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Políticos são 
internados com 
coronavírus 

Pacaembu 
começa a receber 
pacientes

O Estado tem mais de 4.6 mil ca-
sos con rmados de coronavírus. 
Entre os casos, estão políticos, 
como o prefeito de São Bernardo 
do Campo, Orlando Morando, e o 
infectologista David Uip, coorde-
nador do Centro de Contingência 
do Coronavírus.                ESTADO/A3

O Hospital Municipal de Campa-
nha (HM Camp) no Pacaembu, 
zona oeste da Capital, começou 
a receber os primeiros pacien-
tes nesta segunda-feira. O espaço 
com 200 leitos foi construído pela 
prefeitura e é administrado pelo 
Hospital Albert Einstein. ESTADO/A3

Prefeitura inaugura 
estações de higiene 
no centro              ESTADO/A3

Após queixas, frota 
aumenta para 47% 
na Capital            ESTADO/A3

MORADORES DE RUAÔNIBUS

Doria prorroga até 
dia 22 quarentena 
e critica opositores

 A“Estão preparados para carregar os caixões?”, disse em discurso o 
governador do Estado sobre a pressão para dar fi m à quarentena

O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), anunciou em um 
discurso duro no início da tarde 
desta segunda-feira a prorroga-
ção da quarentena no Estado até 

22 de abril. “A quem me pressiona 
[para dar  m à quarentena]: vocês 
estão preparados para carregar 
os caixões com as vítimas do co-
ronavírus?”, perguntou Doria. Na 

entrevista coletiva, o governador 
fez um apelo aos médios e gran-
des empresários para que não de-
mitam seus funcionários durante 
esse período.                      ESTADO/A3

MPF Bolsonaro volta atrás e 
decide manter Mandetta
O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) decidiu manter o minis-
tro da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, no cargo após ter decidido 
por sua demissão horas antes. Se-
gundo a revista “Veja”, o presiden-
te foi convencido no  m da tarde 
por militares a mudar de ideia, 
pelo menos por enquanto. Entre 
os militares que aconselharam o 
presidente estão Walter Braga Net-

to (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ra-
mos (Governo). A possibilidade 
de exoneração, segundo a “Veja”, 
no entanto, continua forte. No 
início da tarde desta segunda, o 
jornal “O Globo” havia publicado 
que Bolsonaro havia decidido de-
mitir o ministro da Saúde, e que a 
exoneração estava sendo prepara-
da no Palácio do Planalto, para ser 
publicada.                             BRASIL/A5

Saúde do Rio testa 
plasma contra 
coronavírus
A Secretaria de Estado de Saúde 
do Rio de Janeiro iniciou nesta 
semana, no Hemocentro do Rio 
(Hemorio), estudos com uso de 
plasmas de pacientes curados do 
coronavírus para tratar infecta-
dos. O procedimento consiste em 
inserir o plasma – parte do san-
gue que contém anticorpos – co-
lhido de pacientes curados para 
transfundir em infectados e com 
quadro grave.                     ESTADO/A3

40 leitos 
Hospital de 

campanha 
começa a 

funcionar em 
Taboão

O hospital de campanha 
para o combate à Co-

vid-19 de Taboão da Ser-
ra começou a receber 

pacientes nesta segun-
da-feira, dia 6. Montado 
onde antes funcionava 

o SER – Serviço Especia-
lizado de Reabilitação, 
no Jardim Guaciara, a 
estrutura conta com 

40 leitos, quatro de 
emergência, irá receber 

pacientes de baixa e 
média complexidade. 

Se houver agravamento, 
serão encaminhados 

para hospital de referên-
cia, Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA Aki-
ra Tada.

ESTADO/A3

RICARDO VAZ/PMTS
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Pela quinta vez, a 
Prefeitura de São 
Paulo aumentou 
a frota de ônibus 
que circula na Ca-

pital. A medida da SPTrans 
busca ajustar o número de 
coletivos em circulação após 
passageiros relatarem aglo-
merações nos coletivos e 
terminais da cidade

De acordo com a SP-
Trans, 47% da frota está em 
circulação desde ontem, 
após a adição de 401 ôni-
bus extras em 210 linhas. Na 
sexta, 44% do total estava 
circulando.

A prefeitura afirma que 
número de passageiros no 
sistema está 73% menor que 
o normal  e que a frota pode 
ser reforçada novamente, se 
necessário.

A SPTrans afirma que li-
nhas em que foram coloca-
dos ônibus extras em cir-
culação foram escolhidas a 
partir de uma análise técni-
ca e de mensagens recebi-
das por passageiros. 

 D Prefeitura afi rma que nº de passageiros no sistema está 
73% menor e que a frota pode ser reforçada se necessário

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Prefeitura aumenta 
frota para 47% na Capital

ÔNIBUS. De acordo com SPTrans, 47% da frota está em circulação desde ontem, 
após a adição de 401 ônibus extras em 210 linhas na cidade de São Paulo

A redução gradual da 
circulação se iniciou em 13 
de março, como estratégia 
de isolamento social como 
prevenção ao novo corona-
vírus. Em um primeiro mo-
mento o corte foi de 60% da 
frota.

Quarentena.
O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 

no início da tarde desta se-
gunda-feira a prorrogação da 
quarentena no Estado até 22 
de abril. 

A quarentena de 15 dias 
imposta a todos os 645 mu-
nicípios do Estado se iniciou 
em 24 de março A medida 
tomada pelo governador  
impôs o fechamento do co-
mércio, exceto os serviços 
essenciais de alimentação, 

abastecimento, saúde, ban-
cos, limpeza e segurança. 
Também são atingidas as 
lojas com atendimento pre-
sencial, inclusive bares, res-
taurantes, cafés e 
lanchonetes.

De acordo com o decreto 
do governo do Estado, esta-
belecimentos que servem 
alimentos e bebidas em me-
sas ou balcões só poderão 
atender pedidos por telefo-
ne ou serviços de entrega. 
Somente os serviços consi-
derados essenciais perma-
necerão com atendimento 
presencial.

As exceções estão incluí-
das em seis categorias. Na 
saúde, está liberado o fun-
cionamento de hospitais, 
clínicas – inclusive as odon-
tológicas – e farmácias. No 
setor de alimentação, po-
dem funcionar supermerca-
dos, hipermercados, açou-
gues e padarias – que não 
poderão permitir o consu-
mo no estabelecimento du-
rante a quarentena. (GSP)

SEXTA:

22° 31°
20° 29°

21° 28°

18° 23°

16° 22°

20° 30°

21° 30°

22° 32°
Sol Poucas nuvens Nublado Período c/chuva Chuva

Nublado com 
garoa. Tarde 
de sol com 
diminuição de 
nuvens. 

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado. 

Sol com nuvens 
durante o dia. Noite 
com muitas nuvens.

16º 20° 14º 22° 14º 22°

Com a entrada em vigor da Medida Provisória 
936, conhecida como MP da Morte, muitos 
analistas passaram a intensificar denúncias 
de que o presidente brasileiro estaria usando 
seu poder político para ditar a forma como 

algumas pessoas podem viver e outras devem morrer. 
A esta prática dá-se o nome de necropolítica (ou política 
da morte), termo que parece se encaixar como uma luva 
no modo como Jair Bolsonaro vem conduzindo o País.

A norma baixada pelo governo autoriza empresas a 
reduzir a jornada de trabalho e cortar até 100% dos sa-
lários, compensando os trabalhadores com uma parce-
la do seguro desemprego, o que provocará perdas que 
pode ultrapassar 40% para todos que recebem mais de 
um salário mínimo. Em outras palavras, o governo irá 
confiscar o salário do trabalhador justamente no mo-
mento em que ele mais precisa. Vale lembrar, que outras 

nações, da Argentina à Vene-
zuela; dos Estados Unidos à 
Itália; passando por Alema-
nha e França, não tem medi-
do esforços para proteger seus 
povos.

É importante destacar que 
tal medida viola o princípio 
de irredutibilidade dos salá-
rios, previsto na Constituição 
Federal, o que levou partidos 
como o PT, PCdoB, PSOL e PSB 
a apresentar, no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), uma ação 

direta pela flagrante inconstitucionalidade da Medida 
Provisória 936. O rumo para o qual Bolsonaro está con-
duzindo o País é inaceitável. Além de passar a conta da 
crise para o trabalhador, ele coloca nas costas do brasilei-
ro a obrigatoriedade de fazer uma escolha cruel: ficar em 
casa sem salário e morrer de fome ou se aventurar em 
busca da renda para sustentar a família e morrer em de-
corrência do vírus.

Enquanto isso, a COVID19 avança em ritmo acelera-
do. Desde o primeiro contágio, registrado no início de 
fevereiro, o Brasil atingiu 1.000 casos em 25 dias, depois 
em apenas 6 dias chegamos a 2 mil casos, que logo se 
tornaram 4 mil, depois 8 e hoje já superam 12 mil. Ain-
da assim, o presidente minimiza a pandemia; estimu-
la a população a sair às ruas, apresenta projetos contra a 
classe trabalhadora e pelo que se tem notícia, não man-
dou sequer uma mensagem de pesar para familiares e 
amigos das vítimas.

*Nilto Tatto é deputado federal pelo PT por São Paulo.

ARTIGO

Nilto Tatto
COLABORADOR 

Necropolítica
bolsonarista

Neste breve compêndio, bus-
carei analisar os resultados 
do levantamento quantitati-
vo promovido pela XP Inves-
timentos entre os dias 30 de 

março e 01 de abril, distribuído através 
de amostra probabilística com abrangên-
cia em todo o território nacional. Contu-
do, manterei foco nos questionamentos 
direcionados à percepção da propagação 
do coronavírus e à eficácia da quarentena, 
sem destinar qualquer abordagem à avalia-
ção do desempenho dos per-
sonagens políticos e institui-
ções federativas. Antes, citarei 
duas fontes para enriquecer 
a construção do meu pensa-
mento: 1ª) a fala do Secretário 
Geral das Nações Unidas, An-
tónio Guterres, que contex-
tualiza a situação da seguinte 
maneira: “o vírus mostrou a 
rapidez com que pode atra-
vessar fronteiras, devastar 
países e pôr vidas em risco. 
O pior ainda está por vir”.  2ª) 
estudos publicados pelo New 
England Journal of Medici-
ne e Massachussets Institute of Technolo-
gy, os quais afirmam que “o covid-19 pode 
cobrir distâncias de 7 a 8 metros e ficar 
suspenso no ambiente por até três horas, 
depois de expelido por uma pessoa conta-
minada”. Nesta conjuntura, me debruçarei 
sobre os resultados da pesquisa à luz des-
tas duas premissas. No relatório XP, cons-
tatamos que para 62% dos entrevistados o 
surto de coronavírus representa pouco ou 
nenhum temor; 91% não conhecem até o 
momento alguém que foi infectado pelo 
patógeno, além disso, nos deparamos com 
a averiguação de que 46% dos brasileiros 
vêm desrespeitando a quarentena de ma-
neira total ou parcial; 34% consideram que 
o isolamento já deveria ter chegado ao fim 
e 46% possuem algum nível de concor-
dância com a reabertura imediata de esco-

las, empresas e comércio. Ou seja, temos 
um cenário bastante sombrio pela fren-
te quando unimos a capacidade exponen-
cial de propagação da cepa à quase 40% 
dos brasileiros que desconsideram o im-
pacto da pandemia dentro do contexto de 
uma grave crise de saúde pública. Aparen-
temente por acreditarem que o dia enso-
larado contemplado por ventos amenos é 
o indicativo de que a tempestade alardea-
da não passa de noticiário fantasioso, ou 
ainda, por estarem convencidos pelas per-

manentes “lives” de prefeitos 
que teimam em transmitir o 
sentimento de que as munici-
palidades encontram-se pre-
paradas para lidar com even-
to natural que se avizinha, 
tornam-se os ingredientes 
de um caldo que vem depu-
rando a enfermidade de um 
mundo desprovido de divisas. 
Em outros termos, o famoso 
achatamento da curva, den-
tro dos parâmetros esperados 
pelo ministro Mandetta, pode 
tornar-se inexequível, tendo 
como resultado prático o co-

lapso da capacidade de atendimento nos 
setores particular e público de saúde. Des-
ta forma, a pesquisa XP/IPESP pode nos re-
velar que tal como as subnotificações de 
óbitos advindos do vírus, a velocidade de 
propagação também deve estar subdimen-
sionada, sendo que as pessoas que descon-
sideram as explanações e evidências apon-
tadas pela ciência podem potencializar o 
ritmo de infecção e comprometer ainda 
mais os efeitos econômicos e sociais. As 
eleições de 2020 serão um excelente labo-
ratório para entender a psique do sujeito 
que emerge no mundo pós-coronavírus, 
um indivíduo que permanecerá suscetí-
vel às narrativas populistas ou alguém que 
exigirá o retorno de governantes porta-
dores de práxis estadista? Isto é a história 
acontecendo diante de nossos olhos.

* Nilson Cesar Tristão, 
cientista político e diretor do 
Instituto Opinião Pesquisa e 
GovNet Pesquisa

Análise da
pesquisa XP-IPESP

As eleições 
de 2020 serão 
um excelente 
laboratório 
para entender a 
psique do sujeito 
que emerge no 
mundo pós-
coronavírus, um 
indivíduo que 
permanecerá 
suscetível às 
narrativas 
populistas ou 
alguém que 
exigirá o retorno 
de governantes 
portadores de 
práxis estadista?

ARTIGO

Nilton Cesar Tristão
COLABORADOR 
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Pela quinta vez, a 
Prefeitura de São 
Paulo aumentou 
a frota de ônibus 
que circula na Ca-

pital. A medida da SPTrans 
busca ajustar o número de 
coletivos em circulação após 
passageiros relatarem aglo-
merações nos coletivos e 
terminais da cidade

De acordo com a SP-
Trans, 47% da frota está em 
circulação desde ontem, 
após a adição de 401 ôni-
bus extras em 210 linhas. Na 
sexta, 44% do total estava 
circulando.

A prefeitura afirma que 
número de passageiros no 
sistema está 73% menor que 
o normal  e que a frota pode 
ser reforçada novamente, se 
necessário.

A SPTrans afirma que li-
nhas em que foram coloca-
dos ônibus extras em cir-
culação foram escolhidas a 
partir de uma análise técni-
ca e de mensagens recebi-
das por passageiros. 

 D Prefeitura afi rma que nº de passageiros no sistema está 
73% menor e que a frota pode ser reforçada se necessário

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Prefeitura aumenta 
frota para 47% na Capital

ÔNIBUS. De acordo com SPTrans, 47% da frota está em circulação desde ontem, 
após a adição de 401 ônibus extras em 210 linhas na cidade de São Paulo

A redução gradual da 
circulação se iniciou em 13 
de março, como estratégia 
de isolamento social como 
prevenção ao novo corona-
vírus. Em um primeiro mo-
mento o corte foi de 60% da 
frota.

Quarentena.
O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 

no início da tarde desta se-
gunda-feira a prorrogação da 
quarentena no Estado até 22 
de abril. 

A quarentena de 15 dias 
imposta a todos os 645 mu-
nicípios do Estado se iniciou 
em 24 de março A medida 
tomada pelo governador  
impôs o fechamento do co-
mércio, exceto os serviços 
essenciais de alimentação, 

abastecimento, saúde, ban-
cos, limpeza e segurança. 
Também são atingidas as 
lojas com atendimento pre-
sencial, inclusive bares, res-
taurantes, cafés e 
lanchonetes.

De acordo com o decreto 
do governo do Estado, esta-
belecimentos que servem 
alimentos e bebidas em me-
sas ou balcões só poderão 
atender pedidos por telefo-
ne ou serviços de entrega. 
Somente os serviços consi-
derados essenciais perma-
necerão com atendimento 
presencial.

As exceções estão incluí-
das em seis categorias. Na 
saúde, está liberado o fun-
cionamento de hospitais, 
clínicas – inclusive as odon-
tológicas – e farmácias. No 
setor de alimentação, po-
dem funcionar supermerca-
dos, hipermercados, açou-
gues e padarias – que não 
poderão permitir o consu-
mo no estabelecimento du-
rante a quarentena. (GSP)

SEXTA:

22° 31°
20° 29°

21° 28°

18° 23°

16° 22°

20° 30°

21° 30°

22° 32°
Sol Poucas nuvens Nublado Período c/chuva Chuva

Nublado com 
garoa. Tarde 
de sol com 
diminuição de 
nuvens. 

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado. 

Sol com nuvens 
durante o dia. Noite 
com muitas nuvens.

16º 20° 14º 22° 14º 22°

Com a entrada em vigor da Medida Provisória 
936, conhecida como MP da Morte, muitos 
analistas passaram a intensificar denúncias 
de que o presidente brasileiro estaria usando 
seu poder político para ditar a forma como 

algumas pessoas podem viver e outras devem morrer. 
A esta prática dá-se o nome de necropolítica (ou política 
da morte), termo que parece se encaixar como uma luva 
no modo como Jair Bolsonaro vem conduzindo o País.

A norma baixada pelo governo autoriza empresas a 
reduzir a jornada de trabalho e cortar até 100% dos sa-
lários, compensando os trabalhadores com uma parce-
la do seguro desemprego, o que provocará perdas que 
pode ultrapassar 40% para todos que recebem mais de 
um salário mínimo. Em outras palavras, o governo irá 
confiscar o salário do trabalhador justamente no mo-
mento em que ele mais precisa. Vale lembrar, que outras 

nações, da Argentina à Vene-
zuela; dos Estados Unidos à 
Itália; passando por Alema-
nha e França, não tem medi-
do esforços para proteger seus 
povos.

É importante destacar que 
tal medida viola o princípio 
de irredutibilidade dos salá-
rios, previsto na Constituição 
Federal, o que levou partidos 
como o PT, PCdoB, PSOL e PSB 
a apresentar, no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), uma ação 

direta pela flagrante inconstitucionalidade da Medida 
Provisória 936. O rumo para o qual Bolsonaro está con-
duzindo o País é inaceitável. Além de passar a conta da 
crise para o trabalhador, ele coloca nas costas do brasilei-
ro a obrigatoriedade de fazer uma escolha cruel: ficar em 
casa sem salário e morrer de fome ou se aventurar em 
busca da renda para sustentar a família e morrer em de-
corrência do vírus.

Enquanto isso, a COVID19 avança em ritmo acelera-
do. Desde o primeiro contágio, registrado no início de 
fevereiro, o Brasil atingiu 1.000 casos em 25 dias, depois 
em apenas 6 dias chegamos a 2 mil casos, que logo se 
tornaram 4 mil, depois 8 e hoje já superam 12 mil. Ain-
da assim, o presidente minimiza a pandemia; estimu-
la a população a sair às ruas, apresenta projetos contra a 
classe trabalhadora e pelo que se tem notícia, não man-
dou sequer uma mensagem de pesar para familiares e 
amigos das vítimas.

*Nilto Tatto é deputado federal pelo PT por São Paulo.
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Nilto Tatto
COLABORADOR 

Necropolítica
bolsonarista

Neste breve compêndio, bus-
carei analisar os resultados 
do levantamento quantitati-
vo promovido pela XP Inves-
timentos entre os dias 30 de 

março e 01 de abril, distribuído através 
de amostra probabilística com abrangên-
cia em todo o território nacional. Contu-
do, manterei foco nos questionamentos 
direcionados à percepção da propagação 
do coronavírus e à eficácia da quarentena, 
sem destinar qualquer abordagem à avalia-
ção do desempenho dos per-
sonagens políticos e institui-
ções federativas. Antes, citarei 
duas fontes para enriquecer 
a construção do meu pensa-
mento: 1ª) a fala do Secretário 
Geral das Nações Unidas, An-
tónio Guterres, que contex-
tualiza a situação da seguinte 
maneira: “o vírus mostrou a 
rapidez com que pode atra-
vessar fronteiras, devastar 
países e pôr vidas em risco. 
O pior ainda está por vir”.  2ª) 
estudos publicados pelo New 
England Journal of Medici-
ne e Massachussets Institute of Technolo-
gy, os quais afirmam que “o covid-19 pode 
cobrir distâncias de 7 a 8 metros e ficar 
suspenso no ambiente por até três horas, 
depois de expelido por uma pessoa conta-
minada”. Nesta conjuntura, me debruçarei 
sobre os resultados da pesquisa à luz des-
tas duas premissas. No relatório XP, cons-
tatamos que para 62% dos entrevistados o 
surto de coronavírus representa pouco ou 
nenhum temor; 91% não conhecem até o 
momento alguém que foi infectado pelo 
patógeno, além disso, nos deparamos com 
a averiguação de que 46% dos brasileiros 
vêm desrespeitando a quarentena de ma-
neira total ou parcial; 34% consideram que 
o isolamento já deveria ter chegado ao fim 
e 46% possuem algum nível de concor-
dância com a reabertura imediata de esco-

las, empresas e comércio. Ou seja, temos 
um cenário bastante sombrio pela fren-
te quando unimos a capacidade exponen-
cial de propagação da cepa à quase 40% 
dos brasileiros que desconsideram o im-
pacto da pandemia dentro do contexto de 
uma grave crise de saúde pública. Aparen-
temente por acreditarem que o dia enso-
larado contemplado por ventos amenos é 
o indicativo de que a tempestade alardea-
da não passa de noticiário fantasioso, ou 
ainda, por estarem convencidos pelas per-

manentes “lives” de prefeitos 
que teimam em transmitir o 
sentimento de que as munici-
palidades encontram-se pre-
paradas para lidar com even-
to natural que se avizinha, 
tornam-se os ingredientes 
de um caldo que vem depu-
rando a enfermidade de um 
mundo desprovido de divisas. 
Em outros termos, o famoso 
achatamento da curva, den-
tro dos parâmetros esperados 
pelo ministro Mandetta, pode 
tornar-se inexequível, tendo 
como resultado prático o co-

lapso da capacidade de atendimento nos 
setores particular e público de saúde. Des-
ta forma, a pesquisa XP/IPESP pode nos re-
velar que tal como as subnotificações de 
óbitos advindos do vírus, a velocidade de 
propagação também deve estar subdimen-
sionada, sendo que as pessoas que descon-
sideram as explanações e evidências apon-
tadas pela ciência podem potencializar o 
ritmo de infecção e comprometer ainda 
mais os efeitos econômicos e sociais. As 
eleições de 2020 serão um excelente labo-
ratório para entender a psique do sujeito 
que emerge no mundo pós-coronavírus, 
um indivíduo que permanecerá suscetí-
vel às narrativas populistas ou alguém que 
exigirá o retorno de governantes porta-
dores de práxis estadista? Isto é a história 
acontecendo diante de nossos olhos.

* Nilson Cesar Tristão, 
cientista político e diretor do 
Instituto Opinião Pesquisa e 
GovNet Pesquisa

Análise da
pesquisa XP-IPESP

As eleições 
de 2020 serão 
um excelente 
laboratório 
para entender a 
psique do sujeito 
que emerge no 
mundo pós-
coronavírus, um 
indivíduo que 
permanecerá 
suscetível às 
narrativas 
populistas ou 
alguém que 
exigirá o retorno 
de governantes 
portadores de 
práxis estadista?
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 A O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
em um discurso duro no iní-
cio da tarde desta segunda-fei-
ra a prorrogação da quarente-
na no Estado até 22 de abril. “A 
quem me pressiona [para dar 
fim à quarentena]: vocês estão 
preparados para carregar os 
caixões com as vítimas do co-
ronavírus?”, perguntou Doria.

Na entrevista coletiva, o 
governador fez um apelo aos 
médios e grandes empresários 
para que não demitam seus 
funcionários durante esse pe-
ríodo. “Compreendo as dificul-
dades empresariais num mo-
mento tão trágico como este, 
mas parte do sentimento de 
um bom empresário é a sua 
capacidade humana. Sem seus 
funcionários vocês não teriam 
chegado aonde chegaram”.

Segundo ele, pelo menos 
sete empresas se comprome-
teram a não fazer demissões 
durante o período de pan-
demia: Santander, Bradesco, 
BMG, Itaú, Alpagartas, Cosan 
e Pão de Açúcar. Durante coletiva de imprensa, João Doria também apelou aos empresários para que não demitam

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Com discurso duro, Doria 
prorroga quarentena em SP

ATÉ  22 DE ABRIL. Governador perguntou a opositores da medida: “Estão preparados para carregar os caixões?”

BOLSONARO.
Doria subiu o tom contra o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), mesmo sem citá-lo 
nominalmente. O governa-
dor afirmou que várias perso-
nalidades e entidades apoiam 
a quarentena: Luiz Henrique 
Mandetta (ministro da Saú-
de), Sergio Moro (Justiça e Se-
gurança Pública), Hamilton 
Mourão (vice-presidente da 
República), o Centro de Estu-
dos do Exército Brasileiro e “a 
maioria absoluta” dos presi-
dentes, médicos e cientistas 
pelo mundo.

“Será que um único pre-
sidente da república é o cer-
to, é quem detém o poder, a 
capacidade, a ciência e o co-
nhecimento para discordar 
do mundo que quer proteger 
vidas?”, perguntou.

Ele também disse que é 
fundamental ouvir a ciência 
neste momento. “Não pauto 
minhas ações por populismo, 
mas amparadas pela ciência 
e conhecimento médico”.  
(Bruno Hoffmann)

Pacaembu 
começa 
a receber 
pacientes

 A O Hospital Municipal de 
Campanha (HM Camp) no Pa-
caembu, zona oeste da Capital, 
começou a receber os primei-
ros pacientes nesta segunda-
-feira. O espaço com 200 leitos 
foi construído pela Prefeitura 
de São Paulo e é administrado 
pelo Hospital Albert Einstein.

O atendimento é destinado 
a pacientes com coronavírus 
de baixa e média complexida-
de e atende apenas a pessoas 
transferidas pela rede muni-
cipal de saúde. Ou seja, quem 
tiver sintomas não deve ir até 
o local.

A intenção da gestão Bru-
no Covas (PSDB) é a de liberar 
os hospitais e UTIs municipais 
aos pacientes considerados 
graves. Outros 1.800 leitos 
estão sendo montados no 
Complexo do Anhembi. Nes-
te momento, trabalham 520 
profissionais de saúde no Pa-
caembu, entre médicos, enfer-
meiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem, fisioterapeu-
tas, psicólogos e assistentes so-
ciais. A previsão é a de que os 
pacientes fiquem internados 
no local por 14 dias. (BH)

HOSPITAL 

 A O hospital de campanha 
para o combate à Covid-19 
de Taboão da Serra começou 
a receber pacientes nesta se-
gunda-feira, dia 6. Montado 
onde antes funcionava o SER 
– Serviço Especializado de 
Reabilitação, no Jardim Gua-
ciara, a estrutura conta com 
40 leitos, quatro de emergên-
cia, e irá receber pacientes de 
baixa e média complexidade. 
Se houver agravamento, serão 
encaminhados para hospi-
tal de referência, Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA 
Akira Tada. 

 “Dentro do nosso planeja-
mento, entraremos em uma 
nova fase. Você que mora em 

Taboão inaugura hospital de campanha com 40 leitos 
tos de emergência que podem 
ser ampliados até sete. Casos 
graves serão transferidos para 
unidades de maior complexi-
dade, como a nossa UPA e va-
gas regulados pelo Estado para 
outras UTIs”.

O prefeito Fernando Fer-
nandes, também comunicou 
que o PSI Santo Onofre aten-
derá todos os casos de pedia-
tria. O PS Antena receberá os 
doentes adultos, casos como 
por exemplo, infartos, aciden-
tes e partos. A UPA atenderá 
adultos, mas não fará interna-
ções. O setor será destinado 
exclusivamente aos pacientes 
com Covid-19.

Taboão conta com 274 ca-
sos em análise de Covid-19, 78 
descartados, 54 confirmados 
e 5 mortes. Os dados foram 
divulgados pela Secretaria de 
Saúde na manhã desta segun-
da-feira. (Matheus Herbert)Atendimentos no hospital de campanha em Taboão da Serra foram iniciados na manhã desta segunda

Ricardo Vaz/PMTS

Taboão da Serra e está com 
sintomas respiratórios mode-
rados, como febre, tosse, falta 
de ar, e precise buscar atendi-
mento médico, deve procurar 
o Hospital de Campanha, que 
fica na estrada das Olarias”, dis-
se o prefeito Fernando Fernan-
des, em um vídeo divulgado 
na noite deste domingo, dia 5.

Segundo explica Fernan-
des, o paciente que precisar 
“ficar em observação e inter-
nados ficarão no hospital de 
campanha, o número de leitos 
e pontos de observação pode 
ser aumentado. Também esta-
mos preparados para momen-
tos de maior gravidade, nesse 
caso, iniciamos com quatro lei-

A estrutura foi montada no Serviço de 
Especial de Reabilitação, no Jd. Guaciara, e 
conta com 40 leitos, sendo 4 de emergência

 A Na manhã desta segunda-
-feira, a Secretaria Estadual de 
Saúde de São Paulo divulgou 
que o Estado tinha 4.620 ca-
sos confirmados de corona-
vírus. Entre os casos, estão os 
de autoridades políticas, como 
por exemplo o do prefeito de 
São Bernardo do Campo, Or-
lando Morando e do infecto-
logista David Uip, coordenador 
do Centro de Contingência do 
Coronavírus. 

Na tarde de ontem, David 
Uip, agradeceu por estar vivo 
após ter sido infectado pela 
Covid-19 e disse que passou 
“muito mal” enquanto esta-
va doente. Ele ficou em isola-
mento domiciliar durante 14 
dias e retornou às atividades 
presenciais ontem, no Palácio 
dos Bandeirantes, na zona sul 
de São Paulo. 

Já Orlando Morando, diag-
nosticado com coronavírus no 

Personalidades políticas 
contraem Covid-19 no Estado

David Uip agradeceu por estar vivo após ter sido infectado 
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dia 25 de março, gravou um 
vídeo emocionado ao receber 
alta da Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), no último final 
de semana. Ele continua hos-
pitalizado e em isolamento.

Na região sudoeste da 

Grande São Paulo, a vereado-
ra de Taboão da Serra, Prisci-
la Sampaio (PRB), foi colocada 
em isolamento na última se-
mana após ser diagnosticado 
com suspeita do novo corona-
vírus. A parlamentar aguarda 

resultado do exame.
À reportagem, a parlamen-

tar disse no último dia 2 que 
está em isolamento domici-
liar e tomando medicação. Ela 
está bem.

O mais recente caso, ainda 
na região sudoeste da Grande 
São Paulo, foi o do secretário 
de governo de Embu das Artes, 
Jones Donizette. Ele foi diag-
nosticado com a Covid-19 no 
sábado, dia 4 de abril. Ele está 
afastado, em sua casa, com sin-
tomas leves da doença. O pre-
feito Ney Santos e o presiden-
te da Câmara Municipal, Hugo 
Prado, não tiveram sintomas, 
mas entraram de quarentena 
por recomendações médicas.

Além de Jones Donizette, 
um outro membro da equi-
pe do prefeito Ney Santos já 
tinha apresentado sintomas. 
Bruno Nascimento Leite, de 
29 anos, morador do Jardim 
Vista Alegre, esteve acompa-
nhando a montagem do hos-
pital de campanha e se sentiu 
mal dois dias depois. Interna-
do, ele morreu em menos de 
uma semana. Até o momento 
o exame não saiu. (MH)

 A A Prefeitura de São Pau-
lo anunciou a inauguração 
de três estações de higiene 
pessoal para atender pes-
soas em situação de rua nas 
regiões da República, Largo 
de São Francisco e Sé, todas 
na região central da Capital.

As estações da ação ba-
tizada como “Vidas no Cen-
tro” contam com sanitários 
masculinos e femininos, 
chuveiros com toalhas des-
cartáveis, sabonetes e kits 
para higiene dental. O fun-
cionamento será diário, das 
7h às 19h.

De acordo com a gestão 
Bruno Covas (PSDB), a ope-
ração ainda vai se expan-
dir a outros quatro pontos 
do centro da cidade duran-
te esta semana para atender 
até 4,5 mil pessoas por dia.

“A estrutura está pronta 
para oferecer banho quente 
e higienização para as pes-

SP inaugura estações 
de higiene pessoal 

soas da região. O importan-
te é mantê-las limpas e sem 
aglomerações”, informou a 
secretária de Assistência e 
Desenvolvimento Social, Be-
renice Gianella.

No último dia 25, a pre-
feitura havia anunciado a 
instalação de 10 pias de ci-
mento na região central da 
cidade para que as pessoas 
em situação de rua pudes-
sem lavar as mãos. Houve 
reclamações no início da 
operação sobre falta de sa-
bonete, item essencial para 
a prevenção à Covid-19.

Não há informações ain-
da se essas pias permane-
cerão nas regiões em que 
foram instaladas as esta-
ções de higiene pessoal. A 
ação é realizada por meio 
das secretarias municipais 
de Turismo e de Assistência 
e Desenvolvimento Social. 
 (BH)
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ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, N° 250, Centro, torna público que adiará a entrega dos envelopes referentes 
a Licitação Pública, na modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 001/2020 do tipo ME-
NOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE 
FRANCO DA ROCHA, Item 01 – RECAPEAMENTO DA AVENIDA GIOVANI RINALDI, 
localizada no Parque Vitória e Item 02 – RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, lo-
calizadas na Vila Bazu, Franco da Rocha/SP. Os envelopes contendo a documentação 
e propostas, passam a ser recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 
10h00min do dia 13/04/2020, procedendo-se à abertura dos envelopes de documen-
tação no mesmo dia e local às 10h15min. será regida Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas devidas alterações. Os interessados poderão adquirir a pasta 
completa contendo o Edital, gratuitamente, através de download no site da prefeitura 
www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação/licitações, ou pessoalmente na 
diretoria de gestão de suprimentos, devendo o interessado, em posse de um CD-ROM 
para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados na Avenida Liberdade, Nº 250 
– Centro – Franco da Rocha/SP. Maiores informações (11) 4800-1740/1779. Esta ação 
se faz necessária devido a telefonemas de empresas com dificuldades de chegarem 
a sede desta prefeitura por conta de indisponibilidade de funcionários e estradas fe-
chadas por conta da pandemia do coronavírus que assola nosso País neste momento.
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sede desta prefeitura por conta de indisponibilidade de funcionários e estradas fechadas 
por conta da pandemia do coronavírus que assola nosso País neste momento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF nº 47.396.635.0001/13

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HM Hotéis e Turismo S/A, ficam convocado para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da empresa, situada na 
Rua São Carlos do Pinhal, nº 424, 1º andar, sala 103, no dia 17 de abril de 2020, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  
1) Exame, discussão e votação das contas, demonstrações financeiras, bem como o parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo 
em 31.12.2019. 2) Eleição dos Membros da Diretoria. 3) Remuneração dos Administradores. 4) Outros assuntos de interesse social. Henry Maksoud Neto - 
Diretor Presidente

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
C.N.P.J. nº 60.498.417/0001-58 - NIRE 3530001471-5

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da São Paulo Transporte S/A, para se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 30 de abril de 2020, com 
início às 11 horas, em sua sede social, nesta Capital, na Rua Boa Vista nº 236, no 8º 
andar, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1. 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.1 Exame, discussão e votação do Relatório In-
tegrado da Administração, das Demonstrações Contábeis, do Relatório dos Auditores 
Independentes e dos Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, 
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 1.2 Eleição dos Membros do 
Conselho Fiscal, para o exercício 2020; 1.3 Alteração na Composição do Conselho de 
Administração; 1.4 Outros assuntos de interesse social. Continuam à disposição dos 
Senhores Acionistas desta Sociedade, na Superintendência Financeira da Diretoria 
de Administração e de Infraestrutura, na Rua Boa Vista, 128/136 – 3º. andar, os docu-
mentos a que faz referência o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

São Paulo, 26 de março de 2020.
EURÍPEDES SALES

Presidente do Conselho de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 02/2020

Objeto: aquisição de produtos alimentícios (hortifruti orgânico) 
oriundos diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-
miliar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO:08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  09h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 03/2020

Objeto: aquisição de Suco de Laranja natural integral e Suco de Uva 
Tinto integral da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 08/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de proteção de mar-
gem em Gabião, no Córrego Mollon, localizado entre as Avenidas 
Rafard e Porto Ferreira, no bairro São Joaquim, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos anexos.
ENCERRAMENTO: 27/04 /2020 às 09h30Min.  DATA DE ABER-
TURA:27/04/2020 às 10h00.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 
10% do valor estimado da contratação
A PLANILHA PROPOSTA E OS DESENHOS TÉCNICOS SE-
RÃO FORNECIDOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE MÍDIA 
GRAVÁVEL.
O Edital completo e seus anexos poderão ser retirados pelo site da 
Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br, a partir da presente data e 
estará afixado no quadro de avisos no térreo da Prefeitura Municipal 
para consultas. 

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 02/2020

Objeto: aquisição de produtos alimentícios (hortifruti orgânico) 
oriundos diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-
miliar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO:08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  09h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 03/2020

Objeto: aquisição de Suco de Laranja natural integral e Suco de Uva 
Tinto integral da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 08/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de proteção de mar-
gem em Gabião, no Córrego Mollon, localizado entre as Avenidas 
Rafard e Porto Ferreira, no bairro São Joaquim, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos anexos.
ENCERRAMENTO: 27/04 /2020 às 09h30Min.  DATA DE ABER-
TURA:27/04/2020 às 10h00.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 
10% do valor estimado da contratação
A PLANILHA PROPOSTA E OS DESENHOS TÉCNICOS SE-
RÃO FORNECIDOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE MÍDIA 
GRAVÁVEL.
O Edital completo e seus anexos poderão ser retirados pelo site da 
Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br, a partir da presente data e 
estará afixado no quadro de avisos no térreo da Prefeitura Municipal 
para consultas. 

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 02/2020

Objeto: aquisição de produtos alimentícios (hortifruti orgânico) 
oriundos diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-
miliar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO:08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  09h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 03/2020

Objeto: aquisição de Suco de Laranja natural integral e Suco de Uva 
Tinto integral da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 08/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de proteção de mar-
gem em Gabião, no Córrego Mollon, localizado entre as Avenidas 
Rafard e Porto Ferreira, no bairro São Joaquim, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos anexos.
ENCERRAMENTO: 27/04 /2020 às 09h30Min.  DATA DE ABER-
TURA:27/04/2020 às 10h00.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 
10% do valor estimado da contratação
A PLANILHA PROPOSTA E OS DESENHOS TÉCNICOS SE-
RÃO FORNECIDOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE MÍDIA 
GRAVÁVEL.
O Edital completo e seus anexos poderão ser retirados pelo site da 
Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br, a partir da presente data e 
estará afixado no quadro de avisos no térreo da Prefeitura Municipal 
para consultas. 

