 
sexta-feira (3), o cantor 
morreu de complica-
ções cardíacas. Withers 
será lembrado como 
compositor de músi-
cas como “Lean on Me”, 
“Lovely Day” e “Ain´t 
No Sunshine”, que es-
tarão para sempre no 
imaginário americano. 

ALENTO. Embora te-
nha sido derrotado por 
Flayslane Raiane na 
prova do líder na noi-
te de quinta-feira (2), 
no BBB20, Babu Santa-
na acaba de ganhar um 
carro zero-quilômetro. 
A startup Easy Carros se 
solidarizou com o cho-
ro e frustração do ato. 
“Quando você sair da 
casa do BBB20, seu car-
ro zero está te esperan-
do”, escreveram.

“Não é um 
programa de 
caridade”

Pyong Lee, do BBB20, 
desabafa após ser cha-
mado de “milionário” 
por Gizelly.

F 
ora do BBB20 des-
de terça-feira (31), 
Felipe Prior terá de 
responder a duas 
acusações de es-

tupro e uma de tentativa de 
estupro. Três mulheres afir-
mam que o arquiteto come-
teu esses crimes nos anos de 
2014, 2016 e 2018, de acordo 
com documento protocola-
do no Departamento de In-
quéritos do Fórum Central 
Criminal em São Paulo, em 
17 de março de 2020. A re-
portagem publicada pela re-
vista “Marie Claire” afirmou 
que todas as vítimas dizem 
ter ficado traumatizadas. A 
“Globo”, que exibe o progra-
ma, disse em nota que en-
tende que “cabe às autorida-
des a apuração rigorosa de 
denúncias como estas”.

BBB20  
Prior é acusado de estupro
A “Globo”, que exibe 

o BBB, disse que 

“cabe às autoridades 

a apuração rigorosa 

de denúncias como 

estas”

Relembrar é viver
Cacau Colucci fez o que grande parte dos brasileiros estão 
fazendo e relembrou um momento de antes da quarente-
na por conta da pandemia de coronavírus. A ex-BBB apro-
veitou o #tbt da última quinta-feira (2) e compartilhou com 
seus seguidores um clique em que aparece em uma praia da 
Bahia. Cacau exibiu o corpão ao posar com um maiô rosa de 
crochê. “#Tbt E, você? Onde gostaria de estar?”, escreveu ela 
na legenda. “Sereiona linda”, disse um seguidor.

Irmã
Mariane Mc Gowan, irmã de 
Marcela, do BBB, está dando 
o que falar nas redes sociais, 
postando muitas fotos sen-
suais exibindo a boa forma 
no Instagram. Recentemen-
te, a loira foi elogiada ao apa-
recer usando uma lingerie. 
“Você é mais uma pessoa ra-
cional ou emocional?”, refle-
tiu na legenda. “Rainha”, elo-
giou um seguidor.

Tatuagem
O rapper brasiliense Muri-
lo Guccin decidiu eternizar 
o sobrenome de Felipe Prior 
na pele. O músico já havia 
prometido em seu perfil nas 
redes sociais que tatuaria a 
frase “se ficar p*to é prior” 
caso o participante fosse o 
campeão. No entanto, mes-
mo após a eliminação do 
ídolo, o cantor resolveu levar 
a ideia adiante.

Mariana Goldfarb sensualiza
Mariana Goldfarb compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto bastante sen-
sual na última quinta-feira (2). Fazendo um #tbt, a atriz de 30 anos apareceu com uma calça 
jeans aberta e com a alça de sua lingerie caída. Os seguidores, como sempre, elogiaram mui-
to a esposa de Cauã Reymond. “Além de ser uma pessoa incrível por dentro, é um mulherão 
maravilhoso por fora”, comentou um. “Meu Deus, essa mulher é linda de todas as formas e 
jeitos”, disse outro.
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