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO 08/2020

 Objeto: Aquisição de uma patrulha mecanizada, de acordo com convênio Mapa 
nº 888649/2019, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o 
Município de Cajuru-SP. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos 
no dia 23 de abril de 2020, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. Os 
editais completos e as demais informações relativas às licitações encontram-se à disposição 
na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, 
nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, ou pelo email: licitacao@cajuru.sp.gov.br; 

Cajuru, 02 de abril de 2020. João Batista Ruggeri Ré - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 58-2020 - Pregão Eletrônico nº 03/2020
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais, de acordo 
com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propos-
tas: 09/04/2020, às 09:00 horas. Término cadastro das propostas: 27/04/2020, às 08:00 horas. 
Abertura das propostas: 27/04/2020, às 08:30 horas. Início da disputa de preços: 27/04/2020, às 
09:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.
doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo telefone: (14) 3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, ou 
pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

URBANOS DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ: 58.518.069/0001-91 

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo presente, os Senhores Acionistas da Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária, que se realizará no dia 16 de abril próximo, com início às 15:00 horas, na Rua Quinze de 
Novembro, 244 – 10º andar – Centro - nesta Capital, a fi m de tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1) Assembleia Geral Ordinária:
1.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras, 
relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019;
1.2 - Eleição dos membros do Conselho de Administração para novo mandato; 
1.3 - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
1.4 - Fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários.
2) Assembleia Geral Extraordinária:
2.1 - Alteração do Estatuto Social, como segue:
• “Caput” do artigo 3.º, em decorrência do aumento do capital social;
2.2 - Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 27 de março de 2020.
DANILO FERREIRA GOMES - Presidente do Conselho de Administração

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 007/2020
Licitação nº 011/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
PARA O SAMU.
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 22/04/2020 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br e/ou 
dayara.marques@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 06 DE ABRIL DE 2020
HENRIQUE STEIN SCIASCIO

SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 008/2020
Licitação nº 012/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 
ATENDER EMENDA PARLAMENTAR. 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 23/04/2020 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br e/ou 
dayara.marques@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 06 DE ABRIL DE 2020
HENRIQUE STEIN SCIASCIO

SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

DECRETO Nº. 8.061 DE 31 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL EX-
TRAORDINÁRIO NA CONTADORIA DA PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO DE PORTO FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz – Estado de São Paulo – no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO que o momento é extremamente crítico pela 
evolução mundial da disseminação, contágio e contabilização de 
doentes, do COVID-19 (Novo Coronavírus);

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública reconhecido 
em âmbito nacional e estadual (Decreto Legislativo n. 6/2020 do 
Congresso Nacional, e Decreto n. 64.879/2020 do Governo do Es-
tado de São Paulo, respectivamente);

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública declarada no 
Município de Porto Feliz pelo Decreto nº 8.054, de 21 de março de 
2020;

CONSIDERANDO as Resoluções Estaduais SS - 38, de 25 de 
março de 2020 e SS - 41, de 21 de março de 2020 que estabele-
cem a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para 
os Fundos Municipais de Saúde a serem destinados às ações de 
saúde para enfrentamento do Conoravírus - COVID-19;

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do artigo 41 da Lei Fe-
deral nº 4.320, de 17 de março de 1964 que dispõe sobre Normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orça-
mentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal;

CONSIDERANDO, por fim, o artigo 113 da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Porto Feliz, o qual autoriza a abertura de crédito extraordi-
nário, submetido à posteriori ao Poder Legislativo, no prazo de 48 
horas de sua edição pelo Chefe do Poder Executivo;

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado na Contadoria Municipal para o orçamento 
vigente um CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO no valor 
de R$ 316.710,00 (trezentos e dezesseis mil, setecentos e dez re-
ais) destinados a suplementar as seguintes dotações: 

02 – Prefeitura Municipal
02.03 – Secretaria de Saúde
02.03.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 2) ................ + R$ 211.140,00
3390.30 – Material de Consumo (fonte 5) ............. + R$ 105.570,00

TOTAL .................................................................... + R$ 316.710,00

Art. 2º - O CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO que trata o 
artigo anterior será coberto com Excesso de Arrecadação prove-
niente dos Recursos Estadual e Federal decorrente da pandemia 
do COVID-19, no Município de Porto Feliz.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor no dia 31 de março de 2020, 
revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 31 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cássio Habice Prado
 Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO, EM 31 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
 Diretora de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

PROCESSO Nº 16/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Município de Valparaíso, através do Departamento de Licitações e Contratos, TORNA PÚBLICO a 
todos os interessados, que a licitação supra, do tipo “técnica e preço”, destinada à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA 
PEDAGÓGICO DE ENSINO, REPRESENTADO POR MATERIAL DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, COMPOSTO POR CONJUNTOS IMPRESSOS E 
ESPECÍFICOS DE CADERNOS PARA O ALUNO, CADERNO PARA O PROFESSOR, MATERIAL 
COMPLEMENTAR, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E PORTAL DE 
EDUCAÇÃO NA INTERNET – CONFORME TERMO DE REFERENCIA, foi adjudicada e 
homologada pelo Prefeito Municipal, LUCIO SANTO DE LIMA, o objeto à seguinte empresa:
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.

Valparaiso-SP, 06 de abril de 2020.
Na data supra ratifico

LUCIO SANTO DE LIMA 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
ERRATA – Pregão Eletrônico 125/2019 – PMH 12978/2019 
- Objeto: “Aquisição de materiais de limpeza para as diversas 
Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Hortolândia, 

e demais órgãos públicos da Administração Direta”, publicado no D.O.M no dia 
30/03/2020, pág. 02, no D.O.E. de 28/03/2020, Poder Executivo, Seção I, pág. 
130 e no Jornal Gazeta de São Paulo, pág. A5. O Município de Hortolândia 
torna público aos interessados, considerando errata constante dos autos, que 
houve retificação nos lotes 17, 18, 19, 20, 21 e 22, permanecendo inalterados 
os demais itens licitados. A errata com as retificações encontra-se disponível 
nos seguintes endereços eletrônicos: www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.hortolandia.sp.gov.br. Hortolândia, 06 de abril de 2020. Claudemir Ap. 
Marques Francisco - Secretário de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO - O Município de Hortolândia 
torna público aos interessados, o Pregão Eletrônico Para Registro 
de Preços 24/2020, Edital 30/2020, PMH 1362/2020, objeto 

“Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), de acordo com 
as especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo. Abertura 
de Propostas iniciais: 08/04/2020 às 09h00 Cadastro de Propostas iniciais 
até:24/04/2020 às 09h00 Início do Pregão (fase competitiva): 24/04/2020 
às 09h30 Para todos as referências de tempo será observado de horário 
de Brasília (DF). LOCAL:www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma 
eletrônica disponível no website www.bbmnetlicitacoes.com.br, o Edital e 
seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: 
www.hortolandia.sp.gov.br ou junto ao Departamento de Suprimentos, 
localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, bairro Remanso 
Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância do equivalente ao custo por folha da Administração.
Hortolândia, 06 de Abril de 2020. Claudemir Aparecido Marques Francisco/
Secretário Municipal Interino de Administração e Gestão de Pessoal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020

Processo de Compras nº 0145/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma do imóvel localizado na Rua 
Major Francisco Gandra s/n – Bonfim Paulista, conforme descrito no edital e seus anexos.    
Valor Estimado: R$ 760.000,83 (setecentos e sessenta mil reais oitenta e três centavos).

PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 23/04/2020 às 08:30 hs. 
ABERTURA: dia 23/04/2020 às 09:00 hs. 

• Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de 
Compras - Via São Bento s/nº - Jardim Mosteiro, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou (na 
íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.  

Ribeirão Preto, 06 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

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

Ribeirão Preto, 06 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 85/2020

Processo de Compras nº 207/2020

OBJETO: Aquisição de Macacão de Segurança (Epi) e Filtro Hmef (para Ventilação Pulmonar 
de pacientes) em casos de suspeita/confirmação de contaminação ao Covid-19, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 402.920,00 (quatrocentos e dois mil novecentos e vinte reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h30 do dia 15 de abril de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de abril de 2020 às 08h30.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 de abril 2020 a partir das 09h00.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 06 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 - RERRATIFICADO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, objetivando a aquisição de um caminhão compacta-
dor de lixo; Edital nº. 176/20; Processo nº. 243/2020. Fica determinado o dia 27 de abril de 2020, às 
08h00min, para recebimento dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. 
O Edital poderá ser retirado junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito 
à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@
gmail.com. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. 

Nova Luzitânia (SP), 06 de abril de 2020.
LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 - RERRATIFICADO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020, objetivando a aquisição de um caminhão pipa; Edital 
nº. 177/20; Processo nº. 332/2020. Fica determinado o dia 28 de abril de 2020, às 08h00min, para 
recebimento dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá 
ser retirado junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro 
Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204.

Nova Luzitânia (SP), 06 de abril de 2020.
LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 - RERRATIFICADO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, objetivando a aquisição de um caminhão compacta-
dor de lixo; Edital nº. 176/20; Processo nº. 243/2020. Fica determinado o dia 27 de abril de 2020, às 
08h00min, para recebimento dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. 
O Edital poderá ser retirado junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito 
à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@
gmail.com. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. 

Nova Luzitânia (SP), 06 de abril de 2020.
LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 - RERRATIFICADO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020, objetivando a aquisição de um caminhão pipa; Edital 
nº. 177/20; Processo nº. 332/2020. Fica determinado o dia 28 de abril de 2020, às 08h00min, para 
recebimento dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá 
ser retirado junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro 
Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204.

Nova Luzitânia (SP), 06 de abril de 2020.
LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação - Tomada de Preços nº 02/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução de muro de arrimo, muro de 

fechamento, guias e sarjetas moldadas in loco, pavimentação asfáltica, recapeamento 
asfáltico, calçadas e guarda corpos, obra esta à ser executada na Av. Pref. Rubens de 
Carvalho Ferreira no município de Cajuru, conforme planilhas, cronogramas, memorial 
descritivo e projetos anexos ao edital, em regime de empreitada por preço global. À vista 
dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão 
do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão Municipal de Licitações encarregada 
de julgar e processar a Tomada de Preços nº 02/2020 e despacho da coordenadoria 
de assuntos jurídicos homologo e adjudico a licitação, promovida para a Contratação 
de empresa para execução de muro de arrimo, muro de fechamento, guias e sarjetas 
moldadas in loco, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, calçadas e guarda 
corpos, obra esta à ser executada na Av. Pref. Rubens de Carvalho Ferreira no município 
de Cajuru, conforme planilhas, cronogramas, memorial descritivo e projetos anexos ao 
edital, em regime de empreitada por preço global.

Cajuru/SP, 03 de abril de 2020. João Batista Ruggeri Ré - Prefeito Municipal
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ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, N° 250, Centro, torna público que adiará a entrega dos envelopes referentes 
a Licitação Pública, na modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 001/2020 do tipo ME-
NOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE 
FRANCO DA ROCHA, Item 01 – RECAPEAMENTO DA AVENIDA GIOVANI RINALDI, 
localizada no Parque Vitória e Item 02 – RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, lo-
calizadas na Vila Bazu, Franco da Rocha/SP. Os envelopes contendo a documentação 
e propostas, passam a ser recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 
10h00min do dia 13/04/2020, procedendo-se à abertura dos envelopes de documen-
tação no mesmo dia e local às 10h15min. será regida Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas devidas alterações. Os interessados poderão adquirir a pasta 
completa contendo o Edital, gratuitamente, através de download no site da prefeitura 
www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação/licitações, ou pessoalmente na 
diretoria de gestão de suprimentos, devendo o interessado, em posse de um CD-ROM 
para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados na Avenida Liberdade, Nº 250 
– Centro – Franco da Rocha/SP. Maiores informações (11) 4800-1740/1779. Esta ação 
se faz necessária devido a telefonemas de empresas com dificuldades de chegarem 
a sede desta prefeitura por conta de indisponibilidade de funcionários e estradas fe-
chadas por conta da pandemia do coronavírus que assola nosso País neste momento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, N° 250, Centro, torna público que adiará a entrega dos envelopes referentes 
a Licitação Pública, na modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 002/2020 do tipo ME-
NOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO MU-
NICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, Item 01 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, 
localizadas no Parque Pretória e Item 02 – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SERRA, 
localizada no Jardim das Colinas, Franco da Rocha/SP. Os envelopes contendo a docu-
mentação e propostas, passam a ser recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, 
até as 14h00min do dia 13/04/2020, procedendo-se à abertura dos envelopes de docu-
mentação no mesmo dia e local às 14h15min. será regida Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas devidas alterações. Os interessados poderão adquirir a pasta 
completa contendo o Edital, gratuitamente, através de download no site da prefeitura 
www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação/licitações, ou pessoalmente na 
diretoria de gestão de suprimentos, devendo o interessado, em posse de um CD-ROM 
para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados na Avenida Liberdade, Nº 250 
– Centro – Franco da Rocha/SP. Maiores informações (11) 4800-1740/1779. Esta ação 
se faz necessária devido a telefonemas de empresas com dificuldades de chegarem a 
sede desta prefeitura por conta de indisponibilidade de funcionários e estradas fechadas 
por conta da pandemia do coronavírus que assola nosso País neste momento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, N° 250, Centro, torna público que adiará a entrega dos envelopes referentes 
a Licitação Pública, na modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 001/2020 do tipo ME-
NOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE 
FRANCO DA ROCHA, Item 01 – RECAPEAMENTO DA AVENIDA GIOVANI RINALDI, 
localizada no Parque Vitória e Item 02 – RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, lo-
calizadas na Vila Bazu, Franco da Rocha/SP. Os envelopes contendo a documentação 
e propostas, passam a ser recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 
10h00min do dia 13/04/2020, procedendo-se à abertura dos envelopes de documen-
tação no mesmo dia e local às 10h15min. será regida Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas devidas alterações. Os interessados poderão adquirir a pasta 
completa contendo o Edital, gratuitamente, através de download no site da prefeitura 
www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação/licitações, ou pessoalmente na 
diretoria de gestão de suprimentos, devendo o interessado, em posse de um CD-ROM 
para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados na Avenida Liberdade, Nº 250 
– Centro – Franco da Rocha/SP. Maiores informações (11) 4800-1740/1779. Esta ação 
se faz necessária devido a telefonemas de empresas com dificuldades de chegarem 
a sede desta prefeitura por conta de indisponibilidade de funcionários e estradas fe-
chadas por conta da pandemia do coronavírus que assola nosso País neste momento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, N° 250, Centro, torna público que adiará a entrega dos envelopes referentes 
a Licitação Pública, na modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 002/2020 do tipo ME-
NOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO MU-
NICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, Item 01 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, 
localizadas no Parque Pretória e Item 02 – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SERRA, 
localizada no Jardim das Colinas, Franco da Rocha/SP. Os envelopes contendo a docu-
mentação e propostas, passam a ser recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, 
até as 14h00min do dia 13/04/2020, procedendo-se à abertura dos envelopes de docu-
mentação no mesmo dia e local às 14h15min. será regida Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas devidas alterações. Os interessados poderão adquirir a pasta 
completa contendo o Edital, gratuitamente, através de download no site da prefeitura 
www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação/licitações, ou pessoalmente na 
diretoria de gestão de suprimentos, devendo o interessado, em posse de um CD-ROM 
para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados na Avenida Liberdade, Nº 250 
– Centro – Franco da Rocha/SP. Maiores informações (11) 4800-1740/1779. Esta ação 
se faz necessária devido a telefonemas de empresas com dificuldades de chegarem a 
sede desta prefeitura por conta de indisponibilidade de funcionários e estradas fechadas 
por conta da pandemia do coronavírus que assola nosso País neste momento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF nº 47.396.635.0001/13

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HM Hotéis e Turismo S/A, ficam convocado para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da empresa, situada na 
Rua São Carlos do Pinhal, nº 424, 1º andar, sala 103, no dia 17 de abril de 2020, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  
1) Exame, discussão e votação das contas, demonstrações financeiras, bem como o parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo 
em 31.12.2019. 2) Eleição dos Membros da Diretoria. 3) Remuneração dos Administradores. 4) Outros assuntos de interesse social. Henry Maksoud Neto - 
Diretor Presidente

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
C.N.P.J. nº 60.498.417/0001-58 - NIRE 3530001471-5

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da São Paulo Transporte S/A, para se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 30 de abril de 2020, com 
início às 11 horas, em sua sede social, nesta Capital, na Rua Boa Vista nº 236, no 8º 
andar, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1. 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.1 Exame, discussão e votação do Relatório In-
tegrado da Administração, das Demonstrações Contábeis, do Relatório dos Auditores 
Independentes e dos Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, 
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 1.2 Eleição dos Membros do 
Conselho Fiscal, para o exercício 2020; 1.3 Alteração na Composição do Conselho de 
Administração; 1.4 Outros assuntos de interesse social. Continuam à disposição dos 
Senhores Acionistas desta Sociedade, na Superintendência Financeira da Diretoria 
de Administração e de Infraestrutura, na Rua Boa Vista, 128/136 – 3º. andar, os docu-
mentos a que faz referência o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

São Paulo, 26 de março de 2020.
EURÍPEDES SALES

Presidente do Conselho de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 02/2020

Objeto: aquisição de produtos alimentícios (hortifruti orgânico) 
oriundos diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-
miliar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO:08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  09h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 03/2020

Objeto: aquisição de Suco de Laranja natural integral e Suco de Uva 
Tinto integral da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 08/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de proteção de mar-
gem em Gabião, no Córrego Mollon, localizado entre as Avenidas 
Rafard e Porto Ferreira, no bairro São Joaquim, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos anexos.
ENCERRAMENTO: 27/04 /2020 às 09h30Min.  DATA DE ABER-
TURA:27/04/2020 às 10h00.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 
10% do valor estimado da contratação
A PLANILHA PROPOSTA E OS DESENHOS TÉCNICOS SE-
RÃO FORNECIDOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE MÍDIA 
GRAVÁVEL.
O Edital completo e seus anexos poderão ser retirados pelo site da 
Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br, a partir da presente data e 
estará afixado no quadro de avisos no térreo da Prefeitura Municipal 
para consultas. 

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 02/2020

Objeto: aquisição de produtos alimentícios (hortifruti orgânico) 
oriundos diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-
miliar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO:08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  09h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 03/2020

Objeto: aquisição de Suco de Laranja natural integral e Suco de Uva 
Tinto integral da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 08/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de proteção de mar-
gem em Gabião, no Córrego Mollon, localizado entre as Avenidas 
Rafard e Porto Ferreira, no bairro São Joaquim, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos anexos.
ENCERRAMENTO: 27/04 /2020 às 09h30Min.  DATA DE ABER-
TURA:27/04/2020 às 10h00.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 
10% do valor estimado da contratação
A PLANILHA PROPOSTA E OS DESENHOS TÉCNICOS SE-
RÃO FORNECIDOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE MÍDIA 
GRAVÁVEL.
O Edital completo e seus anexos poderão ser retirados pelo site da 
Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br, a partir da presente data e 
estará afixado no quadro de avisos no térreo da Prefeitura Municipal 
para consultas. 

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 02/2020

Objeto: aquisição de produtos alimentícios (hortifruti orgânico) 
oriundos diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-
miliar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO:08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  09h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 03/2020

Objeto: aquisição de Suco de Laranja natural integral e Suco de Uva 
Tinto integral da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar - PNAE.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 08/04/2020, ÀS 09h00
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/05/2020  14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 08/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de proteção de mar-
gem em Gabião, no Córrego Mollon, localizado entre as Avenidas 
Rafard e Porto Ferreira, no bairro São Joaquim, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos anexos.
ENCERRAMENTO: 27/04 /2020 às 09h30Min.  DATA DE ABER-
TURA:27/04/2020 às 10h00.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 
10% do valor estimado da contratação
A PLANILHA PROPOSTA E OS DESENHOS TÉCNICOS SE-
RÃO FORNECIDOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE MÍDIA 
GRAVÁVEL.
O Edital completo e seus anexos poderão ser retirados pelo site da 
Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br, a partir da presente data e 
estará afixado no quadro de avisos no térreo da Prefeitura Municipal 
para consultas. 

Santa Bárbara d’Oeste, 06 de abril de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO 08/2020

 Objeto: Aquisição de uma patrulha mecanizada, de acordo com convênio Mapa 
nº 888649/2019, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o 
Município de Cajuru-SP. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos 
no dia 23 de abril de 2020, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. Os 
editais completos e as demais informações relativas às licitações encontram-se à disposição 
na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, 
nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, ou pelo email: licitacao@cajuru.sp.gov.br; 

Cajuru, 02 de abril de 2020. João Batista Ruggeri Ré - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 58-2020 - Pregão Eletrônico nº 03/2020
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais, de acordo 
com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propos-
tas: 09/04/2020, às 09:00 horas. Término cadastro das propostas: 27/04/2020, às 08:00 horas. 
Abertura das propostas: 27/04/2020, às 08:30 horas. Início da disputa de preços: 27/04/2020, às 
09:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.
doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo telefone: (14) 3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, ou 
pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

URBANOS DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ: 58.518.069/0001-91 

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo presente, os Senhores Acionistas da Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária, que se realizará no dia 16 de abril próximo, com início às 15:00 horas, na Rua Quinze de 
Novembro, 244 – 10º andar – Centro - nesta Capital, a fi m de tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1) Assembleia Geral Ordinária:
1.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras, 
relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019;
1.2 - Eleição dos membros do Conselho de Administração para novo mandato; 
1.3 - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
1.4 - Fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários.
2) Assembleia Geral Extraordinária:
2.1 - Alteração do Estatuto Social, como segue:
• “Caput” do artigo 3.º, em decorrência do aumento do capital social;
2.2 - Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 27 de março de 2020.
DANILO FERREIRA GOMES - Presidente do Conselho de Administração

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 007/2020
Licitação nº 011/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
PARA O SAMU.
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 22/04/2020 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br e/ou 
dayara.marques@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 06 DE ABRIL DE 2020
HENRIQUE STEIN SCIASCIO

SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 008/2020
Licitação nº 012/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 
ATENDER EMENDA PARLAMENTAR. 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 23/04/2020 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br e/ou 
dayara.marques@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 06 DE ABRIL DE 2020
HENRIQUE STEIN SCIASCIO

SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

DECRETO Nº. 8.061 DE 31 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL EX-
TRAORDINÁRIO NA CONTADORIA DA PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO DE PORTO FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz – Estado de São Paulo – no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO que o momento é extremamente crítico pela 
evolução mundial da disseminação, contágio e contabilização de 
doentes, do COVID-19 (Novo Coronavírus);

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública reconhecido 
em âmbito nacional e estadual (Decreto Legislativo n. 6/2020 do 
Congresso Nacional, e Decreto n. 64.879/2020 do Governo do Es-
tado de São Paulo, respectivamente);

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública declarada no 
Município de Porto Feliz pelo Decreto nº 8.054, de 21 de março de 
2020;

CONSIDERANDO as Resoluções Estaduais SS - 38, de 25 de 
março de 2020 e SS - 41, de 21 de março de 2020 que estabele-
cem a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para 
os Fundos Municipais de Saúde a serem destinados às ações de 
saúde para enfrentamento do Conoravírus - COVID-19;

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do artigo 41 da Lei Fe-
deral nº 4.320, de 17 de março de 1964 que dispõe sobre Normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orça-
mentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal;

CONSIDERANDO, por fim, o artigo 113 da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Porto Feliz, o qual autoriza a abertura de crédito extraordi-
nário, submetido à posteriori ao Poder Legislativo, no prazo de 48 
horas de sua edição pelo Chefe do Poder Executivo;

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado na Contadoria Municipal para o orçamento 
vigente um CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO no valor 
de R$ 316.710,00 (trezentos e dezesseis mil, setecentos e dez re-
ais) destinados a suplementar as seguintes dotações: 

02 – Prefeitura Municipal
02.03 – Secretaria de Saúde
02.03.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 2) ................ + R$ 211.140,00
3390.30 – Material de Consumo (fonte 5) ............. + R$ 105.570,00

TOTAL .................................................................... + R$ 316.710,00

Art. 2º - O CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO que trata o 
artigo anterior será coberto com Excesso de Arrecadação prove-
niente dos Recursos Estadual e Federal decorrente da pandemia 
do COVID-19, no Município de Porto Feliz.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor no dia 31 de março de 2020, 
revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 31 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cássio Habice Prado
 Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO, EM 31 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
 Diretora de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

PROCESSO Nº 16/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Município de Valparaíso, através do Departamento de Licitações e Contratos, TORNA PÚBLICO a 
todos os interessados, que a licitação supra, do tipo “técnica e preço”, destinada à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA 
PEDAGÓGICO DE ENSINO, REPRESENTADO POR MATERIAL DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, COMPOSTO POR CONJUNTOS IMPRESSOS E 
ESPECÍFICOS DE CADERNOS PARA O ALUNO, CADERNO PARA O PROFESSOR, MATERIAL 
COMPLEMENTAR, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E PORTAL DE 
EDUCAÇÃO NA INTERNET – CONFORME TERMO DE REFERENCIA, foi adjudicada e 
homologada pelo Prefeito Municipal, LUCIO SANTO DE LIMA, o objeto à seguinte empresa:
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA.

Valparaiso-SP, 06 de abril de 2020.
Na data supra ratifico

LUCIO SANTO DE LIMA 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
ERRATA – Pregão Eletrônico 125/2019 – PMH 12978/2019 
- Objeto: “Aquisição de materiais de limpeza para as diversas 
Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Hortolândia, 

e demais órgãos públicos da Administração Direta”, publicado no D.O.M no dia 
30/03/2020, pág. 02, no D.O.E. de 28/03/2020, Poder Executivo, Seção I, pág. 
130 e no Jornal Gazeta de São Paulo, pág. A5. O Município de Hortolândia 
torna público aos interessados, considerando errata constante dos autos, que 
houve retificação nos lotes 17, 18, 19, 20, 21 e 22, permanecendo inalterados 
os demais itens licitados. A errata com as retificações encontra-se disponível 
nos seguintes endereços eletrônicos: www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.hortolandia.sp.gov.br. Hortolândia, 06 de abril de 2020. Claudemir Ap. 
Marques Francisco - Secretário de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO - O Município de Hortolândia 
torna público aos interessados, o Pregão Eletrônico Para Registro 
de Preços 24/2020, Edital 30/2020, PMH 1362/2020, objeto 

“Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), de acordo com 
as especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo. Abertura 
de Propostas iniciais: 08/04/2020 às 09h00 Cadastro de Propostas iniciais 
até:24/04/2020 às 09h00 Início do Pregão (fase competitiva): 24/04/2020 
às 09h30 Para todos as referências de tempo será observado de horário 
de Brasília (DF). LOCAL:www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma 
eletrônica disponível no website www.bbmnetlicitacoes.com.br, o Edital e 
seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: 
www.hortolandia.sp.gov.br ou junto ao Departamento de Suprimentos, 
localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, bairro Remanso 
Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância do equivalente ao custo por folha da Administração.
Hortolândia, 06 de Abril de 2020. Claudemir Aparecido Marques Francisco/
Secretário Municipal Interino de Administração e Gestão de Pessoal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020

Processo de Compras nº 0145/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma do imóvel localizado na Rua 
Major Francisco Gandra s/n – Bonfim Paulista, conforme descrito no edital e seus anexos.    
Valor Estimado: R$ 760.000,83 (setecentos e sessenta mil reais oitenta e três centavos).

PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 23/04/2020 às 08:30 hs. 
ABERTURA: dia 23/04/2020 às 09:00 hs. 

• Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de 
Compras - Via São Bento s/nº - Jardim Mosteiro, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou (na 
íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.  

Ribeirão Preto, 06 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

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

Ribeirão Preto, 06 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 85/2020

Processo de Compras nº 207/2020

OBJETO: Aquisição de Macacão de Segurança (Epi) e Filtro Hmef (para Ventilação Pulmonar 
de pacientes) em casos de suspeita/confirmação de contaminação ao Covid-19, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 402.920,00 (quatrocentos e dois mil novecentos e vinte reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h30 do dia 15 de abril de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de abril de 2020 às 08h30.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 de abril 2020 a partir das 09h00.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 06 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 - RERRATIFICADO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, objetivando a aquisição de um caminhão compacta-
dor de lixo; Edital nº. 176/20; Processo nº. 243/2020. Fica determinado o dia 27 de abril de 2020, às 
08h00min, para recebimento dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. 
O Edital poderá ser retirado junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito 
à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@
gmail.com. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. 

Nova Luzitânia (SP), 06 de abril de 2020.
LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 - RERRATIFICADO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020, objetivando a aquisição de um caminhão pipa; Edital 
nº. 177/20; Processo nº. 332/2020. Fica determinado o dia 28 de abril de 2020, às 08h00min, para 
recebimento dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá 
ser retirado junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro 
Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204.

Nova Luzitânia (SP), 06 de abril de 2020.
LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 - RERRATIFICADO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, objetivando a aquisição de um caminhão compacta-
dor de lixo; Edital nº. 176/20; Processo nº. 243/2020. Fica determinado o dia 27 de abril de 2020, às 
08h00min, para recebimento dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. 
O Edital poderá ser retirado junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito 
à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@
gmail.com. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. 

Nova Luzitânia (SP), 06 de abril de 2020.
LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 - RERRATIFICADO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020, objetivando a aquisição de um caminhão pipa; Edital 
nº. 177/20; Processo nº. 332/2020. Fica determinado o dia 28 de abril de 2020, às 08h00min, para 
recebimento dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá 
ser retirado junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro 
Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204.

Nova Luzitânia (SP), 06 de abril de 2020.
LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação - Tomada de Preços nº 02/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução de muro de arrimo, muro de 

fechamento, guias e sarjetas moldadas in loco, pavimentação asfáltica, recapeamento 
asfáltico, calçadas e guarda corpos, obra esta à ser executada na Av. Pref. Rubens de 
Carvalho Ferreira no município de Cajuru, conforme planilhas, cronogramas, memorial 
descritivo e projetos anexos ao edital, em regime de empreitada por preço global. À vista 
dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão 
do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão Municipal de Licitações encarregada 
de julgar e processar a Tomada de Preços nº 02/2020 e despacho da coordenadoria 
de assuntos jurídicos homologo e adjudico a licitação, promovida para a Contratação 
de empresa para execução de muro de arrimo, muro de fechamento, guias e sarjetas 
moldadas in loco, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, calçadas e guarda 
corpos, obra esta à ser executada na Av. Pref. Rubens de Carvalho Ferreira no município 
de Cajuru, conforme planilhas, cronogramas, memorial descritivo e projetos anexos ao 
edital, em regime de empreitada por preço global.

Cajuru/SP, 03 de abril de 2020. João Batista Ruggeri Ré - Prefeito Municipal
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 A A Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro ini-
ciou nesta semana, no He-
mocentro do Rio (Hemorio), 
estudos com uso de plasmas 
de pacientes curados do coro-
navírus para tratar infectados. 
O procedimento consiste em 
inserir o plasma – parte do 
sangue que contém anticor-
pos – colhido de pacientes 
curados para transfundir em 
infectados e com quadro gra-
ve, e surge como mais uma 
estratégia possível de trata-
mento para o novo corona-
vírus.

A técnica já foi usada nas 
epidemias de ebola e H1N1. O 
Hemorio já havia estudado 
a técnica em parceria com a 
Fiocruz e a Universidade de 
Pittsburgh, nos EUA, contra 
o vírus da dengue, obtendo 
resultados promissores.

“É uma alternativa tera-

Saúde do RJ testa plasma para 
tratar doentes pela Covid-19

Hemocentro do Rio iniciou estudos com uso de plasmas de 
pacientes curados do coronavírus para tratar infectados graves

 REPRODUÇÃO TV GLOBO

O diretor do Hemorio, 
Luiz Amorim, explicou que 
cada bolsa de plasma coleta-
da pode fornecer tratamen-
to para até três pessoas. O 
plasma doado pelos pacien-
tes curados ficará na unidade 
e será distribuído mediante 
solicitação dos hospitais que 
tratam casos graves do novo 
coronavírus.

  “A expectativa é de que 
haja melhora da evolução da 
doença e redução da morta-
lidade nos pacientes que re-
ceberem a terapia, além de 
os riscos serem praticamente 
zero”, afirmou Amorim. “No 
entanto, só os resultados dos 
estudos determinarão se a 
abordagem é de fato eficaz.”

França, Canadá, Israel e Es-
panha também estão se pre-
parando para usar o plasma 
convalescente contra a Co-
vid-19, como já está sendo 
feito nos Estados Unidos. Re-
sultados obtidos com pacien-
tes na China indicam bons  
resultados.

O secretário ressaltou a 
importância do isolamento 
social.(EC e GSP)

pêutica promissora que po-
derá dar uma nova chance a 
muitas pessoas”, afirmou o 
secretário de saúde do Esta-
do, Edmar Santos. “Estamos 
empenhados em avançar nos 

estudos e, se os resultados 
vierem, será mais um meio 
de salvarmos vidas. Quanto 
menos pessoas infectadas 
ao mesmo tempo, menos  
mortes.” 

 A O Ceará deve ser o primei-
ro estado brasileiro a atingir 
o pico de infecções pelo novo 
coronavírus, no dia 25 de abril. 
O alerta foi feito por um grupo 
de pesquisadores da Rede Co-
Vida, iniciativa da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da 
Universidade Federal da Bah-
ia (UFBA). Segundo relatório 
dos pesquisadores, a estima-
tiva é que o estado deve supe-
rar os 3 mil pacientes com a 
doença ainda nesta semana e 
alcançar o segundo lugar em 
números de pacientes com Co-
vid-19 no País. As informações 
são do “G1”.

O levantamento mostra 
que o Ceará deve alcançar o 
número de 3.053 pessoas in-
fectadas nesta quarta-feira (8), 
ultrapassando o Rio de Janeiro 
(2.887) e ficando atrás apenas 
de São Paulo (11.684). Até o úl-
timo domingo o estado tinha 
976 pessoas infectadas e 26 

Ceará deve atingir pico 
de infecções no dia 25

mortes pelo novo coronavírus, 
de acordo com dados da Secre-
taria da Saúde do Ceará (Sesa).

O relatório alerta também 
que na quarta, o Brasil deve ter 
cerca de 21 mil casos de pacien-
tes infectados e mais de 500 
mortes pela doença. Os pes-
quisadores calcularam o po-
tencial de reprodução da doen-
ça para descobrir a velocidade 
que o vírus se espalha nos es-
tados brasileiros.

ISOLAMENTO.
Sobre o impacto do distancia-
mento social, uma das medi-
das usadas no País para conter 
a propagação do vírus, os pes-
quisadores ainda estão ana-
lisando. Os resultados dessa 
medida preventiva devem ser 
demonstrados nos próximos 
boletins semanais da Rede Co-
Vida. No Ceará, o isolamento 
social deve ir até o dia 20 de 
abril. (GSP)

 A O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
55, foi encaminhado para 
uma UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) nesta segun-
da-feira (6), um dia após ser 
internado por estar com a Co-
vid-19, informou o governo 
britânico.

“Ao longo desta tarde, a 
condição do primeiro-minis-
tro piorou, e por aconselha-
mento da equipe médica, ele 
foi levado para a Unidade de 
Terapia Intensiva do hospital”, 
afirmou o governo, em nota.

Ele se trata no hospital 
Saint Thomas, em Londres.

Na manhã desta segunda 

Infectado com Covid-19, 
Boris Johnson vai para UTI 

 Premiê foi internado no domingo por recomendações médicas

ANDREW PARSONS /10 DOWNING STRE

O premiê foi internado no domingo, já que sintomas da doença 
como febre e tosse não estavam cedendo durante o autoisolamento

(6), ele escreveu em uma rede 
social que “está de bom hu-
mor e passou bem a noite”. O 
premiê foi internado às 20h 
do domingo (5), por recomen-
dação médica, já que sinto-
mas da doença como febre e 
tosse não estavam cedendo 
durante o autoisolamento.

Em pesquisa feita pelo ins-
tituto YouGov nesta segun-
da, 45% dos britânicos opi-
naram que o premiê deveria 
se afastar do cargo enquan-
to estivesse doente, e 42% 
defenderam que ele con-
tinue à frente do governo.  
(FP)

 A Passados 40 dias desde a 
confirmação do primeiro caso 
da Covid-19 no Brasil, o Minis-
tério da Saúde informou nes-
ta segunda-feira (6) que o País 
chegou a 12.056 casos confir-
mados e 553 mortes pelo co-
ronavírus. A taxa de letalidade 
está em 4,6%.

Foram 926 novos casos e 
67 mortes registradas apenas 
nas últimas 24 horas. No do-
mingo (5), a contagem do Mi-
nistério da Saúde estava em 
486 mortes pela doença e 
11.130 casos confirmados.

Os números são de regis-
tros oficiais, mas projeções 
matemáticas sugerem que 
eles representam apenas 10% 
do total real de infectados.

Conforme mostrou repor-
tagem do jornal “O Estado de 
S. Paulo”, para calcular o nú-

Brasil registra mais 
de 12 mil casos 

mero real de casos de coro-
navírus no País, um grupo de 
pesquisadores da Universida-
de Federal de Pelotas (UFPel), 
no Rio Grande do Sul, vai usar 
uma metodologia similar à de 
pesquisas eleitorais.

Os testes começam em 15 
dias, e antes do fim de maio o 
país já deve ter uma dimensão 
mais clara da epidemia.

Originalmente, o objetivo 
do projeto era fazer o levanta-
mento de forma experimen-
tal somente no Rio Grande 
do Sul, com financiamento de 
R$ 1 milhão do Instituto Ser-
rapilheira. Mas o Ministério 
da Saúde logo percebeu o po-
tencial da ideia. Antes que os 
técnicos fossem a campo no 
Sul, firmou um contrato para 
uma pesquisa de abrangência 
nacional. (EC)

Na tarde desta 
segunda-feira,  
as condições de 
saúde do premiê 
pioraram e ele foi 
levado para a UTI

 A O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) decidiu 
nesta segunda-feira manter 
o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, no car-
go após ter decidido por sua 
demissão horas antes.

Segundo a revista “Veja”, 
o presidente foi convencido 
no fim da tarde por militares 
a mudar de ideia, pelo menos 
por enquanto. Entre os mi-
litares que aconselharam o 
presidente estão Walter Bra-
ga Netto (Casa Civil) e Luiz 
Eduardo Ramos (Governo). A 
possibilidade de exoneração, 
segundo a “Veja”, no entanto, 
continua forte.

No início da tarde desta 
segunda, o jornal “O Globo” 
havia publicado que Bolso-
naro havia decidido demitir 
o ministro da Saúde, e que 
a exoneração estava sendo 
preparada no Palácio do Pla-
nalto, para ser publicada em 
uma edição extraordinária 
do Diário Oficial.

O mais cotado para subs-
tituir Mandetta, segundo “O Bolsonaro estaria descontente com a postura de Mandetta, que não estaria ouvindo o presidente

ISAC NOBREGA/PR

Bolsonaro volta atrás e 
decide manter Mandetta 

CRISE. Segundo revista, presidente foi convencido por militares a mudar de ideia, pelo menos por enquanto

Globo”, era o deputado fede-
ral Osmar Terra (MDB-RS), 
ex-ministro da Cidadania.

Bolsonaro estaria descon-
tente com a postura de Man-
detta, que não estaria ouvin-
do o presidente na condução 
do enfrentamento à pande-
mia do novo coronavírus.

CANETADA.
No último domingo (5), Bol-
sonaro havia dito, sem citar 
nomes, que algumas pes-
soas do seu governo “de re-
pente viraram estrelas e fa-
lam pelos cotovelos” e que 
ele não teria medo nem “pa-
vor” de usar a caneta contra 
eles. Mandetta vem negando 
que pediria demissão e diz 
que só sairia demitido pelo  
presidente.

Osmar Terra é mais ali-
nhado ao presidente na fle-
xibilização do fechamento 
do comércio em todo País, 
indo na contramão de espe-
cialistas e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
(GSP)

Cidades têm 
panelaço 
a favor de 
ministro

 A A cidade de São Paulo re-
gistrou panelaços contra a 
possível demissão do minis-
tro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (sem par-
tido), anunciada pelo jor-
nal “O Globo” na tarde desta  
segunda-feira. Além de São 
Paulo, em alguns bairros do 
Rio de Janeiro também foram  
ouvidos panelaços.

Em Perdizes, na zona oeste 
da capital paulista, moradores 
saíram às janelas e gritaram 
palavras contra o presidente, 
como “Bolsonaro genocida” 
e “fica, Mandetta”. No edifí-
cio Copan, no centro da Capi-
tal, houve gritos como “pre-
sidente ignorante”.Também 
houve panelaços pelo menos 
em outras regiões do centro e 
da zona oeste da Capital. 

Segundo o jornal “O Glo-
bo”, Bolsonaro havia decidi-
do demitir o ministro da Saú-
de ainda nesta segunda-feira. 
Mais tarde, a “Veja” publicou 
que militares fizeram o presi-
dente mudar de ideia e man-
ter Mandetta no cargo ao me-
nos por enquanto. (GSP)

SAÚDE
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C
antada por Roberto 
Carlos e Liah Soares 
(foto), “A Cor do Som”, 
composição dela e 
Iana Marinho, está 

confirmada na trilha de “Um 
Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo. É 
a substituta de “Amor de Mãe”, 
na Globo, que também teve 
seu lançamento transferido.

TV TUDO.
Melhor das hipóteses. A dra-
maturgia da TV Globo, ainda 
meio que no escuro, trabalha 
com os meses de setembro 
e outubro para o retorno das 
exibições de “Salve-se Quem 
Puder” e “Amor de Mãe”, as-
sim como a estreia de “Nos 
Tempos do Imperador” na fai-
xa das 18h. Antes, há o enten-
dimento, impossível. Será ne-
cessário um tempo para fazer 
a máquina voltar a girar.

Sem saída. A partir de hoje, 

Dueto em “Um lugar ao sol” de acordo com comunicado 
distribuído, colaboradores de 
várias produções e outros se-
tores do SBT serão colocados 
em férias de 15 dias. Uma me-
dida que se estende a todos, 
aos que já haviam solicitado e 
aos que não.

Auxílio. A Santa Casa está pre-
cisando de ajuda para atender 
pessoas carentes vítimas do 
coronavírus. Encabeçada pelo 
jornalista William Correa e 
distribuída nas redes sociais, a 
campanha conta com apelos 
de vários famosos, entre eles, 
Leandro Karnal, Marcelo Tas, 
Mario Sérgio Cortella e João 
Carlos Martins, entre outros.  

Basquete. Nesta quinta, 
23h30, a Band volta com a 
NBA, mas ainda sem os jogos. 
Um programa especial está 
sendo montado, em cima dos 
grandes destaques da 
competição.

Não tem como. Assim como 
em outras atividades, espe-

cialmente na saúde, pessoal 
da reportagem não tem como 
evitar maior exposição. O 
jornalismo da Record, entre 
repórteres e até diretores de 
imagem, já apresentou algu-
mas baixas.

Trabalho novo. Glenda Kozlo-
wski também está se valen-
do das redes sociais para dar 
prosseguimento aos seus tra-
balhos. No Instagram, diaria-
mente, ela tem apresentado 
entrevistas com atletas olím-
picos. Ícaro Miguel, do Tae-
kondo e Bruno Schmidt são 
algumas das suas próximas 
atrações.

Em cima disso. Anteriormen-
te programado para maio, o 
reality “Uma Vida, Um So-
nho”, que terá apresentação 
da Glenda Kozlowski e será 
exibido no SBT, ficou para o 
segundo semestre. O pro-
grama envolve a presença 
de muitos jovens. Não tinha 
como seguir com a sua pro-
dução agora.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

CRUZADAS

MALHAÇÃO
VIVA A DIFERENÇA
17h45, na Globo

Roney e Tato visitam Keyla e o bebê 
no hospital. Keyla pensa em um 
nome para o fi lho e pede ajuda às 
amigas. Ellen promete a Dóris que 
não hackeará mais nenhuma rede 
de computadores. Lica se revolta 
contra Edgar. Tato enfrenta Aldo e 
sai de casa. Keyla se recusa a deixar 
o hospital com o fi lho, e as amigas 
a apoiam. Tato garante que cuidará 
do bebê com Keyla.

NOVO MUNDO
18h20, na Globo

Joaquim chama por Anna. Piatã 
tenta tranquilizar Anna. Elvira des-
cobre que foi enganada por Manoel. 
Jurema não gosta de ver o encan-
tamento de Jacira por Joaquim. 
Germana tenta se aproximar da 
família real. Thomas se irrita com 
o desprezo de Pedro. Anna tenta 
conversar com Elvira, mas Thomas 
a interrompe. Leopoldina se assusta 
com o comportamento de Carlota. 
Pedro tem sua primeira noite com 
a esposa. Joaquim se desespera ao 
saber que não pode deixar a aldeia 
sem o consentimento de Ubirajara.

TOTALMENTE DEMAIS
19h30, na Globo

Dorinha sugere que Carolina apro-

RESUMO DAS NOVELAS

veite seu período fértil para seduzir 
Arthur. Cassandra pede ajuda a 
Katia e Lurdinha para mudar seu vi-
sual. Zé Pedro avisa a Germano que 
fornecedores desejam saber se a 
Bastille está poluindo o Rio Taman-
duá. Marcão acusa Fabinho de estar 
investindo em Leila e termina o na-
moro com ela. Lili incentiva Fabinho 
a criar um projeto para solucionar o 
problema de poluição. Jonatas diz 
a Rosângela que viu Florisval com 
uma mulher. Rosângela expulsa 
Florisval de sua casa. Jonatas leva 
Eliza para conhecer sua família. Ao 
ver Arthur conversando com Lorena, 
Carolina decide seduzir Rafael para 
provocar ciúmes no empresário.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Poderosa diz à Maria Antônia que 
ela não tem necessidade de se 
tornar uma garota de programa. 
Tobias pede a Bernardo que denun-
cie Cindy. Com isso, ela vai achar 
que Ramiro que fez a denúncia e 
dizer que ele atirou nela. Antônio 
visita Cindy na clinica. Dona Sonia 
diz a Fernanda que Ramiro está no 
Brasil, que ele mentiu, e que está 
no mesmo hospital que Peppe está 
inernado. Peppe termina o namoro 
com Rosa Flor e pede para ela ir 
embora. Rosa Flor sai correndo do 
quarto, arrasada. Peppe se descon-
trola e se revolta, chorando muito e 
senso consolado por Luiggi.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Na casa de Arlete, Waldineusa 
confronta Falcão. Kessya 
conta para Poliana que Eric é 
seu admirador secreto. Bento 
conta o que viu para Helô, e a 
coordenadora convoca Luca e Gabi 
para a diretoria. Marcelo questiona 
Nadine quanto as mensagens 
que a mulher enviou a ele. Luca 
e Gabi dizem a Helô que não são 
os responsáveis pelo canal. Mirela 
apresenta “Leandro” a Raquel, e a 
menina desconfi a que o conhece 
de algum lugar. Luca convida Gabi 
para sair e o casal vai ao cinema. 
Claudia e Joana dizem a Luisa que 
Marcelo tem mesmo um caso com 
Nadine.

FINA ESTAMPA
21h15, na Globo

Antenor liga para Patrícia, que o 
destrata. Teodora conversa com 
Wallace sobre o prêmio que ele 
receberá com a luta. Carolina 
e Vilma pensam em fazer um 
perfi l de Letícia em um site de 
relacionamento. Rafael e Amália 
têm sua primeira noite de amor. 
Griselda repreende Guaracy ao vê-
lo no Le Velmont. Severino e Renê 
elogiam o trabalho de Griselda. 
Quinzé confronta Teodora, e uma 
jornalista acompanha a discussão 
do ex-casal.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Para aqueles que 
continuam as ativi-

dades profi ssionais: O momento 
é muito favorável para coisas 
relacionadas com o compromis-
so formal, especialmente se você 
estiver procurando um emprego.

TOURO. 
Você terá uma chance 
de reviver sua vida 
amorosa e você deve 

deixar certos hábitos reconfor-
tantes para dar chance a essa 
vida. Seu parceiro está pronto. 
Abra os olhos!

GÊMEOS. 
As coisas vão ser 
perfeitas se você 
concordar em jogar 

o mesmo jogo do seu parceiro. 
Não há nada a temer, você vai 
ganhar em paixão e segurança 
emocional.

CÂNCER. 
Seus poderes seduto-
res serão o seu melhor 
trunfo, então os use 

sem reservas. Você não vai se 
arrepender. Se você for solteiro, 
saia da toca, você terá encontros 
emocionantes.

LEÃO. 
Hoje é um bom dia 
para os orçamentos 

de reestruturação e para todas 
as coisas relacionadas com o 
desenvolvimento e a criativida-
de. Arregace as mangas neste 
momento!

VIRGEM. 
Sua vida emocional vai 
se concentrar na fra-
ternidade, na amizade, 

na família ou nos fi lhos. É hora 
de planejar algumas mudanças 
em seu lar. Fale sobre isso com as 
pessoas ao seu redor.

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

estará mais calmo e estável 
hoje. Você tem uma ideia mais 
clara do que precisa fazer como 
prioridade.

ESCORPIÃO. 
Sua necessidade de 
estabilidade faz com 
que você seja menos 

receptivo aos momentos de 
alegria que surgem. Você pode 
superar este problema com 
facilidade.

SAGITÁRIO. 
Você vai sentir uma 
forte necessidade de 

segurança emocional hoje. Se 
você for solteio, não se deixe 
ceder ao pessimismo e ao 
fatalismo. As estrelas vão sorrir 
para você.

CAPRICÓRNIO. 
As pessoas em torno 
de você chegarão 
perto para impor as 

suas escolhas. Mas não tem 
sentido nenhum em se irritar. 
Deixe-se levar, isto não é sinal de 
fraqueza.

AQUÁRIO. 
Lutas de poder, 
debates contraditórios, 
evite estes problemas 

a todo custo hoje! O mau humor 
do seu parceiro refl ete necessida-
des reprimidas, que são o oposto 
daquilo que você imagina.

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

vai descobrir uma direção muito 
promissora a seguir. É hora de 
explorar e procurar contatos 
interessantes.

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

A leitura 
na medida 
certa.
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C
antada por Roberto 
Carlos e Liah Soares 
(foto), “A Cor do Som”, 
composição dela e 
Iana Marinho, está 

confirmada na trilha de “Um 
Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo. É 
a substituta de “Amor de Mãe”, 
na Globo, que também teve 
seu lançamento transferido.

TV TUDO.
Melhor das hipóteses. A dra-
maturgia da TV Globo, ainda 
meio que no escuro, trabalha 
com os meses de setembro 
e outubro para o retorno das 
exibições de “Salve-se Quem 
Puder” e “Amor de Mãe”, as-
sim como a estreia de “Nos 
Tempos do Imperador” na fai-
xa das 18h. Antes, há o enten-
dimento, impossível. Será ne-
cessário um tempo para fazer 
a máquina voltar a girar.

Sem saída. A partir de hoje, 

Dueto em “Um lugar ao sol” de acordo com comunicado 
distribuído, colaboradores de 
várias produções e outros se-
tores do SBT serão colocados 
em férias de 15 dias. Uma me-
dida que se estende a todos, 
aos que já haviam solicitado e 
aos que não.

Auxílio. A Santa Casa está pre-
cisando de ajuda para atender 
pessoas carentes vítimas do 
coronavírus. Encabeçada pelo 
jornalista William Correa e 
distribuída nas redes sociais, a 
campanha conta com apelos 
de vários famosos, entre eles, 
Leandro Karnal, Marcelo Tas, 
Mario Sérgio Cortella e João 
Carlos Martins, entre outros.  

Basquete. Nesta quinta, 
23h30, a Band volta com a 
NBA, mas ainda sem os jogos. 
Um programa especial está 
sendo montado, em cima dos 
grandes destaques da 
competição.

Não tem como. Assim como 
em outras atividades, espe-

cialmente na saúde, pessoal 
da reportagem não tem como 
evitar maior exposição. O 
jornalismo da Record, entre 
repórteres e até diretores de 
imagem, já apresentou algu-
mas baixas.

Trabalho novo. Glenda Kozlo-
wski também está se valen-
do das redes sociais para dar 
prosseguimento aos seus tra-
balhos. No Instagram, diaria-
mente, ela tem apresentado 
entrevistas com atletas olím-
picos. Ícaro Miguel, do Tae-
kondo e Bruno Schmidt são 
algumas das suas próximas 
atrações.

Em cima disso. Anteriormen-
te programado para maio, o 
reality “Uma Vida, Um So-
nho”, que terá apresentação 
da Glenda Kozlowski e será 
exibido no SBT, ficou para o 
segundo semestre. O pro-
grama envolve a presença 
de muitos jovens. Não tinha 
como seguir com a sua pro-
dução agora.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

CRUZADAS

MALHAÇÃO
VIVA A DIFERENÇA
17h45, na Globo

Roney e Tato visitam Keyla e o bebê 
no hospital. Keyla pensa em um 
nome para o fi lho e pede ajuda às 
amigas. Ellen promete a Dóris que 
não hackeará mais nenhuma rede 
de computadores. Lica se revolta 
contra Edgar. Tato enfrenta Aldo e 
sai de casa. Keyla se recusa a deixar 
o hospital com o fi lho, e as amigas 
a apoiam. Tato garante que cuidará 
do bebê com Keyla.

NOVO MUNDO
18h20, na Globo

Joaquim chama por Anna. Piatã 
tenta tranquilizar Anna. Elvira des-
cobre que foi enganada por Manoel. 
Jurema não gosta de ver o encan-
tamento de Jacira por Joaquim. 
Germana tenta se aproximar da 
família real. Thomas se irrita com 
o desprezo de Pedro. Anna tenta 
conversar com Elvira, mas Thomas 
a interrompe. Leopoldina se assusta 
com o comportamento de Carlota. 
Pedro tem sua primeira noite com 
a esposa. Joaquim se desespera ao 
saber que não pode deixar a aldeia 
sem o consentimento de Ubirajara.

TOTALMENTE DEMAIS
19h30, na Globo

Dorinha sugere que Carolina apro-

RESUMO DAS NOVELAS

veite seu período fértil para seduzir 
Arthur. Cassandra pede ajuda a 
Katia e Lurdinha para mudar seu vi-
sual. Zé Pedro avisa a Germano que 
fornecedores desejam saber se a 
Bastille está poluindo o Rio Taman-
duá. Marcão acusa Fabinho de estar 
investindo em Leila e termina o na-
moro com ela. Lili incentiva Fabinho 
a criar um projeto para solucionar o 
problema de poluição. Jonatas diz 
a Rosângela que viu Florisval com 
uma mulher. Rosângela expulsa 
Florisval de sua casa. Jonatas leva 
Eliza para conhecer sua família. Ao 
ver Arthur conversando com Lorena, 
Carolina decide seduzir Rafael para 
provocar ciúmes no empresário.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Poderosa diz à Maria Antônia que 
ela não tem necessidade de se 
tornar uma garota de programa. 
Tobias pede a Bernardo que denun-
cie Cindy. Com isso, ela vai achar 
que Ramiro que fez a denúncia e 
dizer que ele atirou nela. Antônio 
visita Cindy na clinica. Dona Sonia 
diz a Fernanda que Ramiro está no 
Brasil, que ele mentiu, e que está 
no mesmo hospital que Peppe está 
inernado. Peppe termina o namoro 
com Rosa Flor e pede para ela ir 
embora. Rosa Flor sai correndo do 
quarto, arrasada. Peppe se descon-
trola e se revolta, chorando muito e 
senso consolado por Luiggi.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Na casa de Arlete, Waldineusa 
confronta Falcão. Kessya 
conta para Poliana que Eric é 
seu admirador secreto. Bento 
conta o que viu para Helô, e a 
coordenadora convoca Luca e Gabi 
para a diretoria. Marcelo questiona 
Nadine quanto as mensagens 
que a mulher enviou a ele. Luca 
e Gabi dizem a Helô que não são 
os responsáveis pelo canal. Mirela 
apresenta “Leandro” a Raquel, e a 
menina desconfi a que o conhece 
de algum lugar. Luca convida Gabi 
para sair e o casal vai ao cinema. 
Claudia e Joana dizem a Luisa que 
Marcelo tem mesmo um caso com 
Nadine.

FINA ESTAMPA
21h15, na Globo

Antenor liga para Patrícia, que o 
destrata. Teodora conversa com 
Wallace sobre o prêmio que ele 
receberá com a luta. Carolina 
e Vilma pensam em fazer um 
perfi l de Letícia em um site de 
relacionamento. Rafael e Amália 
têm sua primeira noite de amor. 
Griselda repreende Guaracy ao vê-
lo no Le Velmont. Severino e Renê 
elogiam o trabalho de Griselda. 
Quinzé confronta Teodora, e uma 
jornalista acompanha a discussão 
do ex-casal.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Para aqueles que 
continuam as ativi-

dades profi ssionais: O momento 
é muito favorável para coisas 
relacionadas com o compromis-
so formal, especialmente se você 
estiver procurando um emprego.

TOURO. 
Você terá uma chance 
de reviver sua vida 
amorosa e você deve 

deixar certos hábitos reconfor-
tantes para dar chance a essa 
vida. Seu parceiro está pronto. 
Abra os olhos!

GÊMEOS. 
As coisas vão ser 
perfeitas se você 
concordar em jogar 

o mesmo jogo do seu parceiro. 
Não há nada a temer, você vai 
ganhar em paixão e segurança 
emocional.

CÂNCER. 
Seus poderes seduto-
res serão o seu melhor 
trunfo, então os use 

sem reservas. Você não vai se 
arrepender. Se você for solteiro, 
saia da toca, você terá encontros 
emocionantes.

LEÃO. 
Hoje é um bom dia 
para os orçamentos 

de reestruturação e para todas 
as coisas relacionadas com o 
desenvolvimento e a criativida-
de. Arregace as mangas neste 
momento!

VIRGEM. 
Sua vida emocional vai 
se concentrar na fra-
ternidade, na amizade, 

na família ou nos fi lhos. É hora 
de planejar algumas mudanças 
em seu lar. Fale sobre isso com as 
pessoas ao seu redor.

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

estará mais calmo e estável 
hoje. Você tem uma ideia mais 
clara do que precisa fazer como 
prioridade.

ESCORPIÃO. 
Sua necessidade de 
estabilidade faz com 
que você seja menos 

receptivo aos momentos de 
alegria que surgem. Você pode 
superar este problema com 
facilidade.

SAGITÁRIO. 
Você vai sentir uma 
forte necessidade de 

segurança emocional hoje. Se 
você for solteio, não se deixe 
ceder ao pessimismo e ao 
fatalismo. As estrelas vão sorrir 
para você.

CAPRICÓRNIO. 
As pessoas em torno 
de você chegarão 
perto para impor as 

suas escolhas. Mas não tem 
sentido nenhum em se irritar. 
Deixe-se levar, isto não é sinal de 
fraqueza.

AQUÁRIO. 
Lutas de poder, 
debates contraditórios, 
evite estes problemas 

a todo custo hoje! O mau humor 
do seu parceiro refl ete necessida-
des reprimidas, que são o oposto 
daquilo que você imagina.

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

vai descobrir uma direção muito 
promissora a seguir. É hora de 
explorar e procurar contatos 
interessantes.

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

A leitura 
na medida 
certa.
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Curtas

ACUSAÇÕES. Felipe 
Prior se pronunciou 
sobre as acusações de 
estupro que sofreu, de-
pois da reportagem da 
revista “Marie Claire”, 
que trouxe o relato de 
duas mulheres que acu-
sam o ex-participante 
do BBB20 de estupro 
e de uma outra vítima 
que alega ter sofrido 
tentativa de estupro 
pelo mesmo. “Meus ad-
vogados estão toman-
do todas as providên-
cias e queria dizer ao 
público que todo o ca-
rinho que eles estão 
me passado, estão me 
tornando mais forte”, 
disse. 

BBB20. Após dar a en-
tender que votaria em 
Flayslane no paredão 
do BBB formado pela 
cantora paraibana, Mar-
cela e Babu, a atriz foi 
muito criticada e até 
chamada de “racista” 
nas redes. “Prefiro ela 
agora”, disse Bruna so-
bre Flay.

MUDANÇA. Apre-
sentador do progra-
ma Os Donos da Bola, 
na “Band”, Neto dis-
se em entrevista para 
Leo Dias, do “UOL”, que 
tem vontade de sair do 
Brasil em alguns anos. 
“Vou embora do país. 
Quando fizer 60 anos 
quero ir morar em Or-
lando. Quero ficar no 
anonimato, sabe? Que-
ro ser uma pessoa co-
mum, normal”, disse.

“Queria tanto ver 
meus filhos”
Babu Santana, do 
BBB20, chora ao ficar 
completamente isolado 
no programa.

A 
live de Jorge e 
Mateus que agi-
tou a internet 
no último sába-
do (4) foi muito 

criticada e a dupla foi acu-
sada de gerar aglomeração 
por conta do tamanho da 
equipe. “O Jorge e o Mateus 
chegaram poucos minu-
tos antes do início da live. 
Toda produção com o uso 
de máscaras e luvas. Fras-
cos de álcool em gel foram 
espalhados pela casa. Não 
houve aglomeração. Segui-
mos todas as normas reco-
mendadas pelo Ministério 
da Saúde”, disse a assesso-
ria da dupla. Um total de 
R$1.082.993 foi arrecadado 
com a live. Isso equivale a 
mais de 216 toneladas de 
alimentos.

JORGE E MATEUS  
Dupla é criticada por live
Internautas 
criticaram o que 
parecia ser uma 
aglomeração nos 
bastidores do show 
ao vivo

Acabou o amor?
Guilherme, do BBB20, apagou as fotos de seu Instagram em 
que aparecia com Gabi Martins. Os dois namoraram duran-
te o programa antes do modelo ser eliminado. Na festa do 
último sábado (4), a cantora mandou algumas indiretas para 
ele. “Eu estava do seu lado, mas você estava com ela. Eu es-
tava aqui do seu lado, e você não viu. Eu não vou voltar para 
você nunca mais”, disse. Gabi foi eliminada no domingo (5) 
em um paredão contra Babu e Thelma.

É o jeito
Marina Ruy Barbosa resol-
veu compartilhar suas von-
tades com seus seguido-
res na última sexta-feira (3). 
“Hoje eu vou beber”, escre-
veu no Twitter. A atriz agitou 
seus fãs e recebeu uma série 
de mensagens inusitadas. 
“Faz live bêbada”, pediu um 
seguidor. “Errada não tá”, 
disse outro. “Queria, porém 
estou grávida”, falou outra.

Saudade
Diagnosticado com coro-
navírus há cerca de 10 dias, 
o cantor Dinho Ouro Preto, 
do Capital Inicial, relatou no 
sábado (4) ter ficado 24 ho-
ras sem febre. “Que sauda-
de de sair para dar uma vol-
ta no parque, correr e fazer 
meus exercícios escutando 
um bom som”, escreveu. “Fi-
quem em casa se possível. Se 
cuidem, beleza?”, completou.

Isis Valverde aproveita quarentena
Isis Valverde compartilhou no último domingo (5) algumas fotos em seu Instagram em que 
aparece de biquíni e mostrou o bumbum impecável. De quarentena por conta da pandemia 
de coronavírus, a morena brincou com a situação na legenda do clique: “Vai pá onde? Me 
jogar no chuveiro e já volto”. Nos comentários, como sempre, muitos elogios ao corpão da 
atriz. “A ioga deixa o bumbum lindo, né”, comentou uma seguidora. “Linda como sempre”, 
disse outra. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO/GLOBO

REPRODUÇÃO/FACEBOOK REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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Frase

DIVULGAÇÃO

Por Ciro Hamen
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 3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VIII – TATUAPÉ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) do imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do 
Executado ANTONIO DEOLINDO DE SOUZA (CPF Nº 005.863.328-63) e seu cônjuge, se casado for.
 O  MM. Juiz de Direito Dr. Luis Fernando Nardelli, da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Execução 

de Título Extrajudicial, ajuizada pele CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SERRA ALTA (CNPJ Nº 00.763.542/0001-16), em face de ANTONIO DEOLINDO DE 
SOUZA (CPF Nº 005.863.328-63), nos autos do Processo nº 1013553-83.2017.8.26.0008, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do 
Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 
01- IMÓVEL: Apartamento nº 61, localizado no 6º andar do Edifício Serra de Botucatu – Bloco “C”, com entrada pelo número 671 da Rua Itapura, integrante 
do 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a área real privativa de 65,150m²., área real comum de garagem de 40,360m²., correspondente a duas vagas de 
garagem, área real comum de 29,530m²., área real total de 135,040m²., fração ideal no terreno de 0,4346% e um coefi ciente de participação no respectivo 
bloco de 1,0927%. 

Dados do Imóvel
Código Cartográfi co n° 054.049.0079-2
Matrícula Imobiliária n° 151.025 9º Registro de Imóveis de São Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 08 16.10.19 Penhora Exequenda Proc. nº 1013553-83.2017.8.26.0008 Conjunto Residencial Serra Alta

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 488.234,00 (Nov/2019) 
Valor de avaliação atualizado: R$ 497.803,10 (Fev/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
 Débito Condominial/Exequendo: R$ 39.187,47 (Mar/2020) que deverá ser acrescido de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 20%.
Débito Tributários: R$ 31.466,31 (Mar/2020), sendo R$ 29.121,47 de débitos inscritos na dívida ativa e, R$ 2.344,84 de débitos não inscritos na dívida 
ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª Praça terá início no dia 13 de abril de 2020, às 16 horas, e se encerrará no dia 16 de abril de 2020 às 16 horas. Não havendo lance igual ou 
superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de abril de 2020 
às 16 horas, e se encerrará em 07 de maio de 2020, às 16 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 60% do valor 
da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo 
sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo 
único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi 
Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com. (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente 
do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º, CPC).
05 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem (Art. 843, CPC).
 06 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892, CPC). 
07 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
08 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à 
do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, 
fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese 
autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 
10 - O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, CPC).
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º, CPC).
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e 
Celular/WhatsApp (11) 96308-9782. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.
alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 09 de março de 2020.
Eu,  escrevente, digitei.
Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DR. LUIS FERNANDO NARDELLI
JUIZ DE DIREITO

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

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

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

cac@majudicial.com.br.com.brwww.majudicial.com.br
HB12 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., faz saber que, na qualidade de credor fiduciário 
promoverá a venda do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º leilão 
a ser realizado em 08/04/2020 às 11h00, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º andar, Monções, 
São Paulo, SP. Informações pelo telefone (11) 4950-9514. Se necessário, será realizado o 
2º Leilão em 09/04/2020 às 11h00, no mesmo endereço. Imóvel: Apartamento duplex 251, 
localizado nos 28º e 29º pavimentos ou 25º andar do Edifício Estocolmo, situado na Av. Prof. 
João Fiusa, 1615, Ribeirão Preto, SP, contendo área privativa construída de 385,70m² e área de 
uso comum 295,07m², nesta já incluída a área correspondente a seis vagas de garagem 
determinadas e um depósito privativo no 1º subsolo do condomínio, perfazendo a área total 
de 680,77m². Fração ideal de 3,06% do todo. Cad. Mun. 243.892. Matrícula 104.488 do 2º RI 
de Ribeirão Preto, SP. O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetuado até o dia 
subsequente ao leilão. Valores: 1º Praça - R$2.195.687.95. 2º Praça - R$390.927,07. 
Fisicamente, no endereço declinado acima, em igualdade de condições. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente 
Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco Antonio Casale Lauro - Jucesp 842.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EDITAL DE LEILÃO
O Credor Fiduciário BANCO VOTORANTIM S/A (CNPJ. 59.588.111/0001-03), com sede na cidade de São 
Paulo, nos termos da Cédula de Crédito Bancária com Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária, o 
qual figura como Fiduciantes PERCY GARBELLINI (CPF. 015.068.468-15), ETHEL BULGARELLI GAR-

BELLINI (CPF.167.093.098-00), ERIKA BULGARELLI GARBELLINI KAMENSEK (CPF. 164.010.048-27), FERNANDO 
PEREIRA KAMENSEK (CPF. 138.769.468-59) e AUBA AUTOMÓVEIS BATATAIS LTDA (CNPJ. 44.955.635/0001-12, por 
meio do Leiloeiro Oficial Renan Augusto Fernandes Guimarães – Jucesp nº 1.113, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará o Leilão Público do tipo Maior Lance e Oferta de forma ON-LINE (via Internet), através da 
gestora STARTUP LEILÕES. Os interessados poderão participar, virtualmente, através do endereço eletrônico: www.star-
tupleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO, Abertura dia 13/04/2020 
ás 13hs e com encerramento dia 28/04/2020 as 13hs, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.450.000,00 (um 
milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), do imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do Credor 
Fiduciário. Caso não haja licitantes no 1º leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, Abertura dia 28/04/2020 
ás 13hs e com encerramento dia 13/05/2020 as 13hs, com lance mínimo igual ou superior a R$ 909.764,00 (novecentos 
e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais). BEM A SER PRACEADO: Matrícula 8.644 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Batatais – SP. IMÓVEL: “Um lote de terras, sem benfeitorias, situado neste município e Comarca de Batatais, 
no loteamento denominado “Cachoeira dos Cayapós”, consistente do lote nº 1 da quadra D, com 5.000 metros quadrados 
de terreno.  Localização do bem: Avenida Heitor Arantes Neto nº 210 – Chácaras Cachoeira dos Cayapós – Batatais / SP. 
Maiores informações e cópia do edital poderão ser obtidas no escritório da STARTUP LEILÕES, situado na Rua Afonso 
Celso nº 312 – Vila Mariana – São Paulo / SP, telefone: (11) 5594-5888, e-mail: contato@startupleiloes.com.br 

W W W. S TA R T U P L E I L O E S . C O M . B R

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III DE JABAQUARA / SP
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO 
FORO REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: nº 0006640-49.2019.8.26.0003. Executados: requeridos GENY 
DE OLIVEIRA VALENTIM, ELISABETH DE OLIVEIVA, WANDA DE OLIVEIRA, EDUARDO BIROCHI, 
DOLORES RIBAS BIROCHI, JUDITH BIROCHI FORNI, GENY APARECIDA DE OLIVEIRA BARNA, JOSÉ 
CARLOS BARNA, NEIDE DE OLIVEIRA - LOTE 001 - Apartamento com 81,59 m². Rua Major Freire, nº260, 
São Paulo/SP - Contribuinte nº 047.071.0361-4. Descrição completa na Matrícula nº 103.203 do 08º CRI de São 
Paulo/SP. LOTE 002 - Vaga de garagem. Rua Major Freire, nº260, São Paulo/SP - Contribuinte nº 047.174.0304-
5. Descrição completa na Matrícula nº 103.204 do 08º CRI de São Paulo /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
470.799,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 282.479,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/05/2020 às  11h40min, e termina em 12/05/2020 às 
11h40min; 2ª Praça começa em 12/05/2020 às 11h41min, e termina em 02/06/2020 às 11h40min. Ficam 
os requeridos GENY DE OLIVEIRA VALENTIM, ELISABETH DE OLIVEIVA, WANDA DE OLIVEIRA, 
EDUARDO BIROCHI, DOLORES RIBAS BIROCHI, JUDITH BIROCHI FORNI, GENY APARECIDA DE 
OLIVEIRA BARNA, JOSÉ CARLOS BARNA, NEIDE DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casados (as) 
for(em),  e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados(as) para a 
intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 01/11/2019, 29/09/2011 respectivamente.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | www.ZUKERMAN.com.br Z U K E R M A N
L  E  I   L  Õ  E  S

11ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL – SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
MIGUEL OCTAVIO PAULIKEWICZ, REQUERIDO POR MÁRCIO PAULIKEVIS DOS SANTOS - PROCESSO Nº 
1010372-27.2019.8.26.0001. A Dra. Claudia Caputo Bevilacqua Vieira, Juíza de Direito da 11ª Vara da Família e Suces-
sões do Foro Central Cível - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER: Ante o exposto, com funda-mento nos artigos 22 a 25 
do atual Código Civil e 744 do Código de Processo Civil, DECLARO A AUSÊNCIA de MIGUEL OCTAVIO PAULIKEWICZ, 
solteiro, brasileiro, nascido em 04 de março de 1928, filho de Miguel Paulikewicz e Catharina Paulikewicz, desaparecido 
desde outubro de 1954, nomeio ao ausente, nos termos do artigo 25 do Código Civil, curador o Sr. Márcio Paulikevis dos 
Santos, RG. 4.534.170-9-SSP/SP e CPF. 561.695.318-00, brasileiro, casado, administrador de empresas, devendo pro-
ceder à arrecadação dos bens do ausente. Nestas condições, é expedido o presente edital, anunciando a arrecadação 
dos bens do ausente e chamando o a entrar na posse de seus bens, nos termos do artigo 745 do Código de Processo 
Civil. E, para que produza seus efeitos de direito, bem como para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém pos-
sa alegar ignorância, é expedido o presente edital que será publicado durante 1 (um) ano, de 2 (dois) em 2 (dois) meses, 
no Diário Oficial da Justiça do Estado de São Paulo e afixado na forma da lei. NADA MAIS.  

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO ANTONIO 
CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi 
prenotado sob o nº 1.289.508 o requerimento feito pelo BANCO BRADESCO S/A., CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, 
na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação dos devedores fiduciantes, KALYNE ROSSANA DE OLIVEIRA 
CORDEIRO RG nº 28.062.002-0-SSP-SP, CPF/MF nº 256.145.128-37, empresária, e RICARDO CORDEIRO DA SILVA 
RG n° 37.769.633-X-SSP-SP, CPF/MF n° 733.653.434-15, empresário, ambos brasileiros, casados, os quais se encon-
tram em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, ficam 
intimados a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento 
das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 06 de abril de 2020, o valor de 
R$68.429,46 (Sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), em conformidade 
com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula 
nº 366.992, referente ao apartamento nº 181, localizado no 18° andar da Torre 1, Edifício Brisa, Integrante do “Futtura 
Condomínio Club”, situado na Avenida João Peixoto Viegas, n° 195, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor 
acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de 
todas as despesas com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes que no dia 
imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, serão os mesmos considerados como intimados e 
terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao 
credor-fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 
da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente 
edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 06 de abril de 2020. 
PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO - (Leis Federais 6.015/73 e 10.931/04) - PLINIO ANTONIO CHAGAS, 11º 
Oficial de Registro de Imóveis da Capital, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que perante esta Serventia situada na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, 
Vila Andrade, foi PRENOTADO sob o nº 1.279.330, em 13 de setembro de 2019, o requerimento feito 
pela TUCANU’S ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI e G4 VALLE GERENCIAMENTO 
PATRIMONIAL LTDA, objetivando a retificação administrativa da descrição do imóvel situado na Avenida 
Paulo Guilguer Reimberg, antiga Estrada da Varginha, no 32° Subdistrito – Capela do Socorro, Município 
de São Paulo, deste Estado, que está matriculado nesta Serventia sob nº 100.100, para o que efetua, 
por meio deste Edital, a notificação de ocupantes e/ou titulares de direitos possessórios ou de domínio 
sobre os imóveis que confrontam com as propriedades retro referidas e que se encontram identificadas 
na planta anexa ao referido requerimento de retificação administrativa de registro. Feitas as notificações 
solicitadas foi constatado que os titulares de direitos possessórios e/ou domínio e ocupantes dos imóveis 
a seguir identificados não foram notificados por não terem sido localizados, e que passaram, por este 
motivo, a serem considerados como estando em lugar incerto e não sabido, a saber: a) Matrícula nº 
60.816 com proprietários URSSULINA VILBOR BERNARDI, ALCIDES BERNARDI, RAFAEL ANDRADE 
SANTANA, ADELMA LEAL SANTOS DE SANTANA, ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, MARIA ROSA 
DE JESUS COSTA, SEVERINO ALVES DE ARAÚJO, EDINALVA FEITOSA DE ARAÚJO, ANDRÉ CIRILO 
SANCHEZ MOSCATELLI, ISSOLIR BRANCO DA SILVA, FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO, MARIA IRIS 
FERREIRA DE ARAÚJO, DOMINGOS ALBANEZ e NILZA CAMARA ALBANEZ; b) Matrícula nº 299.654, 
com proprietário APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que constar ser compromissários 
SANDRO ALVES DOS SANTOS e ARIANE CERQUEIRA ALVES DOS SANTOS; c) Matrícula n° 299.664 
com proprietário APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que constar ser compromissários 
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS e LUCIANA SANTINA DA SILVA; d) Matrícula n° 299.653 
com proprietário APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que constar ser compromissário 
FELIPE FERREIRA ALBANO; e e) Matrícula n° 299.657 com proprietário APLICON EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, que constar ser compromissários DIEGO SILVA DE OLIVEIRA e ERICA DE SÁ 
OLIVEIRA. Por conseguinte, ante a previsão legal contida no § 3° do inciso II do artigo 213 da Lei 6.015/73 
e nos itens 138.7 e 138.12, ambos contidos na Subseção IV da Seção IV do Capítulo XX das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, ficam por este edital INTIMADOS a comparecerem perante este 
Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, e/ou seu representante 
legal munido de procuração com firma reconhecida, a fim de obterem maiores esclarecimentos acerca do 
presente procedimento extrajudicial de retificação de registro, processado nos termos dos artigos 212 e 213 
da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), da orientação normativa contida no Provimento 2/2005 da 
E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e da decisão proferida pela 1ª Vara de Registros 
Públicos desta Capital nos autos (Processo nº 000.04.077916-5) de Providências Administrativas requeridas 
pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Ficam Vossas Senhorias INTIMADOS do 
inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram à disposição para análise nesta Serventia, podendo, 
nos termos do § 2° do artigo 213 da Lei nº 6.015/73, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, 
no prazo legal de 15 dias, sendo que nos termos do § 4° do artigo 213 da Lei Federal nº 6.015/73 a falta de 
impugnação fundamentada resultará na presunção legal de suas anuências ao referido pedido de retificação 
de registro. São Paulo, 17 de março de 2020. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL.

10ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1044865-24.2019.8.26.0100 O MM. Juiz 
de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer 
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROXANA KARINA HERRERA, argentina, casada, CPF 230.663.608-
73, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso por parte de Andre Gustavo Makiyama Guerra, brasileiro, 
casado, estudante, RG 16.830.533-1, CPF 268.050.378-32, alegando, em síntese, que se casou com a ré em 
09/08/2003, sob o regime da comunhão parcial de bens. Aduz que estão separados desde janeiro de 2013 e que 
da união não houveram filhos e nem amealharam bens. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a 
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi-
xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 06 de abril de 2020. 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas dos bens abaixo descritos e para INTIMAÇÃO do requerido LUÍS CARLOS 
DONDA expedido nos autos da Alienação Judicial de Bens, Proc. nº 0000818-74.2011.8.26.0160, 
que MAGDA APARECIDA GALHARDI move em face de LUÍS CARLOS DONDA. O Doutor Ender-
son Danilo Santos de Vasconcelos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Descalvado, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que, foi designado 
para 1º leilão, que terá início a contar da publicação do edital, encerrando-se no dia 16 de ABRIL de 
2020 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando 
dia 06 de MAIO de 2020 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance 
oferecer, desde que não seja inferior a 60% do valor da avaliação. Observando o CPC (art. 891). 
A Alienação eletrônica será realizada pelo Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, pela 
ferramenta HastaPública através do site www.hastapublica.com.br, dos bens penhorados nestes 
autos, a saber: UM IMÓVEL URBANO, situado nesta cidade e comarca, constituído pela casa 
indicada pelo nº 09, do tipo BD-2/38, de sua construção e o respectivo terreno, representado 
pelo lote nº 01 da quadra “B”, do “CONJUNTO RESIDENCIAL PIONEIRO”, com as seguintes 
metragens e confrontações: 10,00 metros de frente para a Rua Pedro Salomão; 20,00 metros 
da frente aos fundos, do lado direito onde confronta com o lote nº 02; 20,00 metros também 
da frente aos fundos, do lado esquerdo, onde confronta com os lotes nº 15 e 16; e 10,00 
metros, na face dos fundos, onde confronta com o lote nº 13, encerrando, assim, a área de 
200,00 metros quadrados, com a área edifi cada de 139,42 metros quadrados, encontrando-se 
o referido imóvel cadastrado pela Municipalidade local sob o nº 01.5.042.0067.001. Conforme 
Laudo (fl s. 116/117), o imóvel possui 01 sala, 01 copa, 01 cozinha, 01 banheiro social, 03 
dormitórios, sendo 01 deles uma suíte, garagem coberta para até 03 carros e 01 quartinho de 
despejo nos fundos. Também se constatou que o imóvel é bem antigo e que depende de uma 
reforma em geral em seu todo. Imóvel melhor localizado à Rua Pedro Salomão, nº 09, Bairro 
de São Sebastião, em Descalvado/SP. Imóvel matriculado no CRI local sob o nº 9541. AVA-
LIAÇÃO: R$ 160.605,82. ÔNUS: Nada consta dos autos ou da Certidão de Matrícula. Comissão do 
Leiloeiro - O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, 
não se incluindo no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá 
ser realizado em uma única vez, no prazo até 24 horas após o término do leilão. O interessado em 
adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, pro-
posta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa proposta que não seja 
inferior a porcentagem mencionada no caput deste edital. Fica, ainda, o executado, INTIMADO das 
designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro se casado for, bem como eventuais 
terceiros, caso não seja localizado para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca, Estado de São Paulo, neste 
Ofi cio aos 05 de março de 2020. Enderson Danilo Santos de Vasconcelos - Juiz de Direito. Edital 
na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO da requerida, expedido nos 
autos do Cumprimento de Sentença, movida por MÁRCIA CRISTINA SEVERINO ISAIAS, Proc. 
nº 0009915-93.2017.8.26.0320, em face de VERA LUCIA DIMAS COSTA. O Doutor Mario Sergio 
Menezes, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que, foi designado para 1º leilão, que terá início a contar da 
data de publicação do edital, encerrando-se no dia 16 de ABRIL de 2020 às 16:00 horas, e, para 
eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 30 de ABRIL de 2020 às 
16:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior 
ao da avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja 
inferior a 60% do valor da avaliação atualizada, observando o CPC (art. 891). A Alienação eletrônica 
será realizada pelo Leiloeiro Marcelo Valland, JUCESP 408, pela ferramenta HastaPública atra-
vés do site www.hastapublica.com.br, do bem penhorado nestes autos, a saber: OS DIREITOS 
QUE A EXECUTADA VERA LUCIA DIMAS COSTA POSSUI SOBRE O IMÓVEL DESCRITO NA 
MATRÍCULA Nº 51.214, junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, que assim se 
descreve: “ Lote de terreno sob n. 11, da quadra F, do Loteamento denominado “Residencial 
Recanto Verde”, desta cidade, medido 10,00 metros de frente para a Rua 108; igual medida 
no fundo onde confronta com parte dos lotes 08 e 01; 20,00 metros de cada lado, da frente ao 
fundo, confrontando de um lado com o lote 12 e de outro com o lote 10; perfazendo uma área 
total de 200,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal local, na quadra 4333, 
unidade 011. Conforme Avaliação de fl s. 67/70, o imóvel está localizado sob nº 568 da Rua 
Luiz Marchesan, Jardim Recanto Verde – Limeira/SP, contendo 2 quartos, uma suíte, sala, co-
zinha, banheiro social e garagem, referido imóvel foi construído na metade do terreno objeto 
da matrícula nº 51.214 do 2º CRI de Limeira. AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00. ÔNUS: Da matrícula 
do imóvel nada consta. O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor 
da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). O 
pagamento deverá ser realizado em uma única vez, no prazo até 24 horas após o término do leilão. 
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da 
primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa 
proposta que não seja inferior a porcentagem mencionada no caput deste edital. Ficam, ainda, os 
executados, INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se 
casado for, bem como eventuais terceiros, tais como Infratec – Empreendimentos Imobiliários 
LTDA, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca, Estado de São Paulo, 
neste Ofi cio aos 06 de março de 2020. Mario Sergio Menezes - Juiz de Direito. Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br .

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do requerido, expedido 
nos autos do Cumprimento de Sentença, movida pelo CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL 
VALE DOS PINHEIROS, Proc. nº 0013623-80.2005.8.26.0609 em face de EDUARDO HONORIO 
DA SILVA. O Doutor Sergio Augusto Duarte Moreira, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Taboão da Serra, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SA-
BER que, foi designado para 1º leilão, que terá início a contar do dia 13 de ABRIL de 2020 às 14:00 
horas, encerrando-se no dia 16 de ABRIL de 2020 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, 
que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 06 de MAIO de 2020 às 14:00 horas. Na primeira 
hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segun-
da praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% do valor da ava-
liação. Observando o CPC (art. 891). A Alienação eletrônica será realizada pelo Leiloeiro Euclides 
Maraschi Júnior, JUCESP 819, pela ferramenta HastaPública  através do site www.hastapublica.
com.br, do bem penhorado nestes autos, a saber: UM APARTAMENTO sob o n. 37, do 3º andar, 
do Bloco 01. Do tipo A, do Conjunto Habitacional Vale dos Pinheiros, à Rua dos Pinheiros, n. 
60, em zona urbana, no Distrito e Município de Taboão da Serra, desta Comarca de Itapece-
rica da Serra, com área útil de 48,5900 ms², e uma fração ideal no terreno de 0,071712515%, 
correspondendo ao mesmo uma vaga indeterminada, em estacionamento descoberto, com 
área inclusa na área comum da unidade, com a confrontação constante do memorial descri-
tivo da instituição e especifi cação do condomínio – cadastro nº 36.23263.62.33.0120.01.031.3, 
matrícula n. 27.088 do Cartório de Registro de Imóveis de Taboão da Serra. AVALIAÇÃO:  R$ 
160.000,00. ÔNUS: Consta na certidão de matrícula: AV.01 – Penhora da presente demanda. O 
leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, não se 
incluindo no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá ser rea-
lizado em uma única vez, no prazo até 24 horas após o término do leilão. O interessado em adquirir o 
bem penhora em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor 
não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa proposta que não seja inferior a por-
centagem mencionada no caput desde edital. Fica, ainda, o executado, INTIMADO das designações 
supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casado for, bem como eventuais terceiros, 
caso não seja localizado para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afi xado e 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca, Estado de São Paulo, neste Ofi cio 
aos 10 de março de 2020. Sergio Augusto Duarte Moreira - Juiz de Direito. Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br .

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do requerido expedido 
nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários, Proc. nº  1000036-
69.2019.8.26.0160, que BANCO DO BRASIL S/A move em face de EDUARDO RESCHINI. O Dou-
tor Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
da Comarca de Descalvado, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que 
foi designado para 1º leilão, que terá início a contar do dia 13 de ABRIL de 2020 às 14:00 horas, 
encerrando-se no dia 16 de ABRIL de 2020 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que 
seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 06 de MAIO de 2020 às 14:00 horas. Na primeira has-
ta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda 
praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% do valor da ava-
liação. Observando o CPC (art. 891). A Alienação eletrônica será realizada pelo Leiloeiro Euclides 
Maraschi Júnior, JUCESP 819, pela site www.hastapublica.com.br, dos bens penhorados nestes 
autos, a saber: Uma gleba de terras, designada “Gleba F-2”, constituída de parte da “Gleba 
F”, contendo a área de 2.010,00 m² (dois mil e dez metros quadrados), matriculado sob nº 
15.940, do Livro nº 2 - Registro Geral, do CRI local, melhor descrito e caracterizado junto à 
aludida matrícula. Endereço do bem: Rua Daélcio Faria da Cunha, Jardim Tamanduá, cidade 
de Descalvado/SP e o mesmo encontra-se localizado no Distrito Industrial. Conforme certidão 
fl s. 141, as benfeitorias constantes de um barracão não fazem parte do bem penhorado, man-
tendo a avaliação sobre o terreno. AVALIAÇÃO: R$ 652.284,01: R.3 – HIPOTECA em favor do 
Banco do Brasil S/A; R.4 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.5 - HIPOTECA em 
favor do Banco do Brasil S/A; R.6 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.7 - HIPO-
TECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.8 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.9 
- HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.10 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil 
S/A; R.11 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.12 - HIPOTECA em favor do Banco 
do Brasil S/A; AV.13 – PENHORA nos autos nº 1001735-66.2017.8.26.0160 em trâmite no 2º Ofí-
cio Cível de Descalvado/SP; AV.14 – PENHORA referente a resente demanda. - O leiloeiro fará 
jus a uma comissão de 5%, sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 13 
e 17 do provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá ser realizado em uma única vez, no prazo 
até 24 horas após o término do leilão. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações 
poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; 
(ii) até o início da segunda etapa proposta que não seja inferior a porcentagem mencionada no caput 
deste edital. O valor não será devolvido ao arrematante, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou razões alheias à sua vontade, e deduzidas as despesas ocorridas. Fica, 
ainda, o requerido, INTIMADO das designações supra, juntamente com o cônjuge, bem como even-
tuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por 
extrato, afi xado e publicado na forma da lei. Aos 09 de Março de 2020 .Énderson Danilo Santos de 
Vasconcelos-Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 02ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA DA COMARCA 
DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. Processo nº 1012678-94.2018.8.26.0003. Executada: AMANDA FRANCO SOARES, CPF: 842.262.001-44. 1º Leilão: início 
em 14/04/2020 às 15h00 término em 17/04/2020, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 17/04/2020 às 15h01min e termino em 07/05/2020 às 15h00. L. Mínimo no 1º 
Leilão: R$ 360.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 252.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Rua Ipiranga, nº 456, Campo Belo, São Paulo/
SP; a.p.:48,750m²; a.t.:75,083m². Matr. nº 199.523 do 15° CRI da Capital/SP. Contrib.: 089.043.0044-4. Fica a executada; e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lances “on-line” através do site www.nossoleilao.com.br.

Processo 1035325-86.2018.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Pitaia Desenvolvimento Imobiliario S/A - Joldeimar Galvão 13353079823 “Kid Parque de Diversões” 
- - Joldeimar Galvão - EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1035325-86.2018.8.26.0002 
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel Exequente: Pitaia 
Desenvolvimento Imobiliario S/A Executado: Joldeimar Galvão 13353079823 “Kid Parque de 
Diversões” e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035325-
86.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
executada JOLDEIMAR GALVÃO (CNPJ : 19.513.903/0001-02) com nome fantasia KID PARQUE 
DE DIVERSÕES, na pessoa de seu representante JOLDEIMAR GALVÃO(CPF: 133.530.798-23), e 
o Empresário JOLDEIMAR GALVÃO, brasileiro, empresário, (CIRG: 36.430.608-7 SSP/SP e CPF: 
133.530.798-23), que Pitaia Desenvolvimento Imobiliário S/A, lhe ajuizou Ação de Execução da 
quantia de R$ 37.071,88 (07/18), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de 
Dívidas, consoante ao distrato de locação. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se 
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, embarguem 
OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em 
execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, os executados poderão requerer 
autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2020.  
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Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

1ª Vara Família e Sucessões da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) CASSIO BRAGA VISCAINO O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) PAULO CÉSAR SCANAVEZ da 1ª Vara Família e Sucessões da 
Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de Sentença - 
Alimentos ajuizada por YASMIN PEDRAZZANI MONTERO BRAGA VISCAINO contra CASSIO BRAGA VISCAINO - Processo nº 1003402-
96.2018.8.26.0566 (Nº de Ordem 577/2018) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas 
a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.majudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 13/04/2020, a 
partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 16/04/2020, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor 
da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 06/05/2020 - 2º pregão. Os lances 
deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br. O Leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). 
Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes 
sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá 
pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre 
eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Um automóvel Fiat Punto, placa DWB-8613, 
cor laranja, 1.4, ano 2007, modelo 2008, quatro portas, pneus em mau estado de conservação. Km atual: 189179. RENAVAM 00935745734.
Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em JAN/2020: R$ 18.385,84 (dezoito mil, trezentos e oitenta e cinco 
reais e oitenta e quatro centavos). Depositário: MARIA ISABEL PEDRAZZANI MONTEIRO BATISTA. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Carlos/SP, aos 10 de fevereiro de 2020. PAULO CÉSAR SCANAVEZ Juiz(a) de Direito.

EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício),  com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento 
Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10139547807, no qual figura como Fiduciante BRUNO BIGUETI RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/05/1989, maior, gerente, RG nº 445585298-SP e CPF nº 366.229.138-03, filho de Celso Ramos e de Erica Andrieti Bigueti,  residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 14 de abril de 2020, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 259.172,01 (Duzentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e um centavo), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 
123.260 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP: UMA UNIDADE AUTÔNOMA denominada APARTAMENTO, do Tipo “A”, identificada sob nº 2.601, localizada no 6º andar ou 7º pavimento, do Bloco 2, do 
empreendimento “CASTELBELLO RESIDENCIAL”, situado no lado ímpar do quarteirão 16 da Av. Cruzeiro do Sul, esquina com a Rua Ana Rosa Zuicker D’Annunziata, nº 2-32, quarteirão 2, lado par, nesta cidade de Bauru/
SP, com direito ao uso de 01 vaga de garagem nº 153 (simples), contendo 55,1800 m² e garagem coberta de 12,0000 m²; totalizando 67,1800 m² de área privativa; a fração da área comum é 32,3738 m², portanto a área 
total é de 99,5538 m², e a área equivalente é igual a 76,6524 m²; a fração ideal é de 0, 5055% proporcionando uma quota no terreno de 37,1204 m². Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 23 de abril de 2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 170.106,98 (Cento 
e setenta mil, cento e seis reais e noventa e oito centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.
br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos órgãos competentes por 
conta do adquirente.O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O arrematante pagará no ato, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate.  O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.biasileiloes.com.br, o qual o 
participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de 
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO  14/04/2020 ÀS 14H00  -  2º LEILÃO 23/04/2020 ÀS 14H00
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 3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VIII – TATUAPÉ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) do imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do 
Executado ANTONIO DEOLINDO DE SOUZA (CPF Nº 005.863.328-63) e seu cônjuge, se casado for.
 O  MM. Juiz de Direito Dr. Luis Fernando Nardelli, da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Execução 

de Título Extrajudicial, ajuizada pele CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SERRA ALTA (CNPJ Nº 00.763.542/0001-16), em face de ANTONIO DEOLINDO DE 
SOUZA (CPF Nº 005.863.328-63), nos autos do Processo nº 1013553-83.2017.8.26.0008, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do 
Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 
01- IMÓVEL: Apartamento nº 61, localizado no 6º andar do Edifício Serra de Botucatu – Bloco “C”, com entrada pelo número 671 da Rua Itapura, integrante 
do 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a área real privativa de 65,150m²., área real comum de garagem de 40,360m²., correspondente a duas vagas de 
garagem, área real comum de 29,530m²., área real total de 135,040m²., fração ideal no terreno de 0,4346% e um coefi ciente de participação no respectivo 
bloco de 1,0927%. 

Dados do Imóvel
Código Cartográfi co n° 054.049.0079-2
Matrícula Imobiliária n° 151.025 9º Registro de Imóveis de São Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 08 16.10.19 Penhora Exequenda Proc. nº 1013553-83.2017.8.26.0008 Conjunto Residencial Serra Alta

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 488.234,00 (Nov/2019) 
Valor de avaliação atualizado: R$ 497.803,10 (Fev/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
 Débito Condominial/Exequendo: R$ 39.187,47 (Mar/2020) que deverá ser acrescido de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 20%.
Débito Tributários: R$ 31.466,31 (Mar/2020), sendo R$ 29.121,47 de débitos inscritos na dívida ativa e, R$ 2.344,84 de débitos não inscritos na dívida 
ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª Praça terá início no dia 13 de abril de 2020, às 16 horas, e se encerrará no dia 16 de abril de 2020 às 16 horas. Não havendo lance igual ou 
superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de abril de 2020 
às 16 horas, e se encerrará em 07 de maio de 2020, às 16 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 60% do valor 
da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo 
sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo 
único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi 
Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com. (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente 
do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º, CPC).
05 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem (Art. 843, CPC).
 06 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892, CPC). 
07 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
08 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à 
do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, 
fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese 
autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 
10 - O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, CPC).
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º, CPC).
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e 
Celular/WhatsApp (11) 96308-9782. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.
alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 09 de março de 2020.
Eu,  escrevente, digitei.
Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DR. LUIS FERNANDO NARDELLI
JUIZ DE DIREITO

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

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

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

cac@majudicial.com.br.com.brwww.majudicial.com.br
HB12 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., faz saber que, na qualidade de credor fiduciário 
promoverá a venda do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º leilão 
a ser realizado em 08/04/2020 às 11h00, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º andar, Monções, 
São Paulo, SP. Informações pelo telefone (11) 4950-9514. Se necessário, será realizado o 
2º Leilão em 09/04/2020 às 11h00, no mesmo endereço. Imóvel: Apartamento duplex 251, 
localizado nos 28º e 29º pavimentos ou 25º andar do Edifício Estocolmo, situado na Av. Prof. 
João Fiusa, 1615, Ribeirão Preto, SP, contendo área privativa construída de 385,70m² e área de 
uso comum 295,07m², nesta já incluída a área correspondente a seis vagas de garagem 
determinadas e um depósito privativo no 1º subsolo do condomínio, perfazendo a área total 
de 680,77m². Fração ideal de 3,06% do todo. Cad. Mun. 243.892. Matrícula 104.488 do 2º RI 
de Ribeirão Preto, SP. O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetuado até o dia 
subsequente ao leilão. Valores: 1º Praça - R$2.195.687.95. 2º Praça - R$390.927,07. 
Fisicamente, no endereço declinado acima, em igualdade de condições. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente 
Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco Antonio Casale Lauro - Jucesp 842.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EDITAL DE LEILÃO
O Credor Fiduciário BANCO VOTORANTIM S/A (CNPJ. 59.588.111/0001-03), com sede na cidade de São 
Paulo, nos termos da Cédula de Crédito Bancária com Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária, o 
qual figura como Fiduciantes PERCY GARBELLINI (CPF. 015.068.468-15), ETHEL BULGARELLI GAR-

BELLINI (CPF.167.093.098-00), ERIKA BULGARELLI GARBELLINI KAMENSEK (CPF. 164.010.048-27), FERNANDO 
PEREIRA KAMENSEK (CPF. 138.769.468-59) e AUBA AUTOMÓVEIS BATATAIS LTDA (CNPJ. 44.955.635/0001-12, por 
meio do Leiloeiro Oficial Renan Augusto Fernandes Guimarães – Jucesp nº 1.113, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará o Leilão Público do tipo Maior Lance e Oferta de forma ON-LINE (via Internet), através da 
gestora STARTUP LEILÕES. Os interessados poderão participar, virtualmente, através do endereço eletrônico: www.star-
tupleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO, Abertura dia 13/04/2020 
ás 13hs e com encerramento dia 28/04/2020 as 13hs, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.450.000,00 (um 
milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), do imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do Credor 
Fiduciário. Caso não haja licitantes no 1º leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, Abertura dia 28/04/2020 
ás 13hs e com encerramento dia 13/05/2020 as 13hs, com lance mínimo igual ou superior a R$ 909.764,00 (novecentos 
e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais). BEM A SER PRACEADO: Matrícula 8.644 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Batatais – SP. IMÓVEL: “Um lote de terras, sem benfeitorias, situado neste município e Comarca de Batatais, 
no loteamento denominado “Cachoeira dos Cayapós”, consistente do lote nº 1 da quadra D, com 5.000 metros quadrados 
de terreno.  Localização do bem: Avenida Heitor Arantes Neto nº 210 – Chácaras Cachoeira dos Cayapós – Batatais / SP. 
Maiores informações e cópia do edital poderão ser obtidas no escritório da STARTUP LEILÕES, situado na Rua Afonso 
Celso nº 312 – Vila Mariana – São Paulo / SP, telefone: (11) 5594-5888, e-mail: contato@startupleiloes.com.br 

W W W. S TA R T U P L E I L O E S . C O M . B R

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III DE JABAQUARA / SP
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO 
FORO REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: nº 0006640-49.2019.8.26.0003. Executados: requeridos GENY 
DE OLIVEIRA VALENTIM, ELISABETH DE OLIVEIVA, WANDA DE OLIVEIRA, EDUARDO BIROCHI, 
DOLORES RIBAS BIROCHI, JUDITH BIROCHI FORNI, GENY APARECIDA DE OLIVEIRA BARNA, JOSÉ 
CARLOS BARNA, NEIDE DE OLIVEIRA - LOTE 001 - Apartamento com 81,59 m². Rua Major Freire, nº260, 
São Paulo/SP - Contribuinte nº 047.071.0361-4. Descrição completa na Matrícula nº 103.203 do 08º CRI de São 
Paulo/SP. LOTE 002 - Vaga de garagem. Rua Major Freire, nº260, São Paulo/SP - Contribuinte nº 047.174.0304-
5. Descrição completa na Matrícula nº 103.204 do 08º CRI de São Paulo /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
470.799,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 282.479,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/05/2020 às  11h40min, e termina em 12/05/2020 às 
11h40min; 2ª Praça começa em 12/05/2020 às 11h41min, e termina em 02/06/2020 às 11h40min. Ficam 
os requeridos GENY DE OLIVEIRA VALENTIM, ELISABETH DE OLIVEIVA, WANDA DE OLIVEIRA, 
EDUARDO BIROCHI, DOLORES RIBAS BIROCHI, JUDITH BIROCHI FORNI, GENY APARECIDA DE 
OLIVEIRA BARNA, JOSÉ CARLOS BARNA, NEIDE DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casados (as) 
for(em),  e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados(as) para a 
intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 01/11/2019, 29/09/2011 respectivamente.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | www.ZUKERMAN.com.br Z U K E R M A N
L  E  I   L  Õ  E  S

11ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL – SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
MIGUEL OCTAVIO PAULIKEWICZ, REQUERIDO POR MÁRCIO PAULIKEVIS DOS SANTOS - PROCESSO Nº 
1010372-27.2019.8.26.0001. A Dra. Claudia Caputo Bevilacqua Vieira, Juíza de Direito da 11ª Vara da Família e Suces-
sões do Foro Central Cível - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER: Ante o exposto, com funda-mento nos artigos 22 a 25 
do atual Código Civil e 744 do Código de Processo Civil, DECLARO A AUSÊNCIA de MIGUEL OCTAVIO PAULIKEWICZ, 
solteiro, brasileiro, nascido em 04 de março de 1928, filho de Miguel Paulikewicz e Catharina Paulikewicz, desaparecido 
desde outubro de 1954, nomeio ao ausente, nos termos do artigo 25 do Código Civil, curador o Sr. Márcio Paulikevis dos 
Santos, RG. 4.534.170-9-SSP/SP e CPF. 561.695.318-00, brasileiro, casado, administrador de empresas, devendo pro-
ceder à arrecadação dos bens do ausente. Nestas condições, é expedido o presente edital, anunciando a arrecadação 
dos bens do ausente e chamando o a entrar na posse de seus bens, nos termos do artigo 745 do Código de Processo 
Civil. E, para que produza seus efeitos de direito, bem como para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém pos-
sa alegar ignorância, é expedido o presente edital que será publicado durante 1 (um) ano, de 2 (dois) em 2 (dois) meses, 
no Diário Oficial da Justiça do Estado de São Paulo e afixado na forma da lei. NADA MAIS.  

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO ANTONIO 
CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi 
prenotado sob o nº 1.289.508 o requerimento feito pelo BANCO BRADESCO S/A., CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, 
na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação dos devedores fiduciantes, KALYNE ROSSANA DE OLIVEIRA 
CORDEIRO RG nº 28.062.002-0-SSP-SP, CPF/MF nº 256.145.128-37, empresária, e RICARDO CORDEIRO DA SILVA 
RG n° 37.769.633-X-SSP-SP, CPF/MF n° 733.653.434-15, empresário, ambos brasileiros, casados, os quais se encon-
tram em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, ficam 
intimados a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento 
das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 06 de abril de 2020, o valor de 
R$68.429,46 (Sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), em conformidade 
com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula 
nº 366.992, referente ao apartamento nº 181, localizado no 18° andar da Torre 1, Edifício Brisa, Integrante do “Futtura 
Condomínio Club”, situado na Avenida João Peixoto Viegas, n° 195, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor 
acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de 
todas as despesas com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes que no dia 
imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, serão os mesmos considerados como intimados e 
terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao 
credor-fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 
da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente 
edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 06 de abril de 2020. 
PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO - (Leis Federais 6.015/73 e 10.931/04) - PLINIO ANTONIO CHAGAS, 11º 
Oficial de Registro de Imóveis da Capital, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que perante esta Serventia situada na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, 
Vila Andrade, foi PRENOTADO sob o nº 1.279.330, em 13 de setembro de 2019, o requerimento feito 
pela TUCANU’S ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI e G4 VALLE GERENCIAMENTO 
PATRIMONIAL LTDA, objetivando a retificação administrativa da descrição do imóvel situado na Avenida 
Paulo Guilguer Reimberg, antiga Estrada da Varginha, no 32° Subdistrito – Capela do Socorro, Município 
de São Paulo, deste Estado, que está matriculado nesta Serventia sob nº 100.100, para o que efetua, 
por meio deste Edital, a notificação de ocupantes e/ou titulares de direitos possessórios ou de domínio 
sobre os imóveis que confrontam com as propriedades retro referidas e que se encontram identificadas 
na planta anexa ao referido requerimento de retificação administrativa de registro. Feitas as notificações 
solicitadas foi constatado que os titulares de direitos possessórios e/ou domínio e ocupantes dos imóveis 
a seguir identificados não foram notificados por não terem sido localizados, e que passaram, por este 
motivo, a serem considerados como estando em lugar incerto e não sabido, a saber: a) Matrícula nº 
60.816 com proprietários URSSULINA VILBOR BERNARDI, ALCIDES BERNARDI, RAFAEL ANDRADE 
SANTANA, ADELMA LEAL SANTOS DE SANTANA, ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, MARIA ROSA 
DE JESUS COSTA, SEVERINO ALVES DE ARAÚJO, EDINALVA FEITOSA DE ARAÚJO, ANDRÉ CIRILO 
SANCHEZ MOSCATELLI, ISSOLIR BRANCO DA SILVA, FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO, MARIA IRIS 
FERREIRA DE ARAÚJO, DOMINGOS ALBANEZ e NILZA CAMARA ALBANEZ; b) Matrícula nº 299.654, 
com proprietário APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que constar ser compromissários 
SANDRO ALVES DOS SANTOS e ARIANE CERQUEIRA ALVES DOS SANTOS; c) Matrícula n° 299.664 
com proprietário APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que constar ser compromissários 
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS e LUCIANA SANTINA DA SILVA; d) Matrícula n° 299.653 
com proprietário APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que constar ser compromissário 
FELIPE FERREIRA ALBANO; e e) Matrícula n° 299.657 com proprietário APLICON EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, que constar ser compromissários DIEGO SILVA DE OLIVEIRA e ERICA DE SÁ 
OLIVEIRA. Por conseguinte, ante a previsão legal contida no § 3° do inciso II do artigo 213 da Lei 6.015/73 
e nos itens 138.7 e 138.12, ambos contidos na Subseção IV da Seção IV do Capítulo XX das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, ficam por este edital INTIMADOS a comparecerem perante este 
Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, e/ou seu representante 
legal munido de procuração com firma reconhecida, a fim de obterem maiores esclarecimentos acerca do 
presente procedimento extrajudicial de retificação de registro, processado nos termos dos artigos 212 e 213 
da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), da orientação normativa contida no Provimento 2/2005 da 
E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e da decisão proferida pela 1ª Vara de Registros 
Públicos desta Capital nos autos (Processo nº 000.04.077916-5) de Providências Administrativas requeridas 
pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Ficam Vossas Senhorias INTIMADOS do 
inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram à disposição para análise nesta Serventia, podendo, 
nos termos do § 2° do artigo 213 da Lei nº 6.015/73, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, 
no prazo legal de 15 dias, sendo que nos termos do § 4° do artigo 213 da Lei Federal nº 6.015/73 a falta de 
impugnação fundamentada resultará na presunção legal de suas anuências ao referido pedido de retificação 
de registro. São Paulo, 17 de março de 2020. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL.

10ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1044865-24.2019.8.26.0100 O MM. Juiz 
de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer 
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROXANA KARINA HERRERA, argentina, casada, CPF 230.663.608-
73, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso por parte de Andre Gustavo Makiyama Guerra, brasileiro, 
casado, estudante, RG 16.830.533-1, CPF 268.050.378-32, alegando, em síntese, que se casou com a ré em 
09/08/2003, sob o regime da comunhão parcial de bens. Aduz que estão separados desde janeiro de 2013 e que 
da união não houveram filhos e nem amealharam bens. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a 
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi-
xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 06 de abril de 2020. 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas dos bens abaixo descritos e para INTIMAÇÃO do requerido LUÍS CARLOS 
DONDA expedido nos autos da Alienação Judicial de Bens, Proc. nº 0000818-74.2011.8.26.0160, 
que MAGDA APARECIDA GALHARDI move em face de LUÍS CARLOS DONDA. O Doutor Ender-
son Danilo Santos de Vasconcelos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Descalvado, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que, foi designado 
para 1º leilão, que terá início a contar da publicação do edital, encerrando-se no dia 16 de ABRIL de 
2020 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando 
dia 06 de MAIO de 2020 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance 
oferecer, desde que não seja inferior a 60% do valor da avaliação. Observando o CPC (art. 891). 
A Alienação eletrônica será realizada pelo Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, pela 
ferramenta HastaPública através do site www.hastapublica.com.br, dos bens penhorados nestes 
autos, a saber: UM IMÓVEL URBANO, situado nesta cidade e comarca, constituído pela casa 
indicada pelo nº 09, do tipo BD-2/38, de sua construção e o respectivo terreno, representado 
pelo lote nº 01 da quadra “B”, do “CONJUNTO RESIDENCIAL PIONEIRO”, com as seguintes 
metragens e confrontações: 10,00 metros de frente para a Rua Pedro Salomão; 20,00 metros 
da frente aos fundos, do lado direito onde confronta com o lote nº 02; 20,00 metros também 
da frente aos fundos, do lado esquerdo, onde confronta com os lotes nº 15 e 16; e 10,00 
metros, na face dos fundos, onde confronta com o lote nº 13, encerrando, assim, a área de 
200,00 metros quadrados, com a área edifi cada de 139,42 metros quadrados, encontrando-se 
o referido imóvel cadastrado pela Municipalidade local sob o nº 01.5.042.0067.001. Conforme 
Laudo (fl s. 116/117), o imóvel possui 01 sala, 01 copa, 01 cozinha, 01 banheiro social, 03 
dormitórios, sendo 01 deles uma suíte, garagem coberta para até 03 carros e 01 quartinho de 
despejo nos fundos. Também se constatou que o imóvel é bem antigo e que depende de uma 
reforma em geral em seu todo. Imóvel melhor localizado à Rua Pedro Salomão, nº 09, Bairro 
de São Sebastião, em Descalvado/SP. Imóvel matriculado no CRI local sob o nº 9541. AVA-
LIAÇÃO: R$ 160.605,82. ÔNUS: Nada consta dos autos ou da Certidão de Matrícula. Comissão do 
Leiloeiro - O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, 
não se incluindo no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá 
ser realizado em uma única vez, no prazo até 24 horas após o término do leilão. O interessado em 
adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, pro-
posta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa proposta que não seja 
inferior a porcentagem mencionada no caput deste edital. Fica, ainda, o executado, INTIMADO das 
designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro se casado for, bem como eventuais 
terceiros, caso não seja localizado para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca, Estado de São Paulo, neste 
Ofi cio aos 05 de março de 2020. Enderson Danilo Santos de Vasconcelos - Juiz de Direito. Edital 
na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO da requerida, expedido nos 
autos do Cumprimento de Sentença, movida por MÁRCIA CRISTINA SEVERINO ISAIAS, Proc. 
nº 0009915-93.2017.8.26.0320, em face de VERA LUCIA DIMAS COSTA. O Doutor Mario Sergio 
Menezes, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que, foi designado para 1º leilão, que terá início a contar da 
data de publicação do edital, encerrando-se no dia 16 de ABRIL de 2020 às 16:00 horas, e, para 
eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 30 de ABRIL de 2020 às 
16:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior 
ao da avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja 
inferior a 60% do valor da avaliação atualizada, observando o CPC (art. 891). A Alienação eletrônica 
será realizada pelo Leiloeiro Marcelo Valland, JUCESP 408, pela ferramenta HastaPública atra-
vés do site www.hastapublica.com.br, do bem penhorado nestes autos, a saber: OS DIREITOS 
QUE A EXECUTADA VERA LUCIA DIMAS COSTA POSSUI SOBRE O IMÓVEL DESCRITO NA 
MATRÍCULA Nº 51.214, junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, que assim se 
descreve: “ Lote de terreno sob n. 11, da quadra F, do Loteamento denominado “Residencial 
Recanto Verde”, desta cidade, medido 10,00 metros de frente para a Rua 108; igual medida 
no fundo onde confronta com parte dos lotes 08 e 01; 20,00 metros de cada lado, da frente ao 
fundo, confrontando de um lado com o lote 12 e de outro com o lote 10; perfazendo uma área 
total de 200,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal local, na quadra 4333, 
unidade 011. Conforme Avaliação de fl s. 67/70, o imóvel está localizado sob nº 568 da Rua 
Luiz Marchesan, Jardim Recanto Verde – Limeira/SP, contendo 2 quartos, uma suíte, sala, co-
zinha, banheiro social e garagem, referido imóvel foi construído na metade do terreno objeto 
da matrícula nº 51.214 do 2º CRI de Limeira. AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00. ÔNUS: Da matrícula 
do imóvel nada consta. O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor 
da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). O 
pagamento deverá ser realizado em uma única vez, no prazo até 24 horas após o término do leilão. 
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da 
primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa 
proposta que não seja inferior a porcentagem mencionada no caput deste edital. Ficam, ainda, os 
executados, INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se 
casado for, bem como eventuais terceiros, tais como Infratec – Empreendimentos Imobiliários 
LTDA, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca, Estado de São Paulo, 
neste Ofi cio aos 06 de março de 2020. Mario Sergio Menezes - Juiz de Direito. Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br .

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do requerido, expedido 
nos autos do Cumprimento de Sentença, movida pelo CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL 
VALE DOS PINHEIROS, Proc. nº 0013623-80.2005.8.26.0609 em face de EDUARDO HONORIO 
DA SILVA. O Doutor Sergio Augusto Duarte Moreira, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Taboão da Serra, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SA-
BER que, foi designado para 1º leilão, que terá início a contar do dia 13 de ABRIL de 2020 às 14:00 
horas, encerrando-se no dia 16 de ABRIL de 2020 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, 
que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 06 de MAIO de 2020 às 14:00 horas. Na primeira 
hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segun-
da praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% do valor da ava-
liação. Observando o CPC (art. 891). A Alienação eletrônica será realizada pelo Leiloeiro Euclides 
Maraschi Júnior, JUCESP 819, pela ferramenta HastaPública  através do site www.hastapublica.
com.br, do bem penhorado nestes autos, a saber: UM APARTAMENTO sob o n. 37, do 3º andar, 
do Bloco 01. Do tipo A, do Conjunto Habitacional Vale dos Pinheiros, à Rua dos Pinheiros, n. 
60, em zona urbana, no Distrito e Município de Taboão da Serra, desta Comarca de Itapece-
rica da Serra, com área útil de 48,5900 ms², e uma fração ideal no terreno de 0,071712515%, 
correspondendo ao mesmo uma vaga indeterminada, em estacionamento descoberto, com 
área inclusa na área comum da unidade, com a confrontação constante do memorial descri-
tivo da instituição e especifi cação do condomínio – cadastro nº 36.23263.62.33.0120.01.031.3, 
matrícula n. 27.088 do Cartório de Registro de Imóveis de Taboão da Serra. AVALIAÇÃO:  R$ 
160.000,00. ÔNUS: Consta na certidão de matrícula: AV.01 – Penhora da presente demanda. O 
leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, não se 
incluindo no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá ser rea-
lizado em uma única vez, no prazo até 24 horas após o término do leilão. O interessado em adquirir o 
bem penhora em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor 
não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa proposta que não seja inferior a por-
centagem mencionada no caput desde edital. Fica, ainda, o executado, INTIMADO das designações 
supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casado for, bem como eventuais terceiros, 
caso não seja localizado para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afi xado e 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca, Estado de São Paulo, neste Ofi cio 
aos 10 de março de 2020. Sergio Augusto Duarte Moreira - Juiz de Direito. Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br .

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do requerido expedido 
nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários, Proc. nº  1000036-
69.2019.8.26.0160, que BANCO DO BRASIL S/A move em face de EDUARDO RESCHINI. O Dou-
tor Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
da Comarca de Descalvado, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que 
foi designado para 1º leilão, que terá início a contar do dia 13 de ABRIL de 2020 às 14:00 horas, 
encerrando-se no dia 16 de ABRIL de 2020 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que 
seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 06 de MAIO de 2020 às 14:00 horas. Na primeira has-
ta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda 
praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% do valor da ava-
liação. Observando o CPC (art. 891). A Alienação eletrônica será realizada pelo Leiloeiro Euclides 
Maraschi Júnior, JUCESP 819, pela site www.hastapublica.com.br, dos bens penhorados nestes 
autos, a saber: Uma gleba de terras, designada “Gleba F-2”, constituída de parte da “Gleba 
F”, contendo a área de 2.010,00 m² (dois mil e dez metros quadrados), matriculado sob nº 
15.940, do Livro nº 2 - Registro Geral, do CRI local, melhor descrito e caracterizado junto à 
aludida matrícula. Endereço do bem: Rua Daélcio Faria da Cunha, Jardim Tamanduá, cidade 
de Descalvado/SP e o mesmo encontra-se localizado no Distrito Industrial. Conforme certidão 
fl s. 141, as benfeitorias constantes de um barracão não fazem parte do bem penhorado, man-
tendo a avaliação sobre o terreno. AVALIAÇÃO: R$ 652.284,01: R.3 – HIPOTECA em favor do 
Banco do Brasil S/A; R.4 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.5 - HIPOTECA em 
favor do Banco do Brasil S/A; R.6 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.7 - HIPO-
TECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.8 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.9 
- HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.10 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil 
S/A; R.11 - HIPOTECA em favor do Banco do Brasil S/A; R.12 - HIPOTECA em favor do Banco 
do Brasil S/A; AV.13 – PENHORA nos autos nº 1001735-66.2017.8.26.0160 em trâmite no 2º Ofí-
cio Cível de Descalvado/SP; AV.14 – PENHORA referente a resente demanda. - O leiloeiro fará 
jus a uma comissão de 5%, sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 13 
e 17 do provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá ser realizado em uma única vez, no prazo 
até 24 horas após o término do leilão. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações 
poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; 
(ii) até o início da segunda etapa proposta que não seja inferior a porcentagem mencionada no caput 
deste edital. O valor não será devolvido ao arrematante, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou razões alheias à sua vontade, e deduzidas as despesas ocorridas. Fica, 
ainda, o requerido, INTIMADO das designações supra, juntamente com o cônjuge, bem como even-
tuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por 
extrato, afi xado e publicado na forma da lei. Aos 09 de Março de 2020 .Énderson Danilo Santos de 
Vasconcelos-Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 02ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA DA COMARCA 
DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. Processo nº 1012678-94.2018.8.26.0003. Executada: AMANDA FRANCO SOARES, CPF: 842.262.001-44. 1º Leilão: início 
em 14/04/2020 às 15h00 término em 17/04/2020, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 17/04/2020 às 15h01min e termino em 07/05/2020 às 15h00. L. Mínimo no 1º 
Leilão: R$ 360.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 252.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Rua Ipiranga, nº 456, Campo Belo, São Paulo/
SP; a.p.:48,750m²; a.t.:75,083m². Matr. nº 199.523 do 15° CRI da Capital/SP. Contrib.: 089.043.0044-4. Fica a executada; e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lances “on-line” através do site www.nossoleilao.com.br.

Processo 1035325-86.2018.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Pitaia Desenvolvimento Imobiliario S/A - Joldeimar Galvão 13353079823 “Kid Parque de Diversões” 
- - Joldeimar Galvão - EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1035325-86.2018.8.26.0002 
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel Exequente: Pitaia 
Desenvolvimento Imobiliario S/A Executado: Joldeimar Galvão 13353079823 “Kid Parque de 
Diversões” e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035325-
86.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
executada JOLDEIMAR GALVÃO (CNPJ : 19.513.903/0001-02) com nome fantasia KID PARQUE 
DE DIVERSÕES, na pessoa de seu representante JOLDEIMAR GALVÃO(CPF: 133.530.798-23), e 
o Empresário JOLDEIMAR GALVÃO, brasileiro, empresário, (CIRG: 36.430.608-7 SSP/SP e CPF: 
133.530.798-23), que Pitaia Desenvolvimento Imobiliário S/A, lhe ajuizou Ação de Execução da 
quantia de R$ 37.071,88 (07/18), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de 
Dívidas, consoante ao distrato de locação. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se 
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, embarguem 
OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em 
execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, os executados poderão requerer 
autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2020.  
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Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

1ª Vara Família e Sucessões da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) CASSIO BRAGA VISCAINO O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) PAULO CÉSAR SCANAVEZ da 1ª Vara Família e Sucessões da 
Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de Sentença - 
Alimentos ajuizada por YASMIN PEDRAZZANI MONTERO BRAGA VISCAINO contra CASSIO BRAGA VISCAINO - Processo nº 1003402-
96.2018.8.26.0566 (Nº de Ordem 577/2018) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas 
a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.majudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 13/04/2020, a 
partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 16/04/2020, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor 
da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 06/05/2020 - 2º pregão. Os lances 
deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br. O Leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). 
Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes 
sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá 
pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre 
eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Um automóvel Fiat Punto, placa DWB-8613, 
cor laranja, 1.4, ano 2007, modelo 2008, quatro portas, pneus em mau estado de conservação. Km atual: 189179. RENAVAM 00935745734.
Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em JAN/2020: R$ 18.385,84 (dezoito mil, trezentos e oitenta e cinco 
reais e oitenta e quatro centavos). Depositário: MARIA ISABEL PEDRAZZANI MONTEIRO BATISTA. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Carlos/SP, aos 10 de fevereiro de 2020. PAULO CÉSAR SCANAVEZ Juiz(a) de Direito.

EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício),  com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento 
Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10139547807, no qual figura como Fiduciante BRUNO BIGUETI RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/05/1989, maior, gerente, RG nº 445585298-SP e CPF nº 366.229.138-03, filho de Celso Ramos e de Erica Andrieti Bigueti,  residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 14 de abril de 2020, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 259.172,01 (Duzentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e um centavo), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 
123.260 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP: UMA UNIDADE AUTÔNOMA denominada APARTAMENTO, do Tipo “A”, identificada sob nº 2.601, localizada no 6º andar ou 7º pavimento, do Bloco 2, do 
empreendimento “CASTELBELLO RESIDENCIAL”, situado no lado ímpar do quarteirão 16 da Av. Cruzeiro do Sul, esquina com a Rua Ana Rosa Zuicker D’Annunziata, nº 2-32, quarteirão 2, lado par, nesta cidade de Bauru/
SP, com direito ao uso de 01 vaga de garagem nº 153 (simples), contendo 55,1800 m² e garagem coberta de 12,0000 m²; totalizando 67,1800 m² de área privativa; a fração da área comum é 32,3738 m², portanto a área 
total é de 99,5538 m², e a área equivalente é igual a 76,6524 m²; a fração ideal é de 0, 5055% proporcionando uma quota no terreno de 37,1204 m². Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 23 de abril de 2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 170.106,98 (Cento 
e setenta mil, cento e seis reais e noventa e oito centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.
br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos órgãos competentes por 
conta do adquirente.O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O arrematante pagará no ato, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate.  O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.biasileiloes.com.br, o qual o 
participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de 
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO  14/04/2020 ÀS 14H00  -  2º LEILÃO 23/04/2020 ÀS 14H00
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 D As previsões para o PIB são revisadas para baixo e já apontam uma recessão tão ruim quanto a de 2015-2016

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

A máxima de aproveitar a que-
da do Ibovespa para comprar 
ações baratas foi deixada de 
lado nas últimas semanas por 
analistas do mercado com a 

piora nas estimativas do impacto econô-
mico da pandemia do coronavírus.

Sem conseguir vislumbrar o tamanho 
da crise e, muito menos, o fim dela, espe-
cialistas apontam que ações se tornam 
ainda mais arriscadas.

“Parece que está tudo barato, assu-
mindo que é uma crise passageira. O pro-
blema é que temos uma dúvida muito 
grande sobre o que vai acontecer”, diz Fer-
nando Siqueira, gestor da Infinity Asset.

No momento, o mercado segue ou-
tra máxima: “é bom comprar barato, mas 
não é bom comprar na baixa”. Especia-
listas recomendam a compra só quando 
análise técnica apontar tendência de alta. 
E a cada nova análise, piora o cenário futu-

ro. “O investidor tem que ficar cauteloso e 
não tomar risco agora”, diz Erminio Lucci, 
presidente da corretora BGC Liquidez.

As previsões para o PIB brasileiro são 
revisadas para baixo e já apontam uma re-
cessão tão ruim quanto a de 2015-2016.

“Em 2015, se esperava uma recupera-
ção rápida que nunca aconteceu. Por isso 
que, agora, o prêmio está grande. O risco é 
grande”, diz Siqueira. Prêmio é o lucro fu-
turo esperado na compra da ação, consi-
derando que ela se valorize.

O alto risco do mercado levou muitas 
ações a mínimas históricas e, caso o cená-
rio se reverta, elas têm um potencial de lu-
cro muito alto.

“Avaliar está difícil porque, hoje, a pro-
jeção futura de lucro é incerta. O PL do 
Ibovespa está em 9. Em 2008, ele chegou 
perto de 7. Se nos recuperarmos esse ano, 
está tudo barato. Se levarmos mais tempo, 
ainda não está”, diz Siqueira. (FP)

Sem conseguir 
vislumbrar o 
tamanho da 
crise e, muito 
menos, o fim 
dela, especialistas 
apontam que 
ações se tornam 
ainda mais 
arriscadas

Bolsa está barata, mas não é hora 
de comprar, afirma analista

Fique 
ligado 

SINDICAL

 A Após quatro rodadas de 
negociações com o Sindica-
to dos Metalúrgicos de São 
José dos Campos (SP), a Gene-
ral Motors propôs a suspen-
são dos contratos de trabalho 
com redução de salários, por 
meio da Medida Provisória 
936, no complexo industrial 
da montadora na cidade.

A proposta final será sub-
metida à votação eletrônica 
dos metalúrgicos, em data a 
ser divulgada nos próximos 
dias. Se aprovada, a medida irá 
atingir 90% dos trabalhado-
res do complexo industrial de 
São José dos Campos. Apenas 
100 ficarão na fábrica e não 
serão impactados pela me-
dida; outros 42 trabalharão 
em regime de home office. A 
planta possui cerca de 3.800  
funcionários.

A liberação dos trabalha-
dores neste momento é ne-
cessária para a prevenção ao 
coronavírus. Por enquanto, 
todos estão em férias cole-
tivas, que terminam no dia 
12. O Sindicato defendeu, na 
mesa, a estabilidade no em-
prego por um ano e licença 
remunerada ou layoff sem re-
dução salarial. A empresa não 
aceitou. 

“A MP 936 está muito 
aquém do que os trabalhado-

GM propõe redução 
de salários em SJC

res precisam, e mais atrapalha 
do que ajuda. A GM não tem 
por que cortar salários, mas 
foi irredutível na mesa de ne-
gociação. Como o sindicato é 
uma entidade que segue a de-
mocracia operária, vai subme-
ter a proposta à decisão dos 
trabalhadores. Eles decidirão 
se aceitam ou não a propos-
ta”, afirma o vice-presidente 
do sindicato, Renato Almeida.

PRODUÇÃO CAI.
A produção de veículos leves 
e pesados no último mês caiu 
21,1% em relação a março de 
2019. Os dados foram divul-
gados pela Anfavea.

Entre fevereiro e março, a 
queda é de 7%; no acumula-
do do ano, a retração chega a 
16%. (FP)

A liberação dos 
trabalhadores 
neste momento 
é necessária para 
a prevenção ao 
coronavírus; por 
enquanto, todos 
estão em férias 
coletivas

 A O Itaú projeta que a que-
da do PIB (Produto Interno 
Bruto) pode chegar a 6,4% 
em 2020. O tamanho da re-
tração, no entanto, depende-
rá da duração do isolamen-
to social e da recuperação 
da atividade econômica no 
terceiro trimestre.

O recuo de 6,4% consi-
dera o pior cenário-base, no 
qual a quarentena dura até 
26 de maio e a recuperação 
do terceiro trimestre se li-
mita a 25% de crescimento.

Mesmo no melhor cená-
rio-base do banco, no qual 
a quarentena dura até 14 de 
abril e o terceiro trimestre 
tem uma recuperação de 
100%, a projeção do banco é 
uma queda de 0,5% no Pro-
duto Interno Bruto de 2020.

Segundo o economista-

chefe do Itaú, Mario Mes-
quita, a expectativa é que a 
recessão deste ano seja mais 
intensa do que a observada 
em anos anteriores.

“O intervalo de projeções 
é muito amplo e isso mostra 
o momento de grande incer-
teza que vivemos”, afirmou 
em transmissão ao vivo na 
manhã desta segunda-feira 
(6).

De acordo com Mesqui-
ta, o distanciamento social 
tem dificultado a assertivi-
dade dos índices de ativida-
de econômica e, portanto, o 
banco utiliza um indicador 
próprio de atividade diária, 
construído a partir de infor-
mações públicas e proprie-
tárias para acompanhar o 
gasto no consumo de bens 
e serviço. (FP)

PIB pode cair até 6,4% 
em 2020, prevê Itaú

 A O mercado financeiro esti-
ma queda ainda maior da eco-
nomia este ano, por influência 
da pandemia do coronavírus. 
A previsão de recuo do Produ-
to Interno Bruto (PIB) – a soma 
de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país – agora é de 
1,18%. Essa foi a oitava redução 
consecutiva. Na semana pas-
sada, o mercado  previa queda 
de 0,48%.

A estimativa consta do bole-
tim Focus, uma publicação ela-
borada todas as semanas pelo 
Banco Central, com a projeção 
para os principais indicadores 
econômicos.

As previsões do mercado 
para o PIB de 2021, 2022 e 2023 
continuam em 2,50%.

Já a cotação do dólar deve 
fechar o ano em R$ 4,50, a mes-
ma previsão da semana passa-
da. Para 2021, a expectativa é 
que a moeda americana fique 
em R$ 4,40.

INFLAÇÃO.
As instituições financeiras con-
sultadas pelo BC também redu-
ziram a previsão de inflação de 
2020. A projeção para o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) caiu, pela 
quarta vez seguida, ao passar 
de 2,94% para 2,72%.

Para 2021, a estimativa de 
inflação também foi reduzida, 
de 3,57% para 3,50%. A previsão 
para os anos seguintes - 2022 e 
2023 - não teve alterações e per-
manece em 3,50%.

A projeção para 2020 está 
abaixo do centro da meta de in-
flação que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é de 4% em 2020, com interva-
lo de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para bai-
xo. Para 2021, a meta é 3,75% e 
para 2022, 3,50%, também com 
intervalo de 1,5 ponto percen-
tual em cada ano. (AB)

Mercado prevê queda 
de 1,18% da economia

 D A reportagem procurou as empresas, mas não obteve resposta até a conclusão deste texto

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Covid-19: apps deverão
auxiliar entregadores

AO MENOS UM SALÁRIO. Terão direito entregadores afastados por integrarem 
grupos de risco, por suspeita de coronavírus ou por estarem com a doença

A Justiça do Tra-
balho de São 
Paulo deter-
minou em de-
cisão liminar 

(provisória) que as plata-
formas de entrega Rappi e 
iFood paguem assistência 
financeira de ao menos um 
salário mínimo (R$ 1.045) 
aos entregadores afastados 
por integrarem grupos de 
risco, por suspeita de co-
ronavírus ou por estarem 
com a doença. A decisão é 
válida para todo o Brasil, 
segundo o MPT (Ministério 
Público do Trabalho.

A decisão, emitida pelo 
juiz Elizio Luiz Perez, do 
TRT-2 (Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região) 
atende a pedidos movidos 
pelo MPT.

A sentença garante “as-
sistência financeira aos 
trabalhadores que inte-
gram grupo de alto risco, 
que demandem necessário 
distanciamento social ou 
afastados por suspeita ou 
efetiva contaminação pelo 
novo coronavírus”.

O valor pago não po-
derá ser inferior ao salário 
mínimo e será calculado 
a partir da média dos pa-
gamentos diários feitos ao 
entregador nos 15 dias an-
teriores à decisão judicial.

O magistrado decidiu 
também que os dois apli-
cativos devem fornecer 
álcool gel com concentra-
ção de 70% aos entregado-
res para que eles possam 
higienizar as mãos e tam-
bém seus veículos e mo-
chilas usadas nas entregas.

As empresas deverão 
disponibilizar lavatórios 
com água corrente e sa-

bão para que os entregado-
res possam lavar as mãos, 
e deverão dar orientações 
a respeito das medidas de 
controle tomadas no âmbi-
to da pandemia.

Rappi e iFood têm 48 
horas para cumprir a de-
cisão, contadas a partir da 
notificação pelo MPT, de 
acordo com a sentença.

“Pela primeira vez, a 

Justiça do Trabalho reco-
nheceu a responsabilidade 
dessas plataformas digitais 
pela proteção dos trabalha-
dores que prestam serviços 
a elas. Por isso, é uma de-
cisão importante”, afirma 
Ronaldo Lima dos Santos, 
procurador do trabalho e 
coordenador nacional do 
grupo de trabalho do MPT 
sobre a Covid-19. (FP)
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 
1048831-11.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Artur 
Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente a OCTÁVIO COLLETTI E CLARA GONÇALVES COLETTI, de 
qualificações ignoradas, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Robson Fernandes ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
propriedade da prescrição aquisitiva do imóvel com área de 121,20 m² - situado na Rua Belo Jardim, 672, 
esquina com a rua Serrana, que é parte do lote 26 da quadra 28 do loteamento Jardim Santa Clara em 
Guarulhos/SP, cuja construção está regularizada junto a municipalidade com inscrição cadastral nº 
084.14.18.0030.01.004, onde o autor reside no imóvel e mantém a posse mansa e pacífica desde janeiro de 
2011 e paga os tributos e preservando este patrimônio , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 dias, a 
fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Guarulhos, aos 16 de março de 2020. 

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para intimação do executado VALDEMIR BENVINDO SANTANA (RG n°
22.555.027-1, CPF.112.285.688-12), bem como sua mulher, se casado for, a credora hipotecária Caixa Econômica
Federal CEF (CNPJ.00.360.305/0238-21); e demais interessados, expedido na ação de CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, PROCESSO 0011839-97.2007.8.26.0609/01, movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL SERRA VERDE
(CNPJ.51.444.677/0001-50). O Dr. Nelson Ricardo Cassaleiro, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Taboão
da Serra/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo
descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através
do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que segue: BEM: Apartamento
sob n° 12 do 1° andar, do bloco 09, do tipo A, do Conjunto Residencial Serra Verde, à Rua Pinheiros, n° 587, atual
Rua Helena Moraes de Oliveira, nº 585, em zona urbana, no distrito e Município de Taboão da Serra, desta Comarca
de Itapecerica da Serra, com área útil de 48,5900m², área comum de 5,7550m², perfazendo o total de 54,3450m²,
e uma fração ideal no terreno de 0,07970288840% correspondente ao mesmo uma vaga indeterminada em
estacionamento descoberto, com área inclusa na área comum da unidade, com a confrontação constante do memorial
descritivo da instituição e especificação de condomínio. Cadastro nº 362326362480001090103; Matricula 55.557 do
Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP; Consta conforme R/8, hipoteca em favor da Caixa
Econômica Federal CEF (CNPJ.00.360.305/0238-21); AVALIAÇÃO: R$170.000,00 em Junho/2019; DÉBITO
EXEQUENDO fls.305: R$86.378,88 em 01/01/2018; DATAS DOS LEILÕES 1º leilão, que terá início no dia 13 de
Abril de 2020, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 16 de Abril de 2020, às 15:00 horas, e, para eventual
segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 06 de Maio de 2020, às 15:00 horas.
CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação (1º
leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja
propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, devendo anteceder
o início de cada leilão, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses,
mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação
pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. Único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO O preço do
bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site
www.bb.com.br no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão,
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a
ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE Eventuais débitos de IPTU/ITR
e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de
extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos decorrentes de condomínio
que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante,
na qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. Os débitos de natureza hipotecária
seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente
notificado/cientificado. Os débitos decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da
arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, na qualidade de adquirente da unidade, nos
termos do art. 1.345, do CC. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação
de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo
eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação,
registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, caput, §
1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em
caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas
legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou
ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:  phillipe@argoleiloes.com.br .  Para part icipar acesse
www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado VALDEMIR BENVINDO SANTANA (RG n° 22.555.027-1,
CPF.112.285.688-12), bem como sua mulher, se casado for, a credora hipotecária Caixa Econômica Federal CEF
(CNPJ.00.360.305/0238-21);, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados
para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para intimação dos executados PASCHOAL BIANCO NETO (CPF nº 028.638.848-
04, RG nº 2.462.570), casado com Stella Marina Bianco (CPF.643.295.648-68); DARCILIO MOREIRA MARQUES
JUNIOR (CPF nº 022.668.148-34, RG nº 3.472.620), sua esposa Vera Maria Pereira Rodrigues Moreira Marques
(CPF.532.424.918-15); e OLGA BASSETO MOREIRA MARQUES (CPF nº 022.668.068-15, RG nº 818.379); bem
como seu marido, se casada for; A Prefeitura do Município de Guarujá; e demais interessados, expedido nos autos da
ação de EXECUÇÃO, CARTA PRECATÓRIA nº 0001343-22.2015.8.26.0223, oriunda da 23ª Vara Cível da Capital/
SP, proc.0726196-07.1993.8.26.0100, movida pelo ESPÓLIO DE WILSON ARANTES, neste ato representado por
sua inventariante KARINA MILAN ARANTES (CPF.091.023.048-05). O Dr. Marcelo Machado da Silva, Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER
levará a lei lão o bem abaixo descrito, através do portal de lei lões on-l ine da Argo Network Leilões
www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960,
em condições que segue: BEM: A fração ideal de 1,3595% do terreno, de forma irregular, nesta cidade e comarca
de Guarujá, medindo 67,67 metros mais ou menos, fazendo frente para a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca;
tendo da frente aos fundos, de um lado, 76,00 metros, faceando com a Rua Cubatão; 54,80 metros mais ou menos,
antigamente, como leito seco por onde passava o córrego Cunhambebe, e atualmente, onde está construído o prédio
nº 1.870 da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca; e, 56,00 metros mais ou menos na linha dos fundos, onde
confronta, antigamente com Francisco Vaz Porto, Luiz Pontes, Luiz Pinto, João Pardini, Alberto Garcia e João Paoloni,
ou sucessões desses confrontantes e, atualmente com o prédio de nº 100 da Rua Cubatão. Fração ideal essa que
corresponde ao apartamento nº 53 do Edifício Gaivota, COM AREA CONSTRUIDA DE 186,10M2, cadastrado na
Prefeitura Municipal de Guarujá sob nº ZC/0021/007/019, objeto da matricula 10948 do Cartório de Registro de
Imóveis de Guarujá/SP; Consta conforme AV.2, que na Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº1.900, foi construído
o prédio de apartamentos sob a denominação de Edifício Gaivota; conforme R.03, penhora nos autos 515/89, ação
de execução, movida por Toshio Honda e sua esposa Anna Tashiro Honda, em tramite na 23ª Vara Cível do Foro
Central da Capital/SP; conforme R.04, penhora nos autos 498/90, ação de execução, movida por Banco do Estado
do Rio de Janeiro S/A, em tramite na 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP; conforme Av.05, procede de oficio
a presente averbação para ficar constando que uma faixa do terreno onde se assenta o Edifício Gaivota, localiza-se
em área de Marinha; e conforme Av.06, registro penhora; A fração ideal de 0,1275% do terreno, de forma irregular,
nesta cidade e comarca de Guarujá, medindo 67,67 metros mais ou menos, fazendo frente para a Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca; tendo da frente aos fundos, de um lado, 76,00 metros, faceando com a Rua Cubatão; 54,80
metros mais ou menos, antigamente, como leito seco por onde passava o córrego Cunhambebe, e atualmente, onde
está construído o prédio nº 1.870 da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca; e, 56,00 metros mais ou menos na linha
dos fundos, onde confronta, antigamente com Francisco Vaz Porto, Luiz Pontes, Luiz Pinto, João Pardini, Alberto Garcia
e João Paoloni, ou sucessões desses confrontantes e, atualmente com o prédio de nº 100 da Rua Cubatão. Fração
ideal essa que corresponde ao apartamento nº 37 do Edifício Gaivota; A GARAGEM MEDE 32,10M2, cadastrado na
Prefeitura Municipal de Guarujá sob nº ZC/0021/007/019, objeto da matricula 10949 do Cartório de Registro de
Imóveis de Guarujá/SP; Consta conforme AV.2, que na Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº1.900, foi construído
o prédio de apartamentos sob a denominação de Edifício Gaivota; conforme R.03, penhora nos autos 498/90, ação
de execução, movida por Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A, em tramite na 12ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP; conforme Av.04, procede de oficio a presente averbação para ficar constando que uma faixa do terreno
onde se assenta o Edifício Gaivota, localiza-se em área de Marinha; e conforme Av.05, registro penhora; AVALIAÇÃO
DO APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM: R$820.000,00 em Dezembro/2016; DÉBITO EXEQUENDO:
R$1.136.667,50 em Setembro/2014; DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: R$977.414,27 em Fevereiro/2020; DATAS DOS
LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 13 de Abril de 2020, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16 de Abril
de 2020, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no
dia 06 de Maio de 2020, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der
lance igual ou maior que a avaliação (1º leilão), ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da
avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, devendo anteceder o inicio de cada leilão, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o
restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que
estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC).
PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do
Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC).
COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate),
e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE
- Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda,
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos
decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão
de responsabilidade do arrematante, na qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC.
Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde
que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que
se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante,
que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de
carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante
(Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data
da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a
aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver
tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar
acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados PASCHOAL BIANCO NETO (CPF nº 028.638.848-
04, RG nº 2.462.570), casado com Stella Marina Bianco (CPF.643.295.648-68); DARCILIO MOREIRA MARQUES
JUNIOR (CPF nº 022.668.148-34, RG nº 3.472.620), casado com Vera Maria Pereira Rodrigues Moreira Marques
(CPF.532.424.918-15); e OLGA BASSETO MOREIRA MARQUES (CPF nº 022.668.068-15, RG nº 818.379); bem
como seu marido, se casada for; A Prefeitura do Município de Guarujá; e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta recurso pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos executados DAVI BABY MODA
INFANTIL EIRELI – EPP (CNPJ. nº 16.685.619/0001-17), LUCY CONCEIÇÃO DE ALQUINAS BORGES, (CPF n.º
147.373.448-77, RG n.º 23.125.813-6), e seu marido ADRIANO ÂNGELO BORGES, (CPF nº 148.008.828-50, RG
nº 21.843.217-3), A Credora Prefeitura do Município de Osasco/SP, e demais interessados, expedido nos autos da
ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, movida por SAVIMOVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA (CNPJ.
nº 56.200.728/0001-11), PROCESSO 1020317-29.2015.8.26.0405. O Doutor FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET
LEAL, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Osasco/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do
NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network
Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM – Apartamento nº 113, localizado no 11º
andar do Edifício Baroneza de Porto Feliz, Bloco B, situado na Av. Padre Vicente Melillo n.º 955 e 999, tido duplex o
qual possui a área útil ou privativa de 118,56m2, área comum real de divisão não proporcional de 21,75m2, área
comum real de divisão proporcional de 42,9485m2, e a área total de 183,2585m2, e a fração ideal no terreno de
1,6990%, com direito a uma vaga coberta de garagem para estacionamento de veículo em local determinado e já
incluída na área comum da unidade. O Bloco possui dois elevadores. Todos os ambientes do apartamento possuem
piso frio. O apartamento possui escada helicoidal metálica ligando o piso térreo ao superior; INSCRIÇÃO DO IMÓVEL:
23242.11.72.0247.01.043.01; Matricula 52.515 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco/SP; Consta
conforme Av.7, da citada matricula, registro da penhora exequenda; Ônus: Débito condominial: R$1.221,46 em
25/02/2019; Débitos Tributários: R$16.949,54 em 20/02/2020; AVALIAÇÃO: R$362.000,00 (Novembro/2018);
DÉBITO EXEQUENDO: R$53.436,72 (Setembro/2015); DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia
13 de abril de 2020, às 14:00 horas, encerrando-se no 16 de abril de 2020, às 14:00 horas, e, para eventual
segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 06 de maio de 2020, às 14:00 horas;
CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação (1º
leilão). No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da última avaliação atualizada ou 80% do
valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz. Serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da
causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC).
COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate),
e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DÉBITOS
e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão
serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa
(Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do
C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado
no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área
de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os
atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências
serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação
e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada
ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pesso-
almente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados
DAVI BABY MODA INFANTIL EIRELI – EPP, LUCY CONCEIÇÃO DE ALQUINAS BORGES, seu marido ADRIANO
ÂNGELO BORGES, A Credora Prefeitura do Município de Osasco/SP, e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não
consta recursos ou causa pendente de julgamento sobre o bem a ser leiloado. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel de propriedade dos executados e para INTIMAÇÃO dos devedores ESPÓLIO
DE WALDOMIRO INOCENCIO DE SOUZA (RG nº 5.330.735-5, CPF nº 224.734.838-68), na pessoa de seu inventariante
Igor Henrique Figueiredo de Souza e DENIZE TEREZINHA FIGUEIREDO DE SOUZA (RG nº 6.151.860-8, CPF nº
922.793.338-72), e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS (CNPJ/MF nº 54.037.916/0001-45), processo nº 1025507-
15.2014.8.26.0564 – ordem nº 2217/2014. A Dra. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI, Juíza de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC,
FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960,
em condições que segue: BEM - Denominação: Lote 1.339 do Núcleo Paget. Localização: Córrego do Tombo. “Imóvel
rural com a área de 32,30 hectares, dentro do seguinte roteiro: “Começa na margem esquerda do córrego do Tombo,
no marco 2.033, e segue rumo S.O. 63º 44’ a distância de 1.301 metros, até a estrada 5, no marco 2.032, confrontando
com o lote 1.325; daí segue à direita margeando a estrada no rumo N.O. 38º 36’ a distância de 334,40 metros até
o marco 1.930; daí segue à direita rumo N.E. 71º 22’ a distância de 1.472,00 metros, até a margem esquerda do
córrego do Tombo, no marco 1.933, confrontando com o lote 1.341; daí segue à direita margeado o córrego acima,
até o ponto início” - DEVIDAMENTE CADASTRADO NO INCRA SOB Nº 601.195.000.639 – área total 32,3 - área
explorada 32,3 - área explotável 32,3 - módulo 50,5 - nº de módulos 0,64 – fração mínima de parcelamento 32,3 -
exercício de 1978 em nome de Aroldo Granado Garcia e outros”. Conforme AV.09/4.660 em 13 de julho de 2010,
consta que o imóvel rural desta matrícula denomina-se “SÍTIO ANDRÉ LUIS II”. Matrícula nº 4.660 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Fé do Sul/SP. Cadastro no Incra nº 601.195.000.639. ÔNUS - Consta
na CRI: R.16/4.660: Pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 315231-1, emitida em 05/04/2013, os executados
hipotecaram em segundo grau e sem concorrência de terceiros, o imóvel a favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDICITRUS; AV.18/4.660: Averbação premonitória da ação de EXECUÇÃO, em tramite na 2ª Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo/SP, processo 1005575-07.2015.8.26.0564; AV.19/4.660: Penhora exequenda.
Não consta nos autos recurso ou processo pendente de julgamento. DEPOSITÁRIO: Atuais possuidores. AVALIAÇÃO
OFICIAL: R$2.470.000,00/Outubro.2019. AVALIAÇÃO ATUALIZADA DE ACORDO COM TABELA DE DÉBITOS
JUDICIAIS DO TJSP: R$2.519.418,00/Fevereiro.2020. DÉBITO EXEQUENDO: R$132.478,23/Fevereiro.2020.
DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão terá início no dia 13 de Abril de 2020, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16
de Abril de 2020, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando
no dia 06 de Maio de 2020, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – No primeiro pregão, não serão admitidos
lances inferiores ao valor da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada. Não havendo lance
superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que se estenderá por no mínimo
20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos
lances não inferiores a 60% da avaliação devidamente atualizada até o mês da data designada. A atualização deverá
ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judicial comuns. PAGAMENTO – O preço do bem
arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site
www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão,
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). PAGAMENTO À VISTA
– Desde já, fica consignado que o arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez, em até 24 horas após
o término do leilão. PAGAMENTO PARCELADO – Os interessados em adquirir o imóvel em prestações, deverão
apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo
895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-se que a
apresentação de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda,
que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da
lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar
o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, que não será
considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/
2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juízo após a efetiva comprovação do pagamento integral
do valor da arrematação e da comissão. COMISSÃO DO LEILOEIRO – Fixada em 5% sobre o valor da arrematação,
não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo
Provimento CSM 2319/15. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do
leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros
referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de
iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no
caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE – Eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o
produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único
do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será
extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de
conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de
responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão
de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e
débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada
ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficam os devedores
ESPÓLIO DE WALDOMIRO INOCENCIO DE SOUZA, na pessoa de seu inventariante Igor Henrique Figueiredo de
Souza e DENIZE TEREZINHA FIGUEIREDO DE SOUZA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou não possuam procurador constituído nos autos. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO. CARTA CONVITE Nº 002/2020. A PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA torna público e para conhecimento dos interessados a 
REABERTURA do Processo Licitatório sob a modalidade supramencionada, com as seguintes 
características: OBJETO: “Contratação de empresa especializada para execução de projetos 
para implantação de um  loteamento de interesse social na Rua José Firmino Nogueira, Vila 
Santa Rita de Cassia, Conjunto Habitacional Taquarituba “H”, com previsão para 250 unidades, 
conforme especificações descritas no anexo I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal 
de Engenharia”. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 17/04/2020 até as 14:00 
horas (protocolo dos Envelopes) e Abertura às 14:15 horas. LOCAL: “E.M. Profª Bernadete de L. 
G. Claudio”, sito a Rua Joel Gomes, n° 06 - Novo Centro, Taquarituba/SP. EDITAL COMPLETO 
E ESCLARECIMENTOS: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir 
do dia 07/04/2020 de 2ª a 6ª feira das 08 às 17 horas, no Paço Municipal, endereço citado 
acima, no site www.taquarituba.sp.gov.br, pelo Tel: (14) 3762-9666, ou e-mail: licitacao@
taquarituba.sp.gov.br. As empresas interessadas deverão manifestar seu interesse, através de 
requerimento, até 24 horas antes da data designada para entrega dos envelopes. Taquarituba 
(SP), 03 de abril de 2020. Walber de Oliveira - Secretário Mun. de Transportes e Compras.

 
 

2ª VC – Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001245-
18.2020.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) GABRIEL FERREIRA DA SILVA, Brasileiro, RG 36.140.815-8, CPF 397.156.958-76, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
15.548,96, devidamente atualizada, acrescido de recolhimento em guia própria das custas finais ao 
Estado (1% do valor da execução, observando-se o mínimo de 5 UFESPs), sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2020. 

 

Processo 1046691-25.2018.8.26.0002 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários 
- Banco Bradesco S/A - Reginaldo Correa Ribeiro - EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital 
nº:1046691-25.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos 
Bancários Requerente:Banco Bradesco S/A Requerido:Reginaldo Correa Ribeiro EDITAL 
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046691-25.2018.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Reginaldo 
Correa Ribeiro, CPF/MF 036.508.196-51, que por parte do Banco Bradesco S/A lhe foi 
ajuizada ação de Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$ 
102.359,83, alegando o autor em sua inicial que o réu é titular da conta corrente número 
7.681-3, vinculada a agência 7796 - João Dias-USP, do banco autor, e, nesta condição, por 
meio do sistema de autoatendimento, mediante uso de sua senha pessoal e aderindo aos 
termos e condições, contratou um empréstimo através do contrato sob nº 346/3.290.349, 
datado de 29/09/2015, tendo o mesmo deixado de efetuar os pagamentos devidos. Nestas 
condições, foi ajuizada a presente ação e, encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a citação por edital, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o 
decurso do prazo de 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados e a condenação nas demais cominações pedidas. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2020. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº TP-152/0001/20
PROCESSO Nº 2020152054.

Encontra-se aberto, no Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral (UGE 180.152), a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
TP-152/0001/20, Processo nº 2020152054, do tipo MENOR PREÇO, empreitada por preço global, destinado à contratação de serviços de modernização 
e instalação de elevadores, para o Complexo do Quartel do Comando Geral, conforme especificações técnicas contidas no projeto executivo, que 
integra o anexo I, do edital. A realização da sessão pública dar-se-á em 28 de abril de 2020, às 09h30min, na Sala de Reuniões do andar Térreo 
do Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral, sito na Praça Coronel Fernando Prestes, 115 – Bom Retiro – São Paulo/SP.
Cópia do Edital poderá ser obtida na Praça Coronel Fernando Prestes, 115 – Sala 21T (Seção de Finanças) – Bom Retiro – São Paulo/SP, de 
segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30h, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W ou pen-drive para gravação dos 
arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 28 de abril de 2020, às 09h29min, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral, pelo e-mail 
dsacguge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7396/7119, com os componentes da Seção de Finanças.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DO COMANDO GERAL

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 106/2020, 
PROCESSO 11149/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de medicamentos/insumos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 27/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014074-75.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc.FAZ SABER 
a(o) NEITH BENTO DA CUNHA SALLES,Brasileira,Casada, RG 3.160.197, CPF 060.193.038-02; ESPOLIO DE ESTANISLAU DE 
PADUA SALLES;ESPOLIO DE ORLANDO PENTEADO; ESPOLIO DE ORLANDO DE PADUA SALLES; ESPOLIO DE BARTYRA 
DE PADUA SALLES; ADELAIDE GOMES DE PADUA SALLES, Brasileira, Casada, RG 3.503.100; LIBANIO DE PADUA SALLES, 
Brasileiro, Casado, RG 644.829, CPF 005.763.368-15; WILMA DE PADUA SALLES PENTEADO, Brasileira, Viúva, RG 865.546, 
CPF 237.042.688-87; IZOLINA DE PADUA SALLES CORREA DIAS, Brasileira, RG 814.837; ZORAIDE DE PADUA SALLES, 
Brasileira, Solteira, RG 2.023.789, CPF 109.829.308-87; LYDA LAURA AMBROGI DE PADUA SALLES, Brasileira, Casada, RG 
437.367, CPF 002.649.468-04 e DAGOBERTO DE PADUA SALLES, Brasileiro, Casado, RG 48.103, CPF 001.562.728-49, que 
lhe foi proposta uma ação de Adjudicação Compulsória, sob Procedimento Comum Cível por parte de Francisca Kiyo Koide e 
Enrique Luiz Recoder, constando também como réus Silvio Correa Dias e Marco Antonio de Padua Salles, sendo que estes já se 
encontram regularmente citados, alegando em síntese que adquiriram o imóvel consistente de um terreno situado na Rua Mariana 
Borges, constante do lote 33 da quadra I, do loteamento denominado Balneário Mar Paulista, 29º Subdistrito de Santo Amaro, 
matriculado sob nº 340.950 junto ao 11º Cartório de registro de Imóveis desta Capital e que o preço foi integralmente pago. 
Entretanto, apesar de quitado o contrato, com cumprimento de todas as obrigações oriundas do mesmo, não conseguiram lavrar 
escritura definitiva por culpa dos requeridos que não foram encontrados. Requereu, dessa forma, a procedência do pedido com 
condenação dos réus a outorgar-lhe a escritura, bem como ao pagamento dos ônus da sucumbência. Encontrando-se os réus em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, 
os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de abril de 2020.                           [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038463-63.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ANA PAULA SCHMITTZ GOLIN, CNPJ 09.657.936/0001-64, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Agropecuaria Palma Ltda, alegando em síntese: o inadimplemento do Contrato de Compra e Venda Rural com Reserva 
de Domínio, tendo adimplido apenas 14 das 28 parcelas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 03 (três) dias úteis após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento do débito no valor de R$ 232.121,44 (duzentos e trinta e dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) 
devidamente atualizado (janeiro/2020) e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 10% do valor da 
causa. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos 
pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a)
(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, 
corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de 
Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 
916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre 
o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do 
Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de 
Processo Civil). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2020.

EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES E AVISO SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ASLAN COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA., PROCESSO Nº 1054889-19.2016.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO,na forma da Lei,etc.FAZ SABER,por parte da administradora judicial da empresa recupe-
randa,apresenta a relação de credores,para eventual impugnação,no prazo de 15(quinze)dias,bem como informar quanto a apre-
sentação pela recuperanda do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, juntado aos autos às fls. 3.826/3.838, para ciência aos 
credores,Ministério Público e Interessados para eventual objeção no prazo de 30(trinta)dias. RELAÇÃO DE CREDORES: CLASSE 
III QUIROGRAFÁRIO: ATB IND.COM. DE ADESIVOS S/A: R$ 5.425,34; AZA COM. IMP. EXP. LTDA.:R$ 21.894,88; BANCO DO 
BRASIL S/A R$ 471.804,83; CIRCULO S/A: R$ 507.254,53;COATS CORRENTE LTDA.:R$ 282.899,53; COMERCIAL TRAMA DE 
AVIAMENTOS LTDA.:R$ 1.330,00; EDUVAL IND.COM.CONFEC.LTDA.: R$ 3.855,00; ELASTAN IND. E COMERCIO LTDA: R$ 
6.853,24;ESTILOTEX IND.COM.TECIDOS LTDA.:R$ 62.853,79; ETILUX IND.COM.LTDA.: R$ 82.880,05; ETIQUETA PLASTICA 
IND. DE COMERCIO LTDA.:R$ 2.425,63;FAB. DE ELASTICOS SAO JOSE LTDA.:R$ 134.892,32;FAB.RENDAS FINAS PARAIBA 
S/A:R$ 11.175,11; FABRICA DE BOTOES COROZITA S/A.: R$ 1.878,80; FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA.:R$ 3.740,20; 
FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.R$ 9.995,69; FITEX TEC.FITAS AVIAM.TEXTEIS LTDA.:R$ 31.63,80; FREUDENBERG NAO 
TECIDOS LTDA & CIA.: R$ 2.425,50; IND. FELTROS SANTA FE S/A:R$ 10.083,26; IND.ARTEFATOS DE METAIS TERLIZZI 
LTDA.:R$1.620,00; INDUSTRIA LINHAS TRICHE LTDA.: R$ 4.151,00; INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR S.A: R$ 25.450,40; 
LANTECORES ARTIGOS DE EPOCA LTDA.: R$ 10.429,28; LINHAS OK IND E COM LTDA.: R$ 3.740,00; LINHAS SETTA 
LTDA.: R$ 59.238,90; LULITEX COM.IMP.& EXP. LTDA.: R$ 14.889,16; M.S.W COMERCIAL LTDA.: R$ 58.611,60; MABRUK 
IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.: R$ 45.457,90; MAC-LEN COMERCIAL IMP.E EXP.LTDA.: R$ 13.473,92; MAZZAFERRO 
IND.COM.PROD.PESCA S/A: R$ 3.220,00; MUNDIAL S/A - PRODUTOS DE CONSUMO: R$ 14.293,47; N.V.C. COMERCIAL 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.:R$ 18.140,77; NEO TEX COM.ATAC.LINHAS FIOS AVIAM.LTDA.:R$ 26.116,08; NON 
WOVEN PLASTIC LTDA.: R$ 13.104,00; OBER S/A INDÚSTRIA E COMERCIO: R$ 4.460,97; PARAMOUNT TEXTEIS IND. E 
COM.S.A.: R$162.378,24; PH FIT-FITAS INOVACOES TEXTEIS LTDA.:R$ 752.051,55; S.PROCHOWNIK COML.LTDA.:R$ 
67.434,67; SARKIS & CIA LTDA.:R$ 29.946,30; SARRUF S/A.:R$ 181.480,83; SINGER DO BRASIL IND. COM. LTDA.:R$ 
35.000,00; TEKLA INDUSTRIAL TEXTIL LTDA.:R$ 25.140,19; TOKE E CRIE COM.IMP.EXP.LTDA.:R$ 1.460,08; TRADER 
COM.IMP.EXP. LTDA.:R$ 487.265,95; TRIANGULO SCREEN LTDA.:R$ 1.349,00; V.R MACHADO SILK SCREAM EM GERAL 
LTDA.:R$ 2.625,00; ZANOTTI PACAT. IND. COM. DE ART. TEXTEIS LTDA.: R$ 10224,27; ZANOTTI S/A:R$ 40.451,47; ZEIN 
IMPORTAÇÃO E COM. EIRELI: R$ 5.731,66; VALOR TOTAL: R$ 3.416.733,75. CLASSE IV QUIROGRAFÁRIOS ME E EPP: 
ARTE & STRASS AVIAMENTO LTDA ME:R$ 182,00; BRAS NIPPHO DIST ARMAR AVIAM LTDA-EPP: R$ 3.352,22; FILARE 
TEXTIL LTDA ME:R$ 5.870,35; HENRIQUE ALMEIDA PERES – ME: R$ 830,78; ICEC ITAPIRA COMERCIO ETIQ CONF LTDA 
ME: R$ 1.000,90; K10 BIJUTERIA ARTES LTDA - ME:R$ 135,60; KADIO COML. EIRELI EPP: R$ 63.136,74; LUIS HENRIQUE 
MARINHO VIANA BIJUTERIAS ME:R$ 260,00; MULTIZIP IMP EXPORT LTDA-ME:R$ 1.379,00;PAAN IND E COM. TEXTIL LTDA 
EPP:R$ 88.241,78; REMOLO RODRIGUES JUNIOR ME: R$ 2.467,70; VIP COM. DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA EPP:R$ 
1.608,76; YAN RULING-ME:R$ 75,00. VALOR TOTAL: R$ 168.540,83. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente 
edital,afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2020.[07] 

Shopcliq Prestação de Serviços de Informática S.A. - Em Liquidação - CNPJ/MF nº 
16.749.786/0001-84 - NIRE nº 35.300.443.241 - Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Janeiro de 2020. Data, Hora
e Local: Aos 20 de janeiro de 2020, às 10h00, na sede da Shopcliq Prestação de Serviços de Informática S.A. - Em Liquidação, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 287, 16º andar, Bela Vista, CEP 01311-000 (“Compan-
hia”). Presença: Acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme Lista de Presença de Acionista, 
conforme Anexo II. Mesa: Eduardo Gomes Pereira Medina, como Presidente; e Cristiane Sperandio Bonaldo, como Secretária. Convocação:
Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da única acionista representado a totalidade do capital social, con-
forme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 e estabelecido no Artigo 11, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da 
Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) deliberar sobre a prestação de contas fi nais do liquidante, com análise do balanço de
encerramento e o encerramento da liquidação da Companhia; (ii) extinção da Companhia e indicação do responsável pela guarda dos livros
sociais da Companhia. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia com a leitura dos documentos correlatos, 
a única acionista da Companhia deliberou sem ressalvas: 1. Prestação de contas dos atos de liquidação: 1.1. Conforme balanço
patrimonial específi co da Companhia levantado na data-base de 20 de janeiro de 2020, que constitui o Anexo I à presente ata, o qual será
utilizado para fi ns do artigo 210, inciso III, da Lei nº 6.404/76 (“Balanço de Encerramento”), ora entregue aos acionistas, todos os negó-
cios da Companhia foram ultimados, sendo que o liquidante realizou o ativo e pagou o passivo, não existindo nada a ser partilhado entre
os acionistas da Companhia. 1.2. Após análise do Balanço de Encerramento, a sócia aprova sem restrições as contas fi nais do liquidante,
outorgando-lhe plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo ou a qualquer título e declara encerrada a
liquidação da sociedade, com o arquivamento da ata desta assembleia no órgão público competente. 2. Extinção da companhia: 2.1. Em
decorrência do encerramento da liquidação, a única sócia declara extinta a Companhia pelo encerramento da liquidação, nos termos dos 
artigos 216, §1, e 219, inciso I, da Lei nº 6.404/76, fi cando o liquidante, Sr. Eduardo Gomes Pereira Medina, brasileiro, casado, econo-
mista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.467.905 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.204.756-21, com domicílio profi ssional 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Rebouças, nº 3.970, 17º andar, CEP 05402-918, responsável por praticar todos os
atos complementares à extinção, inclusive registros, averbações e transferências necessária ao encerramento e extinção da Companhia,
inclusive as devidas transferências e/ou baixas das inscrições junto a repartições públicas federais, estaduais e municipais, devendo a 
presente ata ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP e publicada para produção de efeitos perante terceiros, 
nos termos do Art. 210, inciso IX, da Lei nº 6.404/76. fi cando ainda responsável pela guarda dos livros sociais e fi scais e da documentação
pertinente da Companhia pelo prazo legal. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, 
mediante aprovação da única acionista, será lavrada de forma sumária. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Eduardo Gomes Pereira Medina, como Presidente; e Cristiane Sperandio Bonaldo, como Secretário;
Acionista representando a totalidade do capital social: MIH Buscape Company B.V., neste ato representada por seus procurador, Sr. Lucas
Braun, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 34.272.792-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.897.678-46,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profi ssional na Cidade de São  Paulo, Estado de São
Paulo, na Alameda Santos, nº 122, conjunto 403, Cerqueira César, CEP 01418-000, conforme Lista de Presença de Acionistas (Anexo II).
Mesa: Eduardo Gomes Pereira Medina - Presidente; Cristiane Sperandio Bonaldo - Secretária. JUCESP nº 152.567/20-3 em 19/3/20.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

 

Comando de Bombeiros Metropolitano
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se Aberta na UGE 180203 - Divisão de Finanças Logística e Patrimônio do Comando de Bombeiros Metropolitano a seguinte 
licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/0011/20 - PROCESSO Nº 2020203057.
OFERTA DE COMPRA Nº. 180203000012020OC00040
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180203 Divisão de Finanças e Patrimônio do Corpo de Bombeiros Metropolitano 
sito à Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 1º andar -
Centro – São Paulo – SP –Seção de Licitações. OBJETO: Composição Da Ata De Registro De Preço Para Futura Aquisição De Tablet. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia
24/04/2020, sendo realizada por meio eletrônico através do site www.bec.sp.gov.br. EDITAL: As empresas interessadas em participar 
do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br,
www.e-negociospublicos.com.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, pelos tels: (11) 
3396-2288, 3396-2065.

Autoridade Subscritora do Edital: Cap PM Tiago Tavares da Silva. Pregoeiro: Tenente PM Luiz Carlos Alves de Melo

CORPO DE BOMBEIROS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO:
Pregão Eletrônico nº 01/2020. PL nº 2.860/2020 – UASG 986715. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Abertura: 09h30min 
do dia 04.05.2020. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados na CML, 

situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 
08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefei-
tura e/ou sem ônus através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mogiguacu.sp.gov.
br. Mogi Guaçu, 06.04.2020. Adriana Bibiano - Presidente da CML.

Pregão Presencial 25/2020. PL nº 4.427/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇ  Ã O 
DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS. Abertura: 09h30min do dia 04.05.2020. 

Pregão Presencial 26/2020. PL nº 4 .581/2020. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA EM 04 
(QUATRO) PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS SENDO 03 (TRÊS) CRECHES DOS JARDINS: PAN-
TANAL, CHAPARRAL E YPÊ AMARELO E 01 (UMA) EMEF NO JARDIM YPÊ AMARELO NA ZONA 
URBANA NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU. Abertura: 09h30min do dia 05.05.2020. 

Pregão Presencial 27/2020. PL nº 2.367/2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviço de transporte coletivo de pacientes e portadores de necessidades especiais, com veículos tipo 
micro-ônibus e ônibus rodoviário.  Abertura: 09h30min do dia 06.05.2020. 

Pregão Presencial 28/2020. PL nº 3.137/2020. Objeto: Aquisição de uma solução para segurança dos 
dados da prefeitura, através de equipamentos apropriados para backups locais, solução composta 
de equipamento de armazenagem de dados tipo NAS (Network Attached Storage), modelo montável 
em rack 2U (blade rackmount), com baias que permitam troca e manutenção em operação on-line 
(hot-swappable), capacidade total de armazenamento de 96 Terabytes (TB), contendo fonte de ali-
mentação redundante e administração via WEB e SSH, com serviços de instalação e confi guração.  
Abertura: 09h30min do dia 12.05.2020. 

Pregão Presencial 29/2020. PL nº 4.162/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICRO-
CHIP AGULHADO, LEITOR UNIVERSAL DE MICROCHIP E APLICADOR DE MICROCHIP).  Aber-
tura: 09h30min do dia 15.05.2020. 

Pregão Presencial 30/2020. PL nº 4.093/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS DE 
APARELHOS DE GINÁSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE “ACADEMIAS AO AR LIVRE”.  Abertura: 
09h30min do dia 20.05.2020. 

Os editais completos encontram-se à disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique 
Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até os dias dos certames, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus 
através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.

Mogi Guaçu, 06.04.2020. Adriana Bibiano - Presidente da CML.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
Pregão Presencial nº 14/2020 - PL nº 965 /2020 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO DE CALÇADOS (BOTAS, COTURNOS E SAPATOS) E UNIFORMES (FARDAMENTO) 
PARA USO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. Comunicamos aos interessados a republicação do 
edital da licitação em epigrafe, destacando que, não foram realizadas alterações no Edital. A sessão 
pública fi ca remarcada para às 09h30min do dia 07 de maio de 2020. 

Pregão Presencial nº 21/2020 - PL nº 1.987 /2020 - OBJETO: IMPRESSOS DIVERSOS. Comunica-
mos aos interessados a republicação do edital da licitação em epigrafe, destacando que, não foram 
realizadas alterações no Edital. A sessão pública fi ca remarcada para às 09h30min do dia 11 de maio 
de 2020. 

Pregão Presencial nº 23/2020 - PL nº 2.836/2020 - OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de TRANSPORTE COLETIVO DE ATLETAS, através de veículos tipo 
ÔNIBUS RODOVIÁRIO e MICRO-ÔNIBUS. Comunicamos aos interessados a republicação do edital 
da licitação em epigrafe, destacando que, não foram realizadas alterações no Edital. A sessão pública 
fi ca remarcada para às 09h30min do dia 13 de maio de 2020. 

Pregão Presencial nº 20/2020 - PL nº 748/2020 - OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA 
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. Comunicamos aos interessados a 
republicação do edital da licitação em epigrafe, destacando que, não foram realizadas alterações no 
Edital. A sessão pública fi ca remarcada para às 09h30min do dia 18 de maio de 2020. 

Os editais completos encontram-se à disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique 
Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até os dias dos certames, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus 
através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.

Mogi Guaçu, 06.04.2020. Adriana Bibiano - Presidente da CML.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020
Proc. nº 11.010/2020

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 13/MAIO/2020 às 08:30 hs
Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais para execu-
ção e implantação de pavimentação, drenagem, 
calçamento e sinalização viária (fase IV) interli-
gando avenidas de “Linhão”, rede de alta tensão 
CPFL, criando um anel viário no município de São 
José do Rio Preto, conforme planilha orçamentá-
ria, cronograma físico-� nanceiro, memorial des-
critivo e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de 
O bras. Valor estimado R$ 12.281.344,61 – Prazo de 
Execução: 210 dias - Local de Entrega dos envelo-
pes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 
3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Dire-
toria de Compras e Contratos. Outras informações 
no site:   http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action  

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI / SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1005823-35.2017.8.26.0068. A MMª. 
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIA 
ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a ERICA 
CRISTINA REZENDE, Brasileiro, CPF 186.959.438-01, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTIAGO, alegando 
em síntese: tem por objetivo o recebimento da importância de R$ 8.364,58 (abril/17) 
mais parcelas vincendas até o pagamento, referente aos débitos de condomínio do apto. 
27, do Condomínio autor, condenando-a ainda, ao pagamento das custas, verbas e 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 02 de março de 2020.

O PREFEITO DELCIO JOSÉ SATO FAZ SABER QUE 
ENCONTRA-SE ABERTO OS SEGUINTE PROCESSO 
LICITATÓRIO:

PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2020 - Processo nº 3548/2020 
- Edital nº 40/2020 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM APLICAÇÃO - Início do pra-
zo para Envio da Proposta Eletrônica: A partir das 14H00 do dia 
07/04/2020 até as 14H00 do dia 23/04/2020. Início da disputa de 
preços: 24/04/2020, às 09H30. Local Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital encontra-se disponível no 
site da Bolsa de licitações e leilões do Brasil www.bll.org.br e no 
site https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/ .

COMUNICADO AOS INTERESSADOS DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 04/2020
Comunicamos que na cláusula 8ª do edital, item 8.10, o corre-
to quanto aos itens que necessitam de apresentação de laudos/
certifi cados/relatórios/fi cha técnica juntamente com a entrega de 
amostras são os que seguem: 06, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
53, 41, 44, 48, 51, 61, 65, 62, 66, 71, 80, 102, 104, 105, 115, 116, 
130, 133, 134.
Ficam ratifi cadas as demais cláusulas do edital, bem como man-
tida a data da sessão.

COMUNICADO AOS LICITANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 04/2020
Comunicamos a todos os interessados a participarem do Pregão 
Eletrônico nº 04/2020, Edital Nº 22/2020, que, na composição dos 
itens constantes na plataforma da Bolsas de Leilões do Brasil 
deixou de constar o item nº 20. Este item será incluso e a Sessão 
Pública do dia 08/04/2020 está ADIADA para o dia 27/04/2020 
às 9h30m; sendo a recepção das propostas das 09h30m do dia 
13/04/2020 até as 14h00m do dia 24/04/2020.
 

DELCIO JOSÉ SATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 032/2020 

– REGISTRO DE PREÇO 023/2020.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AOS 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO 
TUTELAR. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA 
A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 20/04/2020 ATÉ ÀS 09:00HRS

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020 
PROCESSO N° 1592/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de gerador para 
o funcionamento da bomba submersa do poço profundo do Rui Barbosa, 
conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra poderá ser examinado 
pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. 
Abertura das propostas às 09h do dia 24/04/2020 e início da sessão de 
disputa às 10h do dia 24/04/2020 (horário de Brasília).

São Carlos, 06 de abril de 2020.
Setor de Contratos e Licitações

Anuncie: 
11. 3729-6600 

DocuSign Envelope ID: EF9CCB45-9D96-4B3C-AA74-D3C1CFF613FD
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 
1048831-11.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Artur 
Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente a OCTÁVIO COLLETTI E CLARA GONÇALVES COLETTI, de 
qualificações ignoradas, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Robson Fernandes ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
propriedade da prescrição aquisitiva do imóvel com área de 121,20 m² - situado na Rua Belo Jardim, 672, 
esquina com a rua Serrana, que é parte do lote 26 da quadra 28 do loteamento Jardim Santa Clara em 
Guarulhos/SP, cuja construção está regularizada junto a municipalidade com inscrição cadastral nº 
084.14.18.0030.01.004, onde o autor reside no imóvel e mantém a posse mansa e pacífica desde janeiro de 
2011 e paga os tributos e preservando este patrimônio , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 dias, a 
fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Guarulhos, aos 16 de março de 2020. 

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para intimação do executado VALDEMIR BENVINDO SANTANA (RG n°
22.555.027-1, CPF.112.285.688-12), bem como sua mulher, se casado for, a credora hipotecária Caixa Econômica
Federal CEF (CNPJ.00.360.305/0238-21); e demais interessados, expedido na ação de CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, PROCESSO 0011839-97.2007.8.26.0609/01, movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL SERRA VERDE
(CNPJ.51.444.677/0001-50). O Dr. Nelson Ricardo Cassaleiro, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Taboão
da Serra/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo
descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através
do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que segue: BEM: Apartamento
sob n° 12 do 1° andar, do bloco 09, do tipo A, do Conjunto Residencial Serra Verde, à Rua Pinheiros, n° 587, atual
Rua Helena Moraes de Oliveira, nº 585, em zona urbana, no distrito e Município de Taboão da Serra, desta Comarca
de Itapecerica da Serra, com área útil de 48,5900m², área comum de 5,7550m², perfazendo o total de 54,3450m²,
e uma fração ideal no terreno de 0,07970288840% correspondente ao mesmo uma vaga indeterminada em
estacionamento descoberto, com área inclusa na área comum da unidade, com a confrontação constante do memorial
descritivo da instituição e especificação de condomínio. Cadastro nº 362326362480001090103; Matricula 55.557 do
Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP; Consta conforme R/8, hipoteca em favor da Caixa
Econômica Federal CEF (CNPJ.00.360.305/0238-21); AVALIAÇÃO: R$170.000,00 em Junho/2019; DÉBITO
EXEQUENDO fls.305: R$86.378,88 em 01/01/2018; DATAS DOS LEILÕES 1º leilão, que terá início no dia 13 de
Abril de 2020, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 16 de Abril de 2020, às 15:00 horas, e, para eventual
segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 06 de Maio de 2020, às 15:00 horas.
CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação (1º
leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja
propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, devendo anteceder
o início de cada leilão, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses,
mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação
pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. Único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO O preço do
bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site
www.bb.com.br no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão,
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a
ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE Eventuais débitos de IPTU/ITR
e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de
extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos decorrentes de condomínio
que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante,
na qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. Os débitos de natureza hipotecária
seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente
notificado/cientificado. Os débitos decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da
arrematação do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, na qualidade de adquirente da unidade, nos
termos do art. 1.345, do CC. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação
de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo
eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação,
registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, caput, §
1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em
caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas
legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou
ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:  phillipe@argoleiloes.com.br .  Para part icipar acesse
www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado VALDEMIR BENVINDO SANTANA (RG n° 22.555.027-1,
CPF.112.285.688-12), bem como sua mulher, se casado for, a credora hipotecária Caixa Econômica Federal CEF
(CNPJ.00.360.305/0238-21);, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados
para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para intimação dos executados PASCHOAL BIANCO NETO (CPF nº 028.638.848-
04, RG nº 2.462.570), casado com Stella Marina Bianco (CPF.643.295.648-68); DARCILIO MOREIRA MARQUES
JUNIOR (CPF nº 022.668.148-34, RG nº 3.472.620), sua esposa Vera Maria Pereira Rodrigues Moreira Marques
(CPF.532.424.918-15); e OLGA BASSETO MOREIRA MARQUES (CPF nº 022.668.068-15, RG nº 818.379); bem
como seu marido, se casada for; A Prefeitura do Município de Guarujá; e demais interessados, expedido nos autos da
ação de EXECUÇÃO, CARTA PRECATÓRIA nº 0001343-22.2015.8.26.0223, oriunda da 23ª Vara Cível da Capital/
SP, proc.0726196-07.1993.8.26.0100, movida pelo ESPÓLIO DE WILSON ARANTES, neste ato representado por
sua inventariante KARINA MILAN ARANTES (CPF.091.023.048-05). O Dr. Marcelo Machado da Silva, Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER
levará a lei lão o bem abaixo descrito, através do portal de lei lões on-l ine da Argo Network Leilões
www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960,
em condições que segue: BEM: A fração ideal de 1,3595% do terreno, de forma irregular, nesta cidade e comarca
de Guarujá, medindo 67,67 metros mais ou menos, fazendo frente para a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca;
tendo da frente aos fundos, de um lado, 76,00 metros, faceando com a Rua Cubatão; 54,80 metros mais ou menos,
antigamente, como leito seco por onde passava o córrego Cunhambebe, e atualmente, onde está construído o prédio
nº 1.870 da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca; e, 56,00 metros mais ou menos na linha dos fundos, onde
confronta, antigamente com Francisco Vaz Porto, Luiz Pontes, Luiz Pinto, João Pardini, Alberto Garcia e João Paoloni,
ou sucessões desses confrontantes e, atualmente com o prédio de nº 100 da Rua Cubatão. Fração ideal essa que
corresponde ao apartamento nº 53 do Edifício Gaivota, COM AREA CONSTRUIDA DE 186,10M2, cadastrado na
Prefeitura Municipal de Guarujá sob nº ZC/0021/007/019, objeto da matricula 10948 do Cartório de Registro de
Imóveis de Guarujá/SP; Consta conforme AV.2, que na Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº1.900, foi construído
o prédio de apartamentos sob a denominação de Edifício Gaivota; conforme R.03, penhora nos autos 515/89, ação
de execução, movida por Toshio Honda e sua esposa Anna Tashiro Honda, em tramite na 23ª Vara Cível do Foro
Central da Capital/SP; conforme R.04, penhora nos autos 498/90, ação de execução, movida por Banco do Estado
do Rio de Janeiro S/A, em tramite na 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP; conforme Av.05, procede de oficio
a presente averbação para ficar constando que uma faixa do terreno onde se assenta o Edifício Gaivota, localiza-se
em área de Marinha; e conforme Av.06, registro penhora; A fração ideal de 0,1275% do terreno, de forma irregular,
nesta cidade e comarca de Guarujá, medindo 67,67 metros mais ou menos, fazendo frente para a Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca; tendo da frente aos fundos, de um lado, 76,00 metros, faceando com a Rua Cubatão; 54,80
metros mais ou menos, antigamente, como leito seco por onde passava o córrego Cunhambebe, e atualmente, onde
está construído o prédio nº 1.870 da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca; e, 56,00 metros mais ou menos na linha
dos fundos, onde confronta, antigamente com Francisco Vaz Porto, Luiz Pontes, Luiz Pinto, João Pardini, Alberto Garcia
e João Paoloni, ou sucessões desses confrontantes e, atualmente com o prédio de nº 100 da Rua Cubatão. Fração
ideal essa que corresponde ao apartamento nº 37 do Edifício Gaivota; A GARAGEM MEDE 32,10M2, cadastrado na
Prefeitura Municipal de Guarujá sob nº ZC/0021/007/019, objeto da matricula 10949 do Cartório de Registro de
Imóveis de Guarujá/SP; Consta conforme AV.2, que na Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº1.900, foi construído
o prédio de apartamentos sob a denominação de Edifício Gaivota; conforme R.03, penhora nos autos 498/90, ação
de execução, movida por Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A, em tramite na 12ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP; conforme Av.04, procede de oficio a presente averbação para ficar constando que uma faixa do terreno
onde se assenta o Edifício Gaivota, localiza-se em área de Marinha; e conforme Av.05, registro penhora; AVALIAÇÃO
DO APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM: R$820.000,00 em Dezembro/2016; DÉBITO EXEQUENDO:
R$1.136.667,50 em Setembro/2014; DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: R$977.414,27 em Fevereiro/2020; DATAS DOS
LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 13 de Abril de 2020, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16 de Abril
de 2020, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no
dia 06 de Maio de 2020, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der
lance igual ou maior que a avaliação (1º leilão), ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da
avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, devendo anteceder o inicio de cada leilão, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o
restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que
estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC).
PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do
Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC).
COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate),
e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE
- Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda,
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos
decorrentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão
de responsabilidade do arrematante, na qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC.
Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde
que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que
se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante,
que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de
carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante
(Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data
da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a
aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver
tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar
acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados PASCHOAL BIANCO NETO (CPF nº 028.638.848-
04, RG nº 2.462.570), casado com Stella Marina Bianco (CPF.643.295.648-68); DARCILIO MOREIRA MARQUES
JUNIOR (CPF nº 022.668.148-34, RG nº 3.472.620), casado com Vera Maria Pereira Rodrigues Moreira Marques
(CPF.532.424.918-15); e OLGA BASSETO MOREIRA MARQUES (CPF nº 022.668.068-15, RG nº 818.379); bem
como seu marido, se casada for; A Prefeitura do Município de Guarujá; e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta recurso pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos executados DAVI BABY MODA
INFANTIL EIRELI – EPP (CNPJ. nº 16.685.619/0001-17), LUCY CONCEIÇÃO DE ALQUINAS BORGES, (CPF n.º
147.373.448-77, RG n.º 23.125.813-6), e seu marido ADRIANO ÂNGELO BORGES, (CPF nº 148.008.828-50, RG
nº 21.843.217-3), A Credora Prefeitura do Município de Osasco/SP, e demais interessados, expedido nos autos da
ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, movida por SAVIMOVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA (CNPJ.
nº 56.200.728/0001-11), PROCESSO 1020317-29.2015.8.26.0405. O Doutor FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET
LEAL, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Osasco/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do
NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network
Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM – Apartamento nº 113, localizado no 11º
andar do Edifício Baroneza de Porto Feliz, Bloco B, situado na Av. Padre Vicente Melillo n.º 955 e 999, tido duplex o
qual possui a área útil ou privativa de 118,56m2, área comum real de divisão não proporcional de 21,75m2, área
comum real de divisão proporcional de 42,9485m2, e a área total de 183,2585m2, e a fração ideal no terreno de
1,6990%, com direito a uma vaga coberta de garagem para estacionamento de veículo em local determinado e já
incluída na área comum da unidade. O Bloco possui dois elevadores. Todos os ambientes do apartamento possuem
piso frio. O apartamento possui escada helicoidal metálica ligando o piso térreo ao superior; INSCRIÇÃO DO IMÓVEL:
23242.11.72.0247.01.043.01; Matricula 52.515 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco/SP; Consta
conforme Av.7, da citada matricula, registro da penhora exequenda; Ônus: Débito condominial: R$1.221,46 em
25/02/2019; Débitos Tributários: R$16.949,54 em 20/02/2020; AVALIAÇÃO: R$362.000,00 (Novembro/2018);
DÉBITO EXEQUENDO: R$53.436,72 (Setembro/2015); DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia
13 de abril de 2020, às 14:00 horas, encerrando-se no 16 de abril de 2020, às 14:00 horas, e, para eventual
segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 06 de maio de 2020, às 14:00 horas;
CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação (1º
leilão). No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da última avaliação atualizada ou 80% do
valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz. Serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da
causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC).
COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate),
e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DÉBITOS
e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão
serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa
(Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do
C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado
no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área
de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os
atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências
serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação
e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada
ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pesso-
almente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados
DAVI BABY MODA INFANTIL EIRELI – EPP, LUCY CONCEIÇÃO DE ALQUINAS BORGES, seu marido ADRIANO
ÂNGELO BORGES, A Credora Prefeitura do Município de Osasco/SP, e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não
consta recursos ou causa pendente de julgamento sobre o bem a ser leiloado. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel de propriedade dos executados e para INTIMAÇÃO dos devedores ESPÓLIO
DE WALDOMIRO INOCENCIO DE SOUZA (RG nº 5.330.735-5, CPF nº 224.734.838-68), na pessoa de seu inventariante
Igor Henrique Figueiredo de Souza e DENIZE TEREZINHA FIGUEIREDO DE SOUZA (RG nº 6.151.860-8, CPF nº
922.793.338-72), e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS (CNPJ/MF nº 54.037.916/0001-45), processo nº 1025507-
15.2014.8.26.0564 – ordem nº 2217/2014. A Dra. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI, Juíza de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC,
FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960,
em condições que segue: BEM - Denominação: Lote 1.339 do Núcleo Paget. Localização: Córrego do Tombo. “Imóvel
rural com a área de 32,30 hectares, dentro do seguinte roteiro: “Começa na margem esquerda do córrego do Tombo,
no marco 2.033, e segue rumo S.O. 63º 44’ a distância de 1.301 metros, até a estrada 5, no marco 2.032, confrontando
com o lote 1.325; daí segue à direita margeando a estrada no rumo N.O. 38º 36’ a distância de 334,40 metros até
o marco 1.930; daí segue à direita rumo N.E. 71º 22’ a distância de 1.472,00 metros, até a margem esquerda do
córrego do Tombo, no marco 1.933, confrontando com o lote 1.341; daí segue à direita margeado o córrego acima,
até o ponto início” - DEVIDAMENTE CADASTRADO NO INCRA SOB Nº 601.195.000.639 – área total 32,3 - área
explorada 32,3 - área explotável 32,3 - módulo 50,5 - nº de módulos 0,64 – fração mínima de parcelamento 32,3 -
exercício de 1978 em nome de Aroldo Granado Garcia e outros”. Conforme AV.09/4.660 em 13 de julho de 2010,
consta que o imóvel rural desta matrícula denomina-se “SÍTIO ANDRÉ LUIS II”. Matrícula nº 4.660 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Fé do Sul/SP. Cadastro no Incra nº 601.195.000.639. ÔNUS - Consta
na CRI: R.16/4.660: Pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 315231-1, emitida em 05/04/2013, os executados
hipotecaram em segundo grau e sem concorrência de terceiros, o imóvel a favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDICITRUS; AV.18/4.660: Averbação premonitória da ação de EXECUÇÃO, em tramite na 2ª Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo/SP, processo 1005575-07.2015.8.26.0564; AV.19/4.660: Penhora exequenda.
Não consta nos autos recurso ou processo pendente de julgamento. DEPOSITÁRIO: Atuais possuidores. AVALIAÇÃO
OFICIAL: R$2.470.000,00/Outubro.2019. AVALIAÇÃO ATUALIZADA DE ACORDO COM TABELA DE DÉBITOS
JUDICIAIS DO TJSP: R$2.519.418,00/Fevereiro.2020. DÉBITO EXEQUENDO: R$132.478,23/Fevereiro.2020.
DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão terá início no dia 13 de Abril de 2020, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16
de Abril de 2020, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando
no dia 06 de Maio de 2020, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – No primeiro pregão, não serão admitidos
lances inferiores ao valor da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada. Não havendo lance
superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que se estenderá por no mínimo
20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos
lances não inferiores a 60% da avaliação devidamente atualizada até o mês da data designada. A atualização deverá
ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judicial comuns. PAGAMENTO – O preço do bem
arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site
www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão,
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). PAGAMENTO À VISTA
– Desde já, fica consignado que o arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez, em até 24 horas após
o término do leilão. PAGAMENTO PARCELADO – Os interessados em adquirir o imóvel em prestações, deverão
apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo
895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-se que a
apresentação de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda,
que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da
lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar
o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, que não será
considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/
2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juízo após a efetiva comprovação do pagamento integral
do valor da arrematação e da comissão. COMISSÃO DO LEILOEIRO – Fixada em 5% sobre o valor da arrematação,
não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo
Provimento CSM 2319/15. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do
leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros
referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de
iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no
caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE – Eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o
produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único
do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será
extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de
conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de
responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão
de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e
débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada
ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficam os devedores
ESPÓLIO DE WALDOMIRO INOCENCIO DE SOUZA, na pessoa de seu inventariante Igor Henrique Figueiredo de
Souza e DENIZE TEREZINHA FIGUEIREDO DE SOUZA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou não possuam procurador constituído nos autos. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO. CARTA CONVITE Nº 002/2020. A PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA torna público e para conhecimento dos interessados a 
REABERTURA do Processo Licitatório sob a modalidade supramencionada, com as seguintes 
características: OBJETO: “Contratação de empresa especializada para execução de projetos 
para implantação de um  loteamento de interesse social na Rua José Firmino Nogueira, Vila 
Santa Rita de Cassia, Conjunto Habitacional Taquarituba “H”, com previsão para 250 unidades, 
conforme especificações descritas no anexo I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal 
de Engenharia”. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 17/04/2020 até as 14:00 
horas (protocolo dos Envelopes) e Abertura às 14:15 horas. LOCAL: “E.M. Profª Bernadete de L. 
G. Claudio”, sito a Rua Joel Gomes, n° 06 - Novo Centro, Taquarituba/SP. EDITAL COMPLETO 
E ESCLARECIMENTOS: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir 
do dia 07/04/2020 de 2ª a 6ª feira das 08 às 17 horas, no Paço Municipal, endereço citado 
acima, no site www.taquarituba.sp.gov.br, pelo Tel: (14) 3762-9666, ou e-mail: licitacao@
taquarituba.sp.gov.br. As empresas interessadas deverão manifestar seu interesse, através de 
requerimento, até 24 horas antes da data designada para entrega dos envelopes. Taquarituba 
(SP), 03 de abril de 2020. Walber de Oliveira - Secretário Mun. de Transportes e Compras.

 
 

2ª VC – Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001245-
18.2020.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) GABRIEL FERREIRA DA SILVA, Brasileiro, RG 36.140.815-8, CPF 397.156.958-76, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
15.548,96, devidamente atualizada, acrescido de recolhimento em guia própria das custas finais ao 
Estado (1% do valor da execução, observando-se o mínimo de 5 UFESPs), sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2020. 

 

Processo 1046691-25.2018.8.26.0002 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários 
- Banco Bradesco S/A - Reginaldo Correa Ribeiro - EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital 
nº:1046691-25.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos 
Bancários Requerente:Banco Bradesco S/A Requerido:Reginaldo Correa Ribeiro EDITAL 
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046691-25.2018.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Reginaldo 
Correa Ribeiro, CPF/MF 036.508.196-51, que por parte do Banco Bradesco S/A lhe foi 
ajuizada ação de Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$ 
102.359,83, alegando o autor em sua inicial que o réu é titular da conta corrente número 
7.681-3, vinculada a agência 7796 - João Dias-USP, do banco autor, e, nesta condição, por 
meio do sistema de autoatendimento, mediante uso de sua senha pessoal e aderindo aos 
termos e condições, contratou um empréstimo através do contrato sob nº 346/3.290.349, 
datado de 29/09/2015, tendo o mesmo deixado de efetuar os pagamentos devidos. Nestas 
condições, foi ajuizada a presente ação e, encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a citação por edital, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o 
decurso do prazo de 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados e a condenação nas demais cominações pedidas. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2020. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº TP-152/0001/20
PROCESSO Nº 2020152054.

Encontra-se aberto, no Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral (UGE 180.152), a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
TP-152/0001/20, Processo nº 2020152054, do tipo MENOR PREÇO, empreitada por preço global, destinado à contratação de serviços de modernização 
e instalação de elevadores, para o Complexo do Quartel do Comando Geral, conforme especificações técnicas contidas no projeto executivo, que 
integra o anexo I, do edital. A realização da sessão pública dar-se-á em 28 de abril de 2020, às 09h30min, na Sala de Reuniões do andar Térreo 
do Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral, sito na Praça Coronel Fernando Prestes, 115 – Bom Retiro – São Paulo/SP.
Cópia do Edital poderá ser obtida na Praça Coronel Fernando Prestes, 115 – Sala 21T (Seção de Finanças) – Bom Retiro – São Paulo/SP, de 
segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30h, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W ou pen-drive para gravação dos 
arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 28 de abril de 2020, às 09h29min, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral, pelo e-mail 
dsacguge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7396/7119, com os componentes da Seção de Finanças.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DO COMANDO GERAL

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 106/2020, 
PROCESSO 11149/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de medicamentos/insumos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 27/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014074-75.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc.FAZ SABER 
a(o) NEITH BENTO DA CUNHA SALLES,Brasileira,Casada, RG 3.160.197, CPF 060.193.038-02; ESPOLIO DE ESTANISLAU DE 
PADUA SALLES;ESPOLIO DE ORLANDO PENTEADO; ESPOLIO DE ORLANDO DE PADUA SALLES; ESPOLIO DE BARTYRA 
DE PADUA SALLES; ADELAIDE GOMES DE PADUA SALLES, Brasileira, Casada, RG 3.503.100; LIBANIO DE PADUA SALLES, 
Brasileiro, Casado, RG 644.829, CPF 005.763.368-15; WILMA DE PADUA SALLES PENTEADO, Brasileira, Viúva, RG 865.546, 
CPF 237.042.688-87; IZOLINA DE PADUA SALLES CORREA DIAS, Brasileira, RG 814.837; ZORAIDE DE PADUA SALLES, 
Brasileira, Solteira, RG 2.023.789, CPF 109.829.308-87; LYDA LAURA AMBROGI DE PADUA SALLES, Brasileira, Casada, RG 
437.367, CPF 002.649.468-04 e DAGOBERTO DE PADUA SALLES, Brasileiro, Casado, RG 48.103, CPF 001.562.728-49, que 
lhe foi proposta uma ação de Adjudicação Compulsória, sob Procedimento Comum Cível por parte de Francisca Kiyo Koide e 
Enrique Luiz Recoder, constando também como réus Silvio Correa Dias e Marco Antonio de Padua Salles, sendo que estes já se 
encontram regularmente citados, alegando em síntese que adquiriram o imóvel consistente de um terreno situado na Rua Mariana 
Borges, constante do lote 33 da quadra I, do loteamento denominado Balneário Mar Paulista, 29º Subdistrito de Santo Amaro, 
matriculado sob nº 340.950 junto ao 11º Cartório de registro de Imóveis desta Capital e que o preço foi integralmente pago. 
Entretanto, apesar de quitado o contrato, com cumprimento de todas as obrigações oriundas do mesmo, não conseguiram lavrar 
escritura definitiva por culpa dos requeridos que não foram encontrados. Requereu, dessa forma, a procedência do pedido com 
condenação dos réus a outorgar-lhe a escritura, bem como ao pagamento dos ônus da sucumbência. Encontrando-se os réus em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, 
os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de abril de 2020.                           [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038463-63.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ANA PAULA SCHMITTZ GOLIN, CNPJ 09.657.936/0001-64, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Agropecuaria Palma Ltda, alegando em síntese: o inadimplemento do Contrato de Compra e Venda Rural com Reserva 
de Domínio, tendo adimplido apenas 14 das 28 parcelas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 03 (três) dias úteis após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento do débito no valor de R$ 232.121,44 (duzentos e trinta e dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) 
devidamente atualizado (janeiro/2020) e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 10% do valor da 
causa. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos 
pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a)
(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, 
corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de 
Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 
916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre 
o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do 
Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de 
Processo Civil). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2020.

EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES E AVISO SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ASLAN COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA., PROCESSO Nº 1054889-19.2016.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO,na forma da Lei,etc.FAZ SABER,por parte da administradora judicial da empresa recupe-
randa,apresenta a relação de credores,para eventual impugnação,no prazo de 15(quinze)dias,bem como informar quanto a apre-
sentação pela recuperanda do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, juntado aos autos às fls. 3.826/3.838, para ciência aos 
credores,Ministério Público e Interessados para eventual objeção no prazo de 30(trinta)dias. RELAÇÃO DE CREDORES: CLASSE 
III QUIROGRAFÁRIO: ATB IND.COM. DE ADESIVOS S/A: R$ 5.425,34; AZA COM. IMP. EXP. LTDA.:R$ 21.894,88; BANCO DO 
BRASIL S/A R$ 471.804,83; CIRCULO S/A: R$ 507.254,53;COATS CORRENTE LTDA.:R$ 282.899,53; COMERCIAL TRAMA DE 
AVIAMENTOS LTDA.:R$ 1.330,00; EDUVAL IND.COM.CONFEC.LTDA.: R$ 3.855,00; ELASTAN IND. E COMERCIO LTDA: R$ 
6.853,24;ESTILOTEX IND.COM.TECIDOS LTDA.:R$ 62.853,79; ETILUX IND.COM.LTDA.: R$ 82.880,05; ETIQUETA PLASTICA 
IND. DE COMERCIO LTDA.:R$ 2.425,63;FAB. DE ELASTICOS SAO JOSE LTDA.:R$ 134.892,32;FAB.RENDAS FINAS PARAIBA 
S/A:R$ 11.175,11; FABRICA DE BOTOES COROZITA S/A.: R$ 1.878,80; FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA.:R$ 3.740,20; 
FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.R$ 9.995,69; FITEX TEC.FITAS AVIAM.TEXTEIS LTDA.:R$ 31.63,80; FREUDENBERG NAO 
TECIDOS LTDA & CIA.: R$ 2.425,50; IND. FELTROS SANTA FE S/A:R$ 10.083,26; IND.ARTEFATOS DE METAIS TERLIZZI 
LTDA.:R$1.620,00; INDUSTRIA LINHAS TRICHE LTDA.: R$ 4.151,00; INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR S.A: R$ 25.450,40; 
LANTECORES ARTIGOS DE EPOCA LTDA.: R$ 10.429,28; LINHAS OK IND E COM LTDA.: R$ 3.740,00; LINHAS SETTA 
LTDA.: R$ 59.238,90; LULITEX COM.IMP.& EXP. LTDA.: R$ 14.889,16; M.S.W COMERCIAL LTDA.: R$ 58.611,60; MABRUK 
IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.: R$ 45.457,90; MAC-LEN COMERCIAL IMP.E EXP.LTDA.: R$ 13.473,92; MAZZAFERRO 
IND.COM.PROD.PESCA S/A: R$ 3.220,00; MUNDIAL S/A - PRODUTOS DE CONSUMO: R$ 14.293,47; N.V.C. COMERCIAL 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.:R$ 18.140,77; NEO TEX COM.ATAC.LINHAS FIOS AVIAM.LTDA.:R$ 26.116,08; NON 
WOVEN PLASTIC LTDA.: R$ 13.104,00; OBER S/A INDÚSTRIA E COMERCIO: R$ 4.460,97; PARAMOUNT TEXTEIS IND. E 
COM.S.A.: R$162.378,24; PH FIT-FITAS INOVACOES TEXTEIS LTDA.:R$ 752.051,55; S.PROCHOWNIK COML.LTDA.:R$ 
67.434,67; SARKIS & CIA LTDA.:R$ 29.946,30; SARRUF S/A.:R$ 181.480,83; SINGER DO BRASIL IND. COM. LTDA.:R$ 
35.000,00; TEKLA INDUSTRIAL TEXTIL LTDA.:R$ 25.140,19; TOKE E CRIE COM.IMP.EXP.LTDA.:R$ 1.460,08; TRADER 
COM.IMP.EXP. LTDA.:R$ 487.265,95; TRIANGULO SCREEN LTDA.:R$ 1.349,00; V.R MACHADO SILK SCREAM EM GERAL 
LTDA.:R$ 2.625,00; ZANOTTI PACAT. IND. COM. DE ART. TEXTEIS LTDA.: R$ 10224,27; ZANOTTI S/A:R$ 40.451,47; ZEIN 
IMPORTAÇÃO E COM. EIRELI: R$ 5.731,66; VALOR TOTAL: R$ 3.416.733,75. CLASSE IV QUIROGRAFÁRIOS ME E EPP: 
ARTE & STRASS AVIAMENTO LTDA ME:R$ 182,00; BRAS NIPPHO DIST ARMAR AVIAM LTDA-EPP: R$ 3.352,22; FILARE 
TEXTIL LTDA ME:R$ 5.870,35; HENRIQUE ALMEIDA PERES – ME: R$ 830,78; ICEC ITAPIRA COMERCIO ETIQ CONF LTDA 
ME: R$ 1.000,90; K10 BIJUTERIA ARTES LTDA - ME:R$ 135,60; KADIO COML. EIRELI EPP: R$ 63.136,74; LUIS HENRIQUE 
MARINHO VIANA BIJUTERIAS ME:R$ 260,00; MULTIZIP IMP EXPORT LTDA-ME:R$ 1.379,00;PAAN IND E COM. TEXTIL LTDA 
EPP:R$ 88.241,78; REMOLO RODRIGUES JUNIOR ME: R$ 2.467,70; VIP COM. DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA EPP:R$ 
1.608,76; YAN RULING-ME:R$ 75,00. VALOR TOTAL: R$ 168.540,83. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente 
edital,afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2020.[07] 

Shopcliq Prestação de Serviços de Informática S.A. - Em Liquidação - CNPJ/MF nº 
16.749.786/0001-84 - NIRE nº 35.300.443.241 - Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Janeiro de 2020. Data, Hora
e Local: Aos 20 de janeiro de 2020, às 10h00, na sede da Shopcliq Prestação de Serviços de Informática S.A. - Em Liquidação, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 287, 16º andar, Bela Vista, CEP 01311-000 (“Compan-
hia”). Presença: Acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme Lista de Presença de Acionista, 
conforme Anexo II. Mesa: Eduardo Gomes Pereira Medina, como Presidente; e Cristiane Sperandio Bonaldo, como Secretária. Convocação:
Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da única acionista representado a totalidade do capital social, con-
forme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 e estabelecido no Artigo 11, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da 
Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) deliberar sobre a prestação de contas fi nais do liquidante, com análise do balanço de
encerramento e o encerramento da liquidação da Companhia; (ii) extinção da Companhia e indicação do responsável pela guarda dos livros
sociais da Companhia. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia com a leitura dos documentos correlatos, 
a única acionista da Companhia deliberou sem ressalvas: 1. Prestação de contas dos atos de liquidação: 1.1. Conforme balanço
patrimonial específi co da Companhia levantado na data-base de 20 de janeiro de 2020, que constitui o Anexo I à presente ata, o qual será
utilizado para fi ns do artigo 210, inciso III, da Lei nº 6.404/76 (“Balanço de Encerramento”), ora entregue aos acionistas, todos os negó-
cios da Companhia foram ultimados, sendo que o liquidante realizou o ativo e pagou o passivo, não existindo nada a ser partilhado entre
os acionistas da Companhia. 1.2. Após análise do Balanço de Encerramento, a sócia aprova sem restrições as contas fi nais do liquidante,
outorgando-lhe plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo ou a qualquer título e declara encerrada a
liquidação da sociedade, com o arquivamento da ata desta assembleia no órgão público competente. 2. Extinção da companhia: 2.1. Em
decorrência do encerramento da liquidação, a única sócia declara extinta a Companhia pelo encerramento da liquidação, nos termos dos 
artigos 216, §1, e 219, inciso I, da Lei nº 6.404/76, fi cando o liquidante, Sr. Eduardo Gomes Pereira Medina, brasileiro, casado, econo-
mista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.467.905 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.204.756-21, com domicílio profi ssional 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Rebouças, nº 3.970, 17º andar, CEP 05402-918, responsável por praticar todos os
atos complementares à extinção, inclusive registros, averbações e transferências necessária ao encerramento e extinção da Companhia,
inclusive as devidas transferências e/ou baixas das inscrições junto a repartições públicas federais, estaduais e municipais, devendo a 
presente ata ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP e publicada para produção de efeitos perante terceiros, 
nos termos do Art. 210, inciso IX, da Lei nº 6.404/76. fi cando ainda responsável pela guarda dos livros sociais e fi scais e da documentação
pertinente da Companhia pelo prazo legal. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, 
mediante aprovação da única acionista, será lavrada de forma sumária. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Eduardo Gomes Pereira Medina, como Presidente; e Cristiane Sperandio Bonaldo, como Secretário;
Acionista representando a totalidade do capital social: MIH Buscape Company B.V., neste ato representada por seus procurador, Sr. Lucas
Braun, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 34.272.792-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.897.678-46,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profi ssional na Cidade de São  Paulo, Estado de São
Paulo, na Alameda Santos, nº 122, conjunto 403, Cerqueira César, CEP 01418-000, conforme Lista de Presença de Acionistas (Anexo II).
Mesa: Eduardo Gomes Pereira Medina - Presidente; Cristiane Sperandio Bonaldo - Secretária. JUCESP nº 152.567/20-3 em 19/3/20.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

 

Comando de Bombeiros Metropolitano
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se Aberta na UGE 180203 - Divisão de Finanças Logística e Patrimônio do Comando de Bombeiros Metropolitano a seguinte 
licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/0011/20 - PROCESSO Nº 2020203057.
OFERTA DE COMPRA Nº. 180203000012020OC00040
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180203 Divisão de Finanças e Patrimônio do Corpo de Bombeiros Metropolitano 
sito à Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 1º andar -
Centro – São Paulo – SP –Seção de Licitações. OBJETO: Composição Da Ata De Registro De Preço Para Futura Aquisição De Tablet. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia
24/04/2020, sendo realizada por meio eletrônico através do site www.bec.sp.gov.br. EDITAL: As empresas interessadas em participar 
do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br,
www.e-negociospublicos.com.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, pelos tels: (11) 
3396-2288, 3396-2065.

Autoridade Subscritora do Edital: Cap PM Tiago Tavares da Silva. Pregoeiro: Tenente PM Luiz Carlos Alves de Melo

CORPO DE BOMBEIROS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO:
Pregão Eletrônico nº 01/2020. PL nº 2.860/2020 – UASG 986715. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Abertura: 09h30min 
do dia 04.05.2020. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados na CML, 

situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 
08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefei-
tura e/ou sem ônus através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mogiguacu.sp.gov.
br. Mogi Guaçu, 06.04.2020. Adriana Bibiano - Presidente da CML.

Pregão Presencial 25/2020. PL nº 4.427/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇ  Ã O 
DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS. Abertura: 09h30min do dia 04.05.2020. 

Pregão Presencial 26/2020. PL nº 4 .581/2020. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA EM 04 
(QUATRO) PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS SENDO 03 (TRÊS) CRECHES DOS JARDINS: PAN-
TANAL, CHAPARRAL E YPÊ AMARELO E 01 (UMA) EMEF NO JARDIM YPÊ AMARELO NA ZONA 
URBANA NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU. Abertura: 09h30min do dia 05.05.2020. 

Pregão Presencial 27/2020. PL nº 2.367/2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviço de transporte coletivo de pacientes e portadores de necessidades especiais, com veículos tipo 
micro-ônibus e ônibus rodoviário.  Abertura: 09h30min do dia 06.05.2020. 

Pregão Presencial 28/2020. PL nº 3.137/2020. Objeto: Aquisição de uma solução para segurança dos 
dados da prefeitura, através de equipamentos apropriados para backups locais, solução composta 
de equipamento de armazenagem de dados tipo NAS (Network Attached Storage), modelo montável 
em rack 2U (blade rackmount), com baias que permitam troca e manutenção em operação on-line 
(hot-swappable), capacidade total de armazenamento de 96 Terabytes (TB), contendo fonte de ali-
mentação redundante e administração via WEB e SSH, com serviços de instalação e confi guração.  
Abertura: 09h30min do dia 12.05.2020. 

Pregão Presencial 29/2020. PL nº 4.162/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICRO-
CHIP AGULHADO, LEITOR UNIVERSAL DE MICROCHIP E APLICADOR DE MICROCHIP).  Aber-
tura: 09h30min do dia 15.05.2020. 

Pregão Presencial 30/2020. PL nº 4.093/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS DE 
APARELHOS DE GINÁSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE “ACADEMIAS AO AR LIVRE”.  Abertura: 
09h30min do dia 20.05.2020. 

Os editais completos encontram-se à disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique 
Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até os dias dos certames, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus 
através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.

Mogi Guaçu, 06.04.2020. Adriana Bibiano - Presidente da CML.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
Pregão Presencial nº 14/2020 - PL nº 965 /2020 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO DE CALÇADOS (BOTAS, COTURNOS E SAPATOS) E UNIFORMES (FARDAMENTO) 
PARA USO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. Comunicamos aos interessados a republicação do 
edital da licitação em epigrafe, destacando que, não foram realizadas alterações no Edital. A sessão 
pública fi ca remarcada para às 09h30min do dia 07 de maio de 2020. 

Pregão Presencial nº 21/2020 - PL nº 1.987 /2020 - OBJETO: IMPRESSOS DIVERSOS. Comunica-
mos aos interessados a republicação do edital da licitação em epigrafe, destacando que, não foram 
realizadas alterações no Edital. A sessão pública fi ca remarcada para às 09h30min do dia 11 de maio 
de 2020. 

Pregão Presencial nº 23/2020 - PL nº 2.836/2020 - OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de TRANSPORTE COLETIVO DE ATLETAS, através de veículos tipo 
ÔNIBUS RODOVIÁRIO e MICRO-ÔNIBUS. Comunicamos aos interessados a republicação do edital 
da licitação em epigrafe, destacando que, não foram realizadas alterações no Edital. A sessão pública 
fi ca remarcada para às 09h30min do dia 13 de maio de 2020. 

Pregão Presencial nº 20/2020 - PL nº 748/2020 - OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA 
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. Comunicamos aos interessados a 
republicação do edital da licitação em epigrafe, destacando que, não foram realizadas alterações no 
Edital. A sessão pública fi ca remarcada para às 09h30min do dia 18 de maio de 2020. 

Os editais completos encontram-se à disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique 
Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até os dias dos certames, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus 
através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.

Mogi Guaçu, 06.04.2020. Adriana Bibiano - Presidente da CML.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020
Proc. nº 11.010/2020

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 13/MAIO/2020 às 08:30 hs
Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais para execu-
ção e implantação de pavimentação, drenagem, 
calçamento e sinalização viária (fase IV) interli-
gando avenidas de “Linhão”, rede de alta tensão 
CPFL, criando um anel viário no município de São 
José do Rio Preto, conforme planilha orçamentá-
ria, cronograma físico-� nanceiro, memorial des-
critivo e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de 
O bras. Valor estimado R$ 12.281.344,61 – Prazo de 
Execução: 210 dias - Local de Entrega dos envelo-
pes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 
3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Dire-
toria de Compras e Contratos. Outras informações 
no site:   http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action  

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI / SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1005823-35.2017.8.26.0068. A MMª. 
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIA 
ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a ERICA 
CRISTINA REZENDE, Brasileiro, CPF 186.959.438-01, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTIAGO, alegando 
em síntese: tem por objetivo o recebimento da importância de R$ 8.364,58 (abril/17) 
mais parcelas vincendas até o pagamento, referente aos débitos de condomínio do apto. 
27, do Condomínio autor, condenando-a ainda, ao pagamento das custas, verbas e 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 02 de março de 2020.

O PREFEITO DELCIO JOSÉ SATO FAZ SABER QUE 
ENCONTRA-SE ABERTO OS SEGUINTE PROCESSO 
LICITATÓRIO:

PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2020 - Processo nº 3548/2020 
- Edital nº 40/2020 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM APLICAÇÃO - Início do pra-
zo para Envio da Proposta Eletrônica: A partir das 14H00 do dia 
07/04/2020 até as 14H00 do dia 23/04/2020. Início da disputa de 
preços: 24/04/2020, às 09H30. Local Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital encontra-se disponível no 
site da Bolsa de licitações e leilões do Brasil www.bll.org.br e no 
site https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/ .

COMUNICADO AOS INTERESSADOS DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 04/2020
Comunicamos que na cláusula 8ª do edital, item 8.10, o corre-
to quanto aos itens que necessitam de apresentação de laudos/
certifi cados/relatórios/fi cha técnica juntamente com a entrega de 
amostras são os que seguem: 06, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
53, 41, 44, 48, 51, 61, 65, 62, 66, 71, 80, 102, 104, 105, 115, 116, 
130, 133, 134.
Ficam ratifi cadas as demais cláusulas do edital, bem como man-
tida a data da sessão.

COMUNICADO AOS LICITANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 04/2020
Comunicamos a todos os interessados a participarem do Pregão 
Eletrônico nº 04/2020, Edital Nº 22/2020, que, na composição dos 
itens constantes na plataforma da Bolsas de Leilões do Brasil 
deixou de constar o item nº 20. Este item será incluso e a Sessão 
Pública do dia 08/04/2020 está ADIADA para o dia 27/04/2020 
às 9h30m; sendo a recepção das propostas das 09h30m do dia 
13/04/2020 até as 14h00m do dia 24/04/2020.
 

DELCIO JOSÉ SATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 032/2020 

– REGISTRO DE PREÇO 023/2020.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AOS 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO 
TUTELAR. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA 
A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 20/04/2020 ATÉ ÀS 09:00HRS

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020 
PROCESSO N° 1592/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de gerador para 
o funcionamento da bomba submersa do poço profundo do Rui Barbosa, 
conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra poderá ser examinado 
pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. 
Abertura das propostas às 09h do dia 24/04/2020 e início da sessão de 
disputa às 10h do dia 24/04/2020 (horário de Brasília).

São Carlos, 06 de abril de 2020.
Setor de Contratos e Licitações

Anuncie: 
11. 3729-6600 

B3gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2020 Economia

Balanço Patrimonial (Em R$) Ativo Nota 2019 2018
Circulante   5.577.254   4.687.712
Caixa e equivalentes de caixa 3  1.724.023   196.697 
Contas a receber de clientes 4  1.592.930   985.032 
Estoques 5  790.103   386.081 
Tributos a recuperar 6  1.388.961   2.356.371 
Outros ativos 9  81.237   763.532 

Não circulante   15.181.513   9.451.246
Realizável a longo prazo   2.360.877   612.063 
Partes relacionadas 8  500.000   - 
Tributos diferidos 10  832.463   - 
Tributos a recuperar 6  38.284   612.063 
Depositos Judicias 7  990.130   - 

Investimentos   4.523.273   - 
Investimento em coligadas 11  4.421.109   - 
Resultado Equivalencia Patrimonial 11  102.164   - 

Imobilizado   8.297.364   8.839.184 
Imobilizado Tecnico 12  13.565.798   13.082.818 
Depreciações Acumuladas 12  (5.285.999)  (4.265.206)
Intangivel 12  17.564   21.572 

Total do ativo   20.758.767   14.138.959 
Passivo Nota 2019 2018
Circulante   6.021.516   3.537.924 
Fornecedores 13  1.165.835   586.985 
Emprestimos e financiamentos 14  1.739.402   1.946.698 
Salários e encargos sociais 15  195.357   178.175 
Tributos a recolher e parcelados 15  1.443.150   163.555 
Outros passivos 16  1.477.771   662.513 

Não circulante   2.836.061   1.246.423
Empréstimos e financiamentos 14  2.609.103   1.246.423 
Outros passivos a longo prazo 16  226.958   - 

Total do passivo   8.857.577   4.784.348 
Patrimônio líquido 17  11.901.190   9.354.611
Capital social   17.896.551   15.000.002 
Capital a integralizar   (2.361.047)  (2.103.451)
Prejuizos Acumulados   (3.634.315)  (3.541.940)

Total do passivo e patrimônio líquido   20.758.767   14.138.959

Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto

IBF - Indústria Brasileira de Farmoquímicos S/A
São Jose do Rio Preto - Inscrição na Junta Comercial sob o nº 35300416902 - CNPJ 14.864.868/0001-44

Demonstrações Financeiras em R$ - Conforme Lei nº 11.638/07
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Para apreciação e deliberação, apresentamos a V.Sas. as demonstrações contábeis do exercício de 31/12/19 e 18, preparado de acordo com as disposições da legislação societária

Demonstração do Resultado do Exercício
 Nota 2019 2018
Receita 18  12.113.232   10.080.681 
Custo das vendas 19  (4.804.187)  (3.760.202)
Lucro bruto   7.309.045   6.320.479 
Despesas com vendas 20  (1.228.927)  (856.930)
Despesas gerais e administrativas 20  (2.730.450)  (2.737.345)
Lucro operacional   3.349.668   2.726.205 
Receitas financeiras 22  1.039.901   177.291 
Despesas financeiras 22  (1.776.263)  (880.772)
Resultado financeiro   (736.362)  (703.480)
Outras receitas e despesas 23  (25.852)  2.580 
Resultado de equivalencia patrimonial 11  102.164   - 
Lucro antes do IR e da CS   2.689.618   2.025.304 
IR e contribuição social diferidos 24  (251.797)  - 
IR e contribuição social correntes 24  (615.008)  (410.554)
Resultado liquido do exercício   1.822.813   1.614.750 
Lucro líquido básico e diulido por ação   0,10   0,11

Fluxos de caixa de atividades operacionais 2019 2018
Lucro antes do IR e da contribuição social  1.822.813   1.614.750 
Ajustes 
Depreciação e amortização  1.024.800   1.116.696 
Resultado de equivalencia patrimonial  (102.164) -
Impostos diferidos  251.797  -
Demais provisões e ajustes no resultado  (77.337)  182.801 

Variações nos ativos e passivos 
Contas a receber de clientes  (614.814)  78.043 
Estoques  (404.022)  (179.785)
Tributos a recuperar  1.189.409   (571.965)
Outros ativos  46.844   (19.106)
Fornecedores  578.851   80.745 
Salarios e encargos sociais  13.962   41.912 
Tributos a recolher  283.465   52.177 
Outros Passivos  13.400   143.572 

Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações  1.107.094   (374.406)
Fluxos de caixa de atividades de investimentos 
Compras de imobilizado  (131.200)  (162.922)
Investimentos em participações  (2.734.925)  - 

Caixa liquido aplicado atividades investimento  (2.866.125)  (162.922)
Fluxos de caixa de atividades de financiamento 
Pagamento de emprestimos e financiamentos  (1.772.506)  (2.946.989)
Aporte de capital social  2.638.953   288.355 
Partes relacionadas  (500.000)  - 

Caixa liquido gerado pelas atividades 
de financiamento  366.447   (2.658.634)

Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa  1.527.326   (281.715)
Caixa e equivalentes no início do período  196.697   478.412 
Caixa e equivalentes no final do período  1.724.023   196.697 
Variação liquida do caixa e equivalentes  1.527.326   (281.715)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para 
o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019

1. INFORMAÇÕES GERAIS: A IBF – Industria Brasileira de Farmoquimicos 
S/A (“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede 
em São José do Rio Preto – SP, na Avenida Jose Abbas Casseb, 376, CEP 
15.092-606. A Sociedade, atua na produção do radiofármaco FDG (18F). O 
FDG (18 F) é um radiofármaco amplamente utilizado na área de diagnóstico 
por imagem, com características tais como: meia vida curta 109,7 minutos e 
a emissão de pósitron o torna um excelente radiofármaco para tal finalidade. 
Com a utilização do FDG (18 F) é possível fazer a detecção de alterações 
muito antes de serem observadas pelos métodos convencionais. Também de-
sempenha papel importante na pesquisa de viabilidade miocárdica, além de 
ser utilizado para pesquisas de doenças neurológicas, tais como: epilepsia, 
demência e Doença de Alzheimer. Atualmente, a IBF, planta de São Jose do 
Rio Preto, entrega em média 1600 doses por mês. Trabalhamos para forne-
cer produtos de alta qualidade a nossos clientes e seus pacientes. Desen-
volvemos, produzimos e fornecemos radiofármacos para nossos clientes e 
apoiamos o crescimento da medicina nuclear no país. Além da produção de 
FDG a IBF tem a capacidade, já adequada totalmente às novas normas da 
ANVISA, de produzir novos radiofarmacos inovadores ainda indisponíveis 
no Brasil, como é o caso de marcadores de beta amiloide, para estudo de 
demências e Alzheimer e do 18FPSMA para câncer de próstata. 2. BASE 
DE PREPARAÇÃO a. Declaração de conformidade e base de elaboração: As 
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na le-
gislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações 
e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis CPC. Todas as informações relevantes próprias destas demonstrações 
contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e estas correspondem 
às utilizadas pela Administração na gestão da Sociedade. b. Demonstrações 
contábeis: A Administração da Sociedade e sua controlada é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) e suas interpretações técnicas e orientações. As demonstrações con-
tábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 foram 
preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil que compreendem a Lei da Sociedade por Ações e o CPC 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e IFRS. c. Con-
tinuidade operacional: A Administração avaliou a capacidade da Sociedade 
em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui 
recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, 
a Administração não tem conhecimento de incertezas materiais que possam 
gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. 
Assim, estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pres-
suposto de continuidade operacional dos negócios da Sociedade e de suas 
controladas. 2.1. Consolidação a. Investimentos em outras empresas: A So-
ciedade controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, 
os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a 
habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. A 
Sociedade adquiriu em 2019 participação em uma empresa, porém de acordo 
com os critérios definidos no CPC 36 (IFRS 10), não haverá a consolidação, 
pois a sociedade não possui poder sobre a entidade investida. Os investimen-
tos são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. As demons-
trações contábeis das controladas são elaboradas para a mesma data-base 
de apresentação da controladora. Sempre que necessário são realizados 
ajustes para adequar as práticas contábeis às da Sociedade. De acordo com 
o método da equivalência patrimonial, a parcela atribuível à Sociedade sobre 
o lucro líquido ou prejuízo do exercício desses investimentos é registrada na 
demonstração do resultado da Controladora sob a rubrica “Resultado de Equi-
valência Patrimonial”. Abaixo apresentamos a relação de investimentos da 
Sociedade em 31 de dezembro: Participação no Capital Social
 31/12/2019 31/12/2018
Cyclopet Radiofarmacos Ltda 25,00%  - 
Na elaboração das demonstrações contábeis, foram utilizadas demonstra-
ções encerradas na mesma data-base e consistentes com as práticas contá-
beis da Sociedade. A empresa na qual foi investida, atua na mesma atividade 
da IBF Farmoquimicos, conforme demonstrado abaixo: • Cyclopet Radiofar-
macos Ltda.: Industria que atua na produção do radiofármaco FDG (18F). O 
FDG (18 F) é um radiofármaco amplamente utilizado na área de diagnóstico 
por imagem. 2.2. Conversão para moeda estrangeira a. Moeda Funcional: Os 
itens incluídos nas demonstrações contábeis da Sociedade e de cada uma 
das empresas incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas são men-
surados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as empre-
sas atuam (“moeda funcional”), isto é, em reais. b. Moeda de apresentação e 
conversão das demonstrações contábeis: As transações em moeda estrangei-
ra são convertidas para a moeda funcional da Sociedade (reais). Os saldos do 
balanço patrimonial e patrimônio líquido são convertidos pela taxa de fecha-
mento da data-base, e os saldos referentes às demonstrações do resultado do 
exercício são convertidos pela taxa de fechamento média do ano do exercício. 
2.3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem saldos positivos em contas movi-
mento e aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignifican-
te de mudança de seu valor de mercado. 2.4. Contas a receber de clientes e 
provisão para perdas de crédito esperadas: As contas a receber de clientes 
são registradas pelo valor nominal e deduzidas da provisão para perdas de 
crédito esperadas, a qual é estimada a partir da ponderação dos riscos de 
perda considerando os diferentes riscos de acordo com a operação de co-
brança. São provisionados para perda os títulos vencidos há mais de 90 dias 
de acordo com análise do histórico efetuada pela administração. 2.5. Esto-
ques: Registrados pelo custo médio de aquisição, ajustados ao valor realizá-
vel líquido, quando este for menor que o custo. Os detalhes estão divulgados 
na nota explicativa nº 5. A Sociedade considera em sua provisão para perdas 
nos estoques os seguintes componentes: produtos descontinuados, materiais 
com prazo de validade expirado ou próximo da data de expiração e materiais 
fora dos parâmetros de qualidade e materiais devolvidos que não podem ser 
reutilizados. 2.6. Depósitos Judiciais: Registrados pelo custo histórico do pa-
gamento realizado. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa nº 7. 
2.7. Imobilizado: Instalações, terrenos, imóveis, móveis, utensílios, máquinas 
e equipamentos estão demonstrados pelo valor de custo, deduzidos de depre-
ciação e perda por redução ao valor recuperável acumulado (se aplicável). 
São registrados como parte dos custos das imobilizações em andamento os 
honorários profissionais e, no caso de ativos qualificáveis, os custos de em-
préstimos capitalizados de acordo com a política contábil da Sociedade. Tais 
imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado 
quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses 
ativos inicia-se quando eles estão prontos para o uso pretendido na mesma 
base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com base 
na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do 
custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado 
conforme nota explicativa nº 12. A vida útil estimada, os valores residuais e 
os métodos de depreciação são revisados no final da data do balanço patrimo-
nial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado pros-
pectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando 
não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. 
Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado 
são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o va-
lor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. 2.8. Intangível: As licen-
ças de programas de computador (softwares) e de sistemas de gestão empre-
sarial adquiridas são capitalizadas e amortizadas conforme as vidas úteis 
descritas na nota explicativa nº 12 e os gastos associados à manutenção 
são reconhecidos como despesas quando incorridos. 2.9. Ativos financeiros: 
Na Sociedade, os ativos financeiros estão classificados nas seguintes catego-
rias específicas: investimentos mantidos até o vencimento e empréstimos e 
recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos finan-
ceiros e é determinada na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições 
ou alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas 
com base na data de negociação. As aquisições ou alienações normais cor-
respondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a 
entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática 
de mercado. a. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ati-
vos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que 
não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis (inclusi-
ve contas a receber de clientes e outras, caixa e equivalentes de caixa e ou-
tras aplicações) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor 
recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de 
juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento 
dos juros seria imaterial. b. Redução ao valor recuperável de ativos financei-
ros: Ativos financeiros são avaliados por indicadores de redução ao valor re-
cuperável no final de cada período de relatório. As perdas por redução ao va-
lor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva 
da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou 
mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com im-
pacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. Para os ativos finan-
ceiros, uma evidência objetiva pode incluir: • Dificuldade financeira significati-
va do emissor ou contraparte; ou • Violação de contrato, como uma 
inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou principal; ou • Probabili-
dade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; ou • Extin-

Demonstração das Mutações  Capital  Capital Social Ajustes de Demais Prejuízos
do Patrimônio Líquido Nota social a integralizar avaliação patrimonial ajustes do PL acumulados Total

Em 31 de Dezembro de 2017   15.000.002   (2.391.806)  -   -   (4.973.889)  7.634.307 
Integralização de capital  -  288.355  - - -  288.355 
Outros resultados abrangentes  - - -  (182.801) -  (182.801)
Resultado liquido do periodo  - - - -  1.614.750   1.614.750 
Em 31 de Dezembro de 2018   15.000.002   (2.103.451)  -   (182.801)  (3.359.139)  9.354.611 
Aumento do capital social 17  2.896.549   (2.896.549)  -   -   -   - 
Integralização de capital 17  -   2.638.953   -   -   -   2.638.953 
Outros resultados abrangentes 17  -   -   -   (2.999.448)  1.084.260   (1.915.188)
Resultado liquido do periodo   -   -   -   -   1.822.813   1.822.813 
Em 31 de Dezembro de 2019   17.896.551   (2.361.047)  -   (3.182.249)  (452.066)  11.901.190

ção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas finan-
ceiros. Para certas categorias de ativos financeiros, tais como contas a receber, 
os ativos que na avaliação individual não apresentam redução ao valor recupe-
rável podem, subsequentemente, apresentá-la quando são avaliados coletiva-
mente. Evidências objetivas de redução ao valor recuperável para uma carteira 
de créditos podem incluir a experiência passada da Sociedade na cobrança de 
pagamentos e o aumento no número de pagamentos em atraso após o período 
médio de 90 dias, além de mudanças observáveis nas condições econômicas 
nacionais ou locais relacionadas à inadimplência dos recebíveis. 2.10. Passivos 
financeiros: Os passivos financeiros (empréstimos) são mensurados pelo valor 
de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O método de juros 
efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e 
alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a 
taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive 
honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da 
taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos, quan-
do aplicável) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apro-
priado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil 
líquido. A Sociedade baixa passivos financeiros somente quando as obrigações 
da Sociedade são extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre 
o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar 
é reconhecida no resultado. 2.11. Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes: As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal 
ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os 
valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável, quando e se aplicá-
vel. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considera-
ções requeridas para liquidar a obrigação no final de cada período de relatório, 
considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a pro-
visão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a 
obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de 
caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando al-
guns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma 
provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é re-
conhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder 
ser mensurado de forma confiável. 2.12. Imposto de renda e contribuição social 
correntes e diferidos: Os saldos de imposto de renda e contribuição social cor-
rentes e diferidos são reconhecidos diretamente na demonstração do resultado 
do exercício. O imposto de renda e a contribuição social da Sociedade são cal-
culados às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente e consideram a compen-
sação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 
30% do lucro real do exercício. A despesa de imposto de renda e contribuição 
social correntes é calculada com base nas leis e nos normativos tributários pro-
mulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com os regulamen-
tos tributários do Brasil. A Administração avalia periodicamente as posições as-
sumidas sobre situações em que a regulamentação tributária aplicável está 
sujeita à interpretação eventualmente divergente e, quando adequado, constitui 
provisões. O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados 
sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e 
seus valores contábeis. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
determinados com base nas alíquotas promulgadas nas datas dos balanços 
que devem ser aplicadas quando o imposto de renda e a contribuição social 
diferidos ativos e passivos forem realizados. Um ativo fiscal diferido é reconhe-
cido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não 
utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros es-
tarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros 
são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis 
relevantes. Os montantes de imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativos e passivos são apresentados líquidos somente quando há um direito le-
gal de compensar os ativos fiscais circulantes contra os passivos fiscais circu-
lantes e/ou quando o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e 
passivos se relacionam com o imposto de renda e a contribuição social inciden-
tes pela mesma autoridade tributária sobre a entidade tributável ou diferentes 
entidades tributáveis em que há intenção de liquidar os saldos em uma base lí-
quida. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa nº 24. 
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2019 2018
Caixa e Bancos  553.151   196.697 
Aplicações Financeiras  1.170.872   - 
  1.724.023   196.697 
(a) Em 31 de dezembro de 2019, as aplicações financeiras correspondem 
investimentos de curto prazo de aplicação automática ou não, ambos com 
rendimentos próximos ao CDI. 
4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 2019 2018
A receber de clientes nacionais  1.650.407   958.032 
(-)Provisão para creditos duvidosos  (57.477)   - 
  1.592.930   958.032 
A exposição máxima ao risco de crédito na data das demonstrações contábeis 
é o valor contábil de cada faixa de idade de vencimento líquida da provisão 
para perdas de crédito esperadas, conforme demonstrado no quadro de sal-
dos a receber por idade de vencimento: 2019 2018
A vencer  985.032  894.730
Vencidas: 
Até 30 dias  72.380   32.825 
De 31 a 60 dias  12.720   2.280 
De 61 a 90 dias  -   - 
De 91 a 180 dias  2.280   - 
Mais de 180 dias  55.197   55.197 
Provisão para Creditos de Liquidação Duvidosa (a)  (57.477)   - 
  1.592.930   985.032 
(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a sociedade contabili-
zou uma provisão para perda com clientes. Dessa forma, o valor do contas 
a receber reflete com melhor clareza a situação no final do exercício. O valor 
das perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes 

está apresentado nas Demonstrações de Resultado e é composto pelo efeito 
líquido da provisão para perdas de crédito esperadas e pelas baixas de con-
tas a receber de clientes, quando não existe expectativa de recuperação de 
créditos. 5. ESTOQUES 2019 2018
Materia prima  555.135   209.829 
Embalagem  52.921   48.748 
Produto acabado (a)  -   - 
Materiais de Consumo  134.805   127.504 
Saldos em Terceiros  47.241   - 
  790.103   386.081 
(a) A sociedade não apresenta saldo de estoque de produto acabado, pois 
o produto final tem uma vida útil muito curta (24 horas), sendo assim, a pro-
dução é feita conforme numero de pedidos recebidos, não restando estoque 
desse tipo de produto. 
6. IMPOSTOS A RECUPERAR  2019 2018
Pis a recuperar/compensar  324.808   379.641 
Cofins a recuperar/compensar (a)  495.687   1.493.522 
IRPJ e CSSL - saldo negativo  15.714   15.714 
IPI a recuperar (b)  430.994   710.849 
ICMS a recuperar (c)   46.122   254.787 
Impostos retidos  798   798 
Outros créditos tributários (d)  113.122   113.122 
  1.427.245   2.968.434 
(a) Crédito de cofins foi utilizado para compensar os débitos de PIS, CO-
FINS, IRPJ e CSLL gerados no período. (b) Foi baixado um montante de IPI 
no valor de 351.780, referente a um crédito sobre aquisição de imobilizado, 
contabilizado indevidamente. Valor foi incorporado ao imobilizado, para ser 
depreciado posteriormente. (c) Valor se refere ao crédito CIAP, adquirido so-
bre aquisições do imobilizado. (d) Credito tributário referente a pagamento 
indevido de um DARF. Solicitado administrativamente a restituição para a Se-
cretaria da Receita Federal.
 2019 2018
Total ativo circulante  1.388.961   2.356.371 
Total ativo não circulante  38.284   612.063 
  1.427.245   2.968.434 
7. DEPOSITOS JUDICIAIS E GARANTIAS: Representam ativos restritos da 
Sociedade e de suas controladas e estão relacionados às quantias deposita-
das e mantidas em juízo até a solução dos litígios a que estão relacionadas e 
também tem relação a garantias exigidas para realização de contratos. Os de-
pósitos judiciais e garantias mantidos pela Sociedade e por suas controladas 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 estão assim representados:
 2019 2018
Depositos judiciais tributários  990.130   - 
  990.130   - 
(a) Os depósitos judiciais demonstrado no saldo acima, referem-se a um pro-
cesso tributário do ICMS, número 10047958920198260576, onde a adminis-
tração entrou com um pedido de isenção do ICMS, alegando que o produto 
industrializado pela IBF está enquadrado como Fonte de Irídio, que consta no 
Convênio ICMS número 01/99. 8. PARTES RELACIONADAS: Em 2019, a so-
ciedade realizou uma operação de mútuo com a empresa R2 Soluções em 
Radiofarmacia Ltda, empresa que pertence ao grupo R2 IBF. Esse valor foi 
destinado como capital de giro, com previsão de retorno em até 2 anos.
  2019 2018
Partes relacionadas - Mutuo R2 SOLUCOES 
EM RADIOFARMACIA  500.000   - 

  500.000   - 
9. OUTROS ATIVOS  2019 2018
Adiantamentos a Fornecedores (a)  60.275   116.394 
Despesas Antecipadas (b)  20.963   11.687 
Remessas para terceiros (c)  -   635.451 
  81.237   763.532 
(a) Os adiantamentos a fornecedores se referem principalmente a pagamen-
tos antecipados para o Despachante aduaneiro, responsável pelos processos 
de importação realizados pela empresa. (b) No saldo das despesas antecipa-
das consta o prêmio de seguro predial na qual a empresa contrata anualmen-
te. O seguro foi renovado em outubro 2019 com vencimento em setembro 
2020. (c) Em 2018, o saldo de materiais em terceiros constava contabilizado 
num grupo específico do Ativo Circulante. Em 2019 esse saldo foi conciliado e 
reclassificado para o grupo dos Estoques. Dessa forma, o saldo acima cons-
ta zerado em 2019. 10. TRIBUTOS DIFERIDOS: Em 2019 a administração 
iniciou a apropriação e controle contábil do saldo de IRPJ e CSLL diferidos
  2019 2018
IRPJ e CSLL Diferidos (e)  832.463   - 
  832.463   - 
 Imposto de  Contribuição Total do
 Renda Social diferido
Prejuízo acumulado em 31/12/2018 3.541.940 3.541.940 3.541.940
Imposto calculado sobre o saldo do PL 765.484 318.775 1.084.259
Baixa imposto diferido 1º trimestre 2019 (32.552) (13.879) (46.431)
Baixa imposto diferido 2º trimestre 2019 (16.517) (8.106) (24.623)
Baixa imposto diferido 3º trimestre 2019 (41.035) (16.933) (57.968)
Baixa imposto diferido 4º trimestre 2019 (88.687) (34.087) (122.774)
Saldo imposto diferido em 31/12/2019 586.692 245.770 832.463
11. INVESTIMENTOS: No dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, 
a sociedade realizou a aquisição de 25% da empresa Cyclopet Radiofarma-
cos Ltda, indústria que opera no mesmo segmento de produção da IBF. A 
partir do mês 03 a administração iniciou a apuração e contabilização da equi-
valência patrimonial, de acordo com sua participação.
Percentual de participação em 2019 25%
Patrimonio liquido da investida em 02/2019  5.214.592 
Participação no patrimonio liquido  1.303.648 
Resultado do agio na aquisição  3.117.461 
Resultado de equivalencia patrimonial (a)  102.164,45 
Distribuição de dividendos  - 
Saldo do investimento em 31/12/2019  4.523.273 
(a) A memória de cálculo da equivalência patrimonial segue demonstrada 
abaixo:

Saldo do Patrimonio 31/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/06/2019 31/07/2019 31/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 30/11/2019 31/12/2019
Liquido em: 5.264.910,94 5.244.736,86 5.416.653,52 5.279.192,73 5.460.187,38 5.448.319,24 5.165.854,47 5.327.359,17 5.604.055,70 5.623.249,91
Dividendos Distribuidos 
no Período  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

(-) Antecipação para 
aumento de Capital   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

(=) Saldo do PL sujeito 
a Equivalência 5.264.910,94 5.244.736,86 5.416.653,52 5.279.192,73 5.460.187,38 5.448.319,24 5.165.854,47 5.327.359,17 5.604.055,70 5.623.249,91

% de Participação 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
(=) Valor total do
Investimento 1.316.227,74 1.311.184,22 1.354.163,38 1.319.798,18 1.365.046,85 1.362.079,81 1.291.463,62 1.331.839,79 1.401.013,93 1.405.812,48

(-) Valor do Investimento 
antes Equivalencia 1.303.648,01 1.303.648,01 1.303.648,01 1.303.648,01 1.303.648,01 1.303.648,01 1.303.648,01 1.303.648,01 1.303.648,01 1.303.648,01

(+) Valor da Perda/Ganho 
já Contabilizada  -   12.579,72   7.536,20   50.515,37   16.150,17   61.398,84   58.431,80  - 12.184,39   28.191,78   97.365,91 

(+) Valor Investido para 
Aumento do Capital  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

(=) Valor Investimento base
para Equivalência 1.303.648,01 1.316.227,74 1.311.184,22 1.354.163,38 1.319.798,18 1.365.046,85 1.362.079,81 1.291.463,62 1.331.839,79 1.401.013,93

(=) Resultado da Equivalencia 
Patrimonial (A1)  12.579,72  - 5.043,52   42.979,17  - 34.365,20   45.248,66  - 2.967,04  - 70.616,19   40.376,17   69.174,13   4.798,55 

Equivalencia Patrimonial - 
Saldo Acumulado  12.579,72   7.536,20   50.515,37   16.150,17   61.398,84   58.431,80  - 12.184,39   28.191,78   97.365,91   102.164,45 

12. IMOBILIZADO E INTANGIVEL a) Imobilizado
Descrição    Transfe-
Valor de custo: 2018 Aquisição Baixas rencias 2019
Terrenos  403.015  -  -   -   403.015
Edificações  4.404.311  -  -   -  4.404.311
Maquinas/Equipam. e
Instalações Indust  7.977.631   479.912   -   -   8.457.543 

Moveis e Utensilios  157.146   -   -   -   157.146 
Computadores e 
Perifericos  140.715   3.068   -   -   143.784 

Total custo  13.082.818  482.980  -   -  13.565.798
Valor da depreciação: 
Edificações  557.879   176.172   -   -   734.052 
Maquinas/Equipam. e
Instalações Indust  3.564.875   802.553   -   -   4.367.429 

Moveis e Utensilios  96.574   15.715   -   -   112.288 
Computadores 
e Perifericos  45.878   26.352   -   -   72.230 

Total depreciação  4.265.206   1.020.793   -   -   5.285.999 
Total Geral - 
valor residual  8.817.612  - - - 8.279.799

b) Intangível 2019 2018
Direito de uso de software  40.075   40.075 
(-) Amortização do direito de uso  (22.510,83)  (18.503,31)
  17.564   21.572 
13. FORNECEDORES  2019 2018
Fornecedores nacionais  492.452   262.861 
Fornecedores estrangeiros  673.384   324.123 
  1.165.835   586.985 
14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Em moeda nacional Taxa média anual 2019 2018
Emprestimo - desenvolve SP 9,50%  -   200.423 
Em moeda estrangeira (dólar) 
Financiamento de equipamentos 5,20% + libor  4.348.505   5.852.438 
Variação cambial (a) 0  -   (2.933.890)
   4.348.505   3.118.972 
Circulante 0  1.739.402   1.946.698 
Não circulante 0  2.609.103   1.246.423 
Os montantes registrados no passivo não circulante tem a seguinte composi-
ção, por ano de vencimento:  2019 2018
2019   -   1.503.933 
2020   1.739.402   1.739.402 
2021   1.739.402   1.739.402 
2022   869.701   869.701 
   4.348.505   5.852.438 
(a) Em 2018 a administração não realizava o registro da variação cambial no 
resultado. Dessa forma o saldo total do financiamento no passivo não estava 
demonstrando a dívida real. Em 2019 o critério foi ajustado para atender as 
normas contábeis e ter o saldo da dívida refletido nas demonstrações contá-

beis. 15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS 
a) Obrigações tributárias  2019 2018
PIS (programa de integração social)   9.290   - 
COFINS (contribuição para o finsocial)   42.907   - 
IRPJ (imposto de renda pessoa juridica)   203.220   9.079 
CSLL (contribuição social sobre o lucro liquido)   79.537   4.233 
Impostos federais retidos na fonte   28.480   28.799 
ICMS e demais impostos estaduais (a)   1.073.040   120.729 
Demais impostos a recolher   676   715 
   1.437.150   163.555 
(a)Dep. judicial referente a processo ICMS (nota 7)   990.130,08   - 
Saldo liquido de tributos a recolher   447.019,66   163.554,57 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 7, a Sociedade está recolhendo 
mensalmente o ICMS via depósito judicial, aguardando decisão referente ao 
processo que busca a isenção do produto comercializado.
b) Obrigações sociais e trabalhistas   2019 2018
Salários ordenados   41.314   36.194 
INSS (instituto nacional do seguro social)   25.027   20.243 
FGTS (fundo de garantia por tempo de serviço)   7.949   3.121 
Provisões para férias   120.787   117.565 
Outros   280   1.051 
   195.357   178.175 
Em 31 de dezembro de 2019 a sociedade possuía 12 funcionários ativos, 
aumento de 20% comparando-se com 31 de dezembro de 2018, quando apre-
sentava um quadro com 10 colaboradores. A sociedade não possui nenhum 
processo em posição jurídica que necessite a realização da provisão para 
contingencia ou até mesmo detalhamento em nota explicativa. 
16. OUTROS PASSIVOS  2019 2018
Adiantamento de clientes   -   6.916 
Outras contas a pagar   18.546   5.146 
Investimentos a pagar (a)   1.686.183   - 
Remessas de mercadorias para terceiros (b)   -   650.451 
   1.704.729   662.513 
  2019 2018
Total ativo circulante   1.477.771   662.513 
Total ativo não circulante   226.958   - 
   1.704.729   662.513 
(a) Conforme Nota 11, em 2019 a sociedade adquiriu 25% da empresa Cyclo-
pet Radiofarmacos Ltda. Essa compra foi feito parcelada e está representada 
como investimentos a pagar no demonstrativo acima. (b) Assim como informa-
do na Nota 9, em 2018 a administração classificava os valores de remessas 
de materiais para terceiros no Ativo com contra partida no passivo. Em 2019 
esse critério foi ajustado para ser controlado em contas de compensação (ex-
tra patrimonial). 17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO a) Capital social: O capital social 
está dividido em 17.896.551 ações ordinárias nominativas divididas entre o 
sócio controlador R2 IBF PARTICIPACOES S/A (14.396.587) e demais acio-
nistas. Em 2019 o capital social foi aumentado em 2.896.549 ações, e no 
final do exercício o saldo de capital social a integralizar foi de 2.361.047. b) 
Dividendos mínimos obrigatórios: De acordo com o estatuto social, os acionis-
tas terão direito aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido 

apurado. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresenta prejuízo acu-
mulado, portanto, não houve destinação de dividendos.
  Capital social 
 Capital social a integralizar
Agora Participacoes Emp. 2019 2018 2019 2018
Imobiliarios Ltda Epp  195.862,00   -   131.042   - 
R2 Ibf Particip. S/A  14.396.587,00   -   -   - 
A A M de Paula 
Santos & Cia Ltda  195.882,00   740.315,00   131.751   101.403 

Carlos Eduardo Pignatari  -   740.315,00   -   101.380 
Fundacao Pio Xii  587.546,00   2.220.956,00   393.101   304.104 
Higino Alexandre 
Penasso  185.197,00   733.315,00   120.377   90.718 

JCM Empreendimentos 
e Participacoes Ltda  391.707,00   1.480.630,00   280.078   202.749 

Marcos Fernando 
Colombo  188.852,00   487.323,00   145.878   94.372 

Maria Elisa Teodoro 
Barbosa  188.813,00   453.656,00   111.804   94.361 

Nacs Part. e Emp. 
Votuporanga Ltda  195.855,00   740.315,00   131.037   101.374 

Parma & Parma Empreend. 
Imobiliários Ltda  195.188,00   740.315,00   130.368   100.708 

Paulo Henrique 
Alves Togni  587.490,00   2.208.799,00   392.482   304.048 

R2 Soluções em 
Radiofarmacia Ltda  -   2.233.107,00   -   304.104 

Rkbens Participacoes e
Empreendimentos SA  587.572,00   2.220.956,00   393.127   304.130 

  17.896.551,00   15.000.002,00   2.361.047   2.103.451 
c) Ajustes no patrimônio liquido: Até o final do exercício de 2018 a adminis-
tração estava contabilizando a variação cambial de empréstimos e financia-
mentos no passivo, reduzindo assim o valor da dívida liquida. De acordo com 
o CPC 02, a variação cambial deve ser refletida no resultado. Sendo assim, 
em 2019 a administração realizou o ajuste do valor da variação cambial que 
constava no passivo, refletindo diretamente no patrimônio líquido da entidade. 
Além do ajuste da variação cambial, em 2019 foi apurado o imposto de ren-
da e contribuição social diferidos sobre o saldo de prejuízos acumulados em 
2018. Esse valor apurado foi contabilizado diretamente no patrimônio líquido, 
reduzindo o prejuízo acumulado (Nota 24).
18. RECEITA 2019 2018
Receita bruta de venda  16.045.151   12.343.971 
Vendas canceladas e devoluções  (111.741)  (78.326)
(-) Impostos estaduais incidentes  (3.820.178)  (2.184.964)
  12.113.232   10.080.681 
19. CUSTO 2019 2018
Custo de insumos da produção  2.287.839   1.780.962 
Custo com mão de obra  798.528   657.670 
Outros custo indiretos de produção  1.717.820   1.321.571 
  4.804.187   3.760.202 
20. DESPESAS POR NATUREZA a) Despesas Comerciais
 2019 2018
Fretes de vendas  1.228.927   856.930 
  1.228.927   856.930 
b) Despesas Administrativas 2019 2018
Despesas com pessoal   533.168   430.282 
Demais despesas administrativas  1.039.646   1.205.992 
Depreciações e amortizações  1.024.800   991.755 
Despesas com taxas diversas  132.835   109.316 
  2.730.450   2.737.345 
21. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 2019 2018
Custo com mão de Obra (Nota 19)  798.528   657.670 
Despesa com pessoal (Nota 20)  533.168   430.282 
  1.331.696   1.087.951 
 2019 2018
Salários, participações nos resultados e bonificações  918.486   745.509 
Assistencia médica, alimentação, transporte e outros  111.357   99.051 
Encargos, impostos e contribuições sociais  71.811   51.229 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social  230.043   190.526 
Outros gastos com pessoal  -   1.638 
  1.331.696   1.087.951 
22. RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras 2019 2018
Juros Ativos (a)  19.586   10.634 
Descontos obtidos  1.885   68.553 
Variação Cambial (b)  1.018.430   98.104 
Juros Ativos  -   - 
Juros Ativos  -   - 
Demais receitas financeiras  -   - 
  1.039.901   177.291 
Despesas financeiras 2019 2018
Variação Cambial (b)  1.246.343   334.632 
Tarifas e encargos  26.630   44.680 
Juros e multas  26.307   1.657 
Descontos concedidos  43.905   1.640 
Juros sobre emprestimo no exterior  413.630   497.533 
Outras despesas financeiras  19.448   630 
  1.776.263   880.772 
Resultado financeiro liquido - 736.362  - 703.480 
23. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 2019 2018
Bonificações, brindes e doações  10.670   2.580 
Vendas de sucatas  2.186   - 
Outras receitas (a)  77.729   - 
Outras perdas apuradas (b) - 116.436   - 
 - 25.852   2.580 
(a) A receita contabilizada em 2019 refere a um abatimento obtido numa invoi-
ce de importação apurada no mês de setembro. (b) Em 2019 foi identificado e 
contabilizada duas perdas referente a: a. Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa no valor de 57.477 (Nota 4) b. Outra perda apurada em 2019 se 
refere ao saldo de estoque em terceiros, pois após a mudança no critério de 
registro, gerou uma baixa no valor de 58.959. 24. IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A sociedade em 2018 havia realizado a apuração 
do imposto de renda e contribuição social pelo método anual, com levanta-
mento mensal do balancete de suspensão ou redução do imposto. A partir de 
2019 houve uma alteração no critério, onde passou a realizar a apuração pelo 
regime trimestral. a) Reconciliação de IRPJ e CSLL:  2019 2018
Resultado antes do IRPJ e CSLL  2.703.890   2.025.304 
Adições e exclusões  -   (182.801)
(-) Compensação de Prejuizo Fiscal  (811.167)  (552.751)
IRPJ e CSLL apurados  619.526   414.516 
(-) Desconto de imposto de renda referente a benefí-
cio do PAT (programa de alimentação do trabalhador)  (4.518)  (3.962)

Outras perdas apuradas (b)  -   - 
Total imposto de renda e contribuição social correntes  615.008   410.554 
b) Composição de IRPJ e CSLL diferidos (ativo líquido):
 Imposto de  Contribuição Total do
 Renda Social diferido
Prejuízo acumulado em 31/12/2018 3.541.940 3.541.940 3.541.940
Imposto calculado sobre o saldo do PL 765.484 318.775 1.084.259
Baixa imposto diferido 1º trimestre 2019 (32.552) (13.879) (46.431)
Baixa imposto diferido 2º trimestre 2019 (16.517) (8.106) (24.623)
Baixa imposto diferido 3º trimestre 2019 (41.035) (16.933) (57.968)
Baixa imposto diferido 4º trimestre 2019 (88.687) (34.087) (122.774)
Saldo imposto diferido em 31/12/2019 586.692 245.770 832.463
25. COBERTURA DE SEGUROS: A sociedade adota a política de contratar 
cobertura de seguro predial por montantes considerados suficientes para co-
brir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade
Riscos cobertos - Patrimoniais imóveis Cobertura máxima
Incêncio, explosões 13.000.000
Vendaval 1.000.000
Danos elétricos 200.000
Roubo e/ou furto qualificado de bens 100.000
Responsabilidade civil operações 300.000
Impacto de veículos 500.000
26. EVENTOS SUBSEQUENTES: A administração relata não haver eventos 
subsequentes à data de encerramento do exercício que venham ter efeito re-
levante sobre a posição patrimonial, financeira ou no resultado da sociedade. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: J.M.L SINALIZAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA 
CONTRATO N°: 029/2020
OBJETO: Contratação de Empresa Especialista 
para Prestação de Serviços de Conservação 
Urbana, Compreendendo: Varrição, Capina, 
Coleta e Afastamento dos Resíduos, Pintura de 
Guias Brancas de Ruas e Avenidas.
Pregão Presencial: 003/2020  
DATA: 09/03/2020  
VALOR: R$ 255.999,76 (duzentos e cinquenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e se-
tenta e seis centavos) mensais, totalizando o valor 
global de R$ 3.071.997,12 (três milhões, setenta e 
um mil, novecentos e noventa e sete reais e doze 
centavos)
VIGÊNCIA: 17/03/2020 à 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Comunicamos que se encontra reaberto nesta mu-
nicipalidade Processo de Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS sob nº 01/2020, cujo objeto 
é a Prestação de Serviços e Obra de Infraestru-
tura na Avenida Adib Miguel Haddad, Jardim das 
Palmeiras, solicitação da Secretaria de Gestão Pú-
blica. O critério de julgamento das propostas será 
empreitada por preço global. A apresentação dos 
envelopes será às 10h00min. do dia 27/04/2020, 
no Paço Municipal. O edital completo encontra-se 
a disposição dos interessados no Setor de Licita-
ções, e pode ser retirado no Paço Municipal, sito a 
Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba/SP, 
ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 06 de abril de 2020.
Ayres Scorsatto - Prefeito Municipal
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Comunicamos que se encontra aberto nesta mu-
nicipalidade Processo de Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS sob nº 02/2020, cujo objeto 
é a Prestação de Serviços e Obra de Pavimentação 
e Serviços Complementares na Estrada da Caulim, 
Bairro dos Barnabés, solicitação da Secretaria de 
Gestão Pública. O critério de julgamento das pro-
postas será empreitada por preço global. A apre-
sentação dos envelopes será às 11h00min. do dia 
27/04/2020, no Paço Municipal. O edital completo 
encontra-se a disposição dos interessados no Se-
tor de Licitações, e pode ser retirado no Paço Muni-
cipal, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, 
Juquitiba/SP, ou solicitar via email: licitacao@juqui-
tiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 06 de abril de 2020.
Ayres Scorsatto - Prefeito Municipal
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07/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Philip Morris-14h. LOC.: MG, SP, SC, GO. Fiorino, Ducato, Furgão, Boxer e Outros.. PHILIP MORRIS_BARUERI. 
08/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Alstom-11h. LOC.: SP. Aprox. 5973 Kg De Fios E Cabos Elétricos. Alstom Brasil (SP - Água Branca). 08/04/2020 
- A PARTIR DAS 11h. Usina São Domingos-11h. LOC.: SP. Veículos, Reboques, Transbordos, Peças e outros.. USINA SAO DOMINGOS ACUCAR E 
ALCOOL SA. 08/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Terminal de Graos Ponta da Montanha-11h. LOC.: PA. Aprox. 3.500 M² Em Área Construída De 
Instalações Em Aços Carbono E Inox, Ensacadeira para Big-Bags, Motoredutores e Motores. Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A. 
09/04/2020 - A PARTIR DAS Leilão Apartamentos Desocupados 04/20. Itau - Leilão Apartamentos Desocupados 04/20. LOC.: SP. Itau - Leilão 
Apartamentos Desocupados 04/20. MA Imóveis - Banco Itau 04-20. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Saint Gobain-11h. LOC.: SP. Chiller 
Mecalor RLA210CA220, Ano 2019. Saint-Gobain do Brasil - Vinhedo/SP. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Usina Guaira-11h. LOC.: SP. Veículos 
de Passeio e Utilitários. Usina Guaíra. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Saint Gobain-11:30h. LOC.: PR. Empilhadeiras e Paleteira Elétrica. 
Saint Gobain (Weber - Ibiporã/PR). 09/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado N°1013A-13h. LOC.: MG, PR, SP, SC, PA. Acessórios, 
Cabos, Conectores, Resistências, Voltimetros e outros.. GUASCOR DO BRASIL LTDA - (Pará), MEXICHEM (Glória) - Joinville/SC, CONCESSIONARIA 
BR 040 (VIA 040), Volvo do Brasil (Curitiba), Nielsen, Paragominas, OEngenharia, TUPY - Joinville/SC, Elekeiroz - Varzea Paulista. 09/04/2020 
- A PARTIR DAS 14:30h. Compartilhado N°1013B-14:30h. LOC.: RJ, SP. Veículos de Passeio e Utilitários.. Katrium Indústrias Químicas S.A, Bbm 
Logistica S.A.. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. GE Energia-15:30h. LOC.: BA. Cabos diversos, Plataforma do Conversor, Materiais elétricos 
e mecânicos diversos e mais.. GE ENERGIA - Camaçari/BA. 09/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Dracena-16h. LOC.: RJ, SP. Caminhão Cesto Aéreo 
E Caminhão Guindauto Volkswagen, Chevrolet Montana, Fiat Strada e Mais. Medral, Dracena Rental (Matriz-SP) (Lista 2), Dracena Rental 
(Matriz-SP). 09/04/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. PME Nº2040-16:30h. LOC.: SP. Maquinas Pesadas, Peças e Componentes Industriais. 
PLENAPLAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA. 10/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. CCI Construções-11h. LOC.: MG, SP. Mobiliários, 
Impressoras, Eletroportáteis, Kia Soul 1.6. CCI CONSTRUÇÕES. 10/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Amaggi-11:30h. LOC.: . 10/04/2020 - 
A PARTIR DAS 16:30h. TekBond-16:30h. LOC.: SP. Estruturas Porta Pallets, Contêineres refrigerados, Luminárias, Mobiliários e outros.. 
TekBond (ATB Ind.) - Matriz Embu. 13/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Citrosuco-11h. LOC.: SP. Complexos Bins para Armazenagem de Laranja. 
CITROSUCO MATÃO/SP (MATRIZ). 13/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Usina Nardini-13h. LOC.: SP. Caminhões, Veiculos, Motos, Carregadeiras, 
Transbordos, Implementos Agrícolas. NARDINI.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 - PROCESSO N° 13/2020- 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SERVIÇO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICIPIO DE ALUMÍNIO. Tornamos 
público aos interessados a abertura do pregão retro mencionado. Data 
de encerramento: 23/04/2020 às 10h00. O edital será disponibilizado no 
site: www.aluminio.sp.gov.br. Informações e esclarecimentos através do 
e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br. Kátia Alves Leal- Pregoeira 

Secretaria da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, o Pregão Ele-
trônico do tipo menor preço para a aquisição de 4.560 (quatro mil quinhentos e sessenta) 
unidades de kit para coleta de concentrado de plaquetas de doador único por aférese, com 
comodato de equipamentos, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital como Anexo I.
Início do prazo para Envio da proposta eletrônica: 07/04/2020. Abertura da sessão pública: 
22/04/2020 às 9:00 horas. Endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. Oferta de Compra: 
091301090472020OC00055. Processo: 56/2020. Pregão Eletrônico nº: 37/2020
Indicar como Pregoeira a Senhora Vanessa de Farias Pereira – RF nº 1589.
Indicar para compor a Equipe de Apoio Técnico da Pregoeira: Senhor César de Almeida RF 
nº 000783, Senhor Marcos Paulo Oliveira Salles RF nº 001577 e Senhora Juliana Yamanaka 
RF nº 001382.
A íntegra do Edital e o resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, 
sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 
www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.
sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”.

Publique 
o seu balanço 

na Gazeta
Melhor custo 

Com agilidade e pro� ssionais 
capacitados, a Gazeta entrega 

para os seus clientes um 
atendimento de qualidade 

com o melhor custo para as 
publicações dos seus balanços.

1.
Credibilidade

A Gazeta é um jornal consolidado 
com mais de 20 anos no mercado, 

com tradição em publicações 
legais, atendendo prefeituras, 
leiloeiros, órgãos públicos e 

empresas privadas.  

2.
Circulação Auditada

41 mil exemplares/dia 
auditados e com circulação em 
mais de 350 cidades do Estado 

de São Paulo.  
Invista em jornais com 
circulação comprovada. 

3.

Orçamentos:
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
www.gazetasp.com.brwww.gazetasp.com.br

» FALE COM  
 A GENTE 

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

07 e 08/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1032031-86.2019.
valor total: R$ 30,00



 
   
   

                    
                
  


 
              K-07e08/04

07 e 08/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022624-27.2017.
valor total: R$ 30,00






                
              
   
                   


      K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1118370-35.2016.
valor total: R$ 20,00

 

               

               
                   
                  
                   

          K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1043584-52.2014.
valor total: R$ 20,00





               

                  

                    
                  
          K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016038-14.2016.
valor total: R$ 20,00

 
   
       

               
  
 

  
  
               K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1064113-10.2018.
valor total: R$ 20,00

 

 




               

     
  K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004062-22.2019.
valor total: R$ 20,00


   


 

                   
   


       K-07e08/04

07 e 08/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0700780-04.2012.
valor total: R$ 30,00



              


  

 

                
                  
                

  
  
  
  K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0175647-25.2008.
valor total: R$ 20,00


 

  
    

                
     
   K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0058952-02.2019.
valor total: R$ 20,00



   
                    


             

                   K-07e08/04

07 e 08/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0700780-04.2012.
valor total: R$ 30,00




 

  

 

 





              K-07e08/04

07 e 08/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0057089-11.2019.
valor total: R$ 30,00





               

     
                  

               

  K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1057166-71.2017.
valor total: R$ 20,00


  
               

                 
               
                

 K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1037510-66.2019.
valor total: R$ 20,00






                  
  
 K-07e08/04

07 e 08/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 4002032-38.2013
valor total: R$ 20,00




               






      K-07e08/04

07 e 08/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1072285-43.2015.
valor total: R$ 30,00



 

               



           
      
 
    



           K-07e08/04

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 - PROCESSO N° 13/2020- 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SERVIÇO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICIPIO DE ALUMÍNIO. Tornamos 
público aos interessados a abertura do pregão retro mencionado. Data 
de encerramento: 23/04/2020 às 10h00. O edital será disponibilizado no 
site: www.aluminio.sp.gov.br. Informações e esclarecimentos através do 
e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br. Kátia Alves Leal- Pregoeira 

Secretaria da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, o Pregão Ele-
trônico do tipo menor preço para a aquisição de 4.560 (quatro mil quinhentos e sessenta) 
unidades de kit para coleta de concentrado de plaquetas de doador único por aférese, com 
comodato de equipamentos, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital como Anexo I.
Início do prazo para Envio da proposta eletrônica: 07/04/2020. Abertura da sessão pública: 
22/04/2020 às 9:00 horas. Endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. Oferta de Compra: 
091301090472020OC00055. Processo: 56/2020. Pregão Eletrônico nº: 37/2020
Indicar como Pregoeira a Senhora Vanessa de Farias Pereira – RF nº 1589.
Indicar para compor a Equipe de Apoio Técnico da Pregoeira: Senhor César de Almeida RF 
nº 000783, Senhor Marcos Paulo Oliveira Salles RF nº 001577 e Senhora Juliana Yamanaka 
RF nº 001382.
A íntegra do Edital e o resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, 
sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 
www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.
sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”.

Publique 
o seu balanço 

na Gazeta
Melhor custo 

Com agilidade e pro� ssionais 
capacitados, a Gazeta entrega 

para os seus clientes um 
atendimento de qualidade 

com o melhor custo para as 
publicações dos seus balanços.

1.
Credibilidade

A Gazeta é um jornal consolidado 
com mais de 20 anos no mercado, 

com tradição em publicações 
legais, atendendo prefeituras, 
leiloeiros, órgãos públicos e 

empresas privadas.  

2.
Circulação Auditada

41 mil exemplares/dia 
auditados e com circulação em 
mais de 350 cidades do Estado 

de São Paulo.  
Invista em jornais com 
circulação comprovada. 

3.

Orçamentos:
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
www.gazetasp.com.brwww.gazetasp.com.br
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 A GENTE 

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
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Temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da RB Capital S.A. e Controladas, elaboradas na forma da legislação societária, relativo ao período fi ndo em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. A Administração

RB CAPITAL S.A. E CONTROLADAS
CNPJ/MF nº 20.502.525/0001-32

Relatório da Administração

 Nota  Controladora  Consolidado
ATIVOS explicativa 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 119.569 81.978 76.730 107.088 
Títulos e valores mobiliários 6 56.060 28.109 231.897 129.272 
Clientes e outros 
 valores a receber 7 3.826 3.017 55.330 56.832 
Imóveis a comercializar 9 - - 430.832 550.928 
Outros créditos  1.579 1.918 12.117 11.631 
Total dos ativos circulantes  181.034 115.022 806.906 855.751 
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários 6 11.514 11.514 11.514 11.514 
Impostos a recuperar 8 22.316 13.159 42.952 31.064 
Impostos diferidos 26 11.655 - 12.009 808 
Partes relacionadas 11 44.019 23.175 19.485 5.691 
Depósitos judiciais 19 - - 419 294 
Propriedades para investimento 13 - - 55.881 55.881 
Investimentos 12 243.858 215.851 24.825 19.356 
Intangível  1.162 1.355 23.743 23.226 
Imobilizado 10 13.650 4.262 13.650 4.262 
Total dos ativos não circulantes  348.174 269.316 204.478 152.096 

Total dos ativos  529.208 384.338 1.011.384 1.007.847

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais - R$)

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras (Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)

Demonstrações do resultado para o exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para o exercício fi ndo
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais - R$)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais - R$)PASSIVOS E Nota  Controladora  Consolidado

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 17 137.148 - 144.348 35.855 
Impostos, taxas e contribuições 14 2.122 431 10.061 4.306 
Cessão de Certifi cados 
 de Créditos Imobiliários - CCIs  - - - 37.605 
Contas a pagar 15 26.715 1.679 92.962 15.676 
Adiantamentos de recebíveis 16 - - 89.053 102.786 
Salários e encargos sociais  5.538 1.247 5.827 1.289 
Debêntures 18 34.058 6.000 34.058 71.673 
Total dos passivos circulantes  205.581 9.357 376.309 269.190 
Empréstimos e fi nanciamentos 17 - 56.390 36.825 107.338 
Impostos diferidos  496 - 4.861 4.727 
Debêntures 18 73.680 84.533 73.747 51.558 
Adiantamentos de recebíveis 16 - - 34.670 169.447 
Partes relacionadas 11 3.657 5.734 7.958 5.024 
Total dos passivos 
 não circulantes  77.833 146.657 158.061 338.094 
Patrimônio líquido
Capital social 20.1 114.596 114.596 114.596 114.596 
Lucros acumulados  131.198 113.728 131.198 113.728 
Patrimônio líquido do 
 acionista controlador  245.794 228.324 245.794 228.324 
Participação dos acionistas 
 não controladores nas controladas  - - 231.220 172.239 
Total do patrimônio líquido  245.794 228.324 477.014 400.563 
Total dos passivos e 
 patrimônio líquido  529.208 384.338 1.011.384 1.007.847

 Nota  Controladora  Consolidado
 explicativa 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Receita líquida 21 5.314 2.303 160.195 389.475 
Custos 22 (166) - (90.342) (323.691)
Lucro bruto  5.148 2.303 69.853 65.784 
Receita Líquida
Despesas gerais 
 e administrativas 23 (27.117) (34.554) (45.121) (51.388)
Despesas de comercialização 23 (2.035) (1.792) (5.149) (3.034)
Despesas tributárias 23 (266) (190) (3.500) (1.043)
Perda de capital, líquida 12 (16.249) (13.430) (3.788) (13.430)
Variação do valor justo de 
 propriedades para investimento  - - - 45 
Resultado da 
 equivalência patrimonial 12 41.349 33.347 4.829 11.239 
Outras receitas 
 operacionais, líquidas  (5.865) 1.204 (1.241) 219 
Lucro operacional antes
 do resultado fi nanceiro  (5.035) (13.112) 15.883 8.392 
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 24 69.685 19.224 85.757 57.540 
Despesas fi nanceiras 25 (53.080) (8.977) (71.751) (48.439)
Lucro antes do imposto de 
 renda e da contribuição social  11.570 (2.865) 29.889 17.493 
Imposto de renda e contribuição 
 social - corrente 26 - - (12.740) (9.859)
Imposto de renda e 
 contribuição social - diferido 26 9.993 2.291 9.687 2.204 
Lucro (Prejuízo) 
 líquido do exercício  21.563 (574) 26.836 9.838 
Lucro (Prejuízo) líquido 
 do exercício atribuível ao 
 acionista controlador  21.563 (574) 21.563 (574)
Lucro (Prejuízo) líquido do 
 exercício atribuível ao 
 acionista não controlador  - - 5.273 10.412 
Prejuízo diluido por ação 27 0,39 (0,01) 0,39 (0,01)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  Controladora  Consolidado
 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Lucro/Prejuízo líquido do exercício 21.563 (574) 26.836 9.838 
Outros resultados abrangentes - - (6.715) - 
Resultado abrangente 
 total do exercício 21.563 (574) 20.121 9.838 
Proprietários da controladora 21.563 (574) 14.848 (574)
Não controladores - - 5.273 10.412 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota Controladora  Consolidado
 explicativa 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  21.563 (574) 26.836 9.838 
Ajuste para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício com o caixa gerado
  pelas atividades de operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial  (41.349) (33.347) (4.829) (11.239)
Perda de capital  16.249 13.430 - - 
Depreciação e amortizações  1.484 1.824 1.638 2.445 
Imposto de renda e contribuição social  (9.993) (2.291) 3.054 (2.204)
Juros e amortizações sobre 
 empréstimos e debêntures  14.930 7.191 20.741 23.101 
Assunção de dívida 17 - - (7.200) (4.729)
Atualização de Titulos e Valores 
 Mobiliários e Mutuos  82.513 (14.138) (29.215) (14.128)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 7 - - 1.409 (69)
Valorização de Propriedade para Investimentos  - - - 45 
Distrato de unidades residenciais  - - - (9.973)
(Aumento) redução nos ativos operacionais-
Clientes e outros valores a receber  (809) (8.852) 92 (43.343)
Impostos a recuperar / diferidos  (20.812) (734) (23.088) (150)
Partes relacionadas  (20.844) (18.357) (13.794) (2.381)
Outros créditos  (9.710) (2.326) (10.535) (3.009)
Depósitos judiciais  - - (125) 111 
Venda de estoque de unidades residenciais  - - 136.372 64.760 
Aquisições / gastos com estoque  - - (13.392) (267)
(Redução) aumento nos passivos operacionais-
Impostos, taxas e contribuições  12.180 (807) 2.835 (3.960)
Contas a pagar  25.036 - 77.286 - 
Adiantamento de recebíveis  - - (148.511) (183.372)
Cessões de certifi cados de créditos imobiliários  - 27.952 (37.605) (143.197)
Partes relacionadas  (2.077) (3.000) 2.933 (6.045)
Salários a pagar  4.958 433 5.205 437 
Outras contas a pagar  - 614 - (857)
Caixa (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades operacionais  73.319 (32.982) (9.893) (328.186)
Juros pagos  (13.068) (750) (13.594) (1.694)
Imposto de renda e contribuição social pagos  - - - -
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais  60.251 (33.732) (23.487) (329.880)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Venda de Títulos e Valores Mobiliários  373.149 176.134 638.290 320.479 
Compra de Títulos e Valores Mobiliários  (483.614) (167.258) (711.699) (183.951)
Recursos vinculados  - - - 126.673 
Aquisições de bens do imobilizado e intangivel  (632) - (1.494) - 
Aumento de capital em controladas  (82.855) (24.230) - (822)
Redução de capital em controladas  60.611 20.000 - 2.285 
Dividendos e JCP Recebidos 12 12.624 19.830 9.146 11.094 
Venda de Investimentos 12 - - 34.322 79.352 
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento  (120.717) 24.476 (31.435) 355.110 
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Recompra de ações  1.956 - 1.956 - 
Captação de empréstimos  80.000 55.599 80.000 55.599 
Captação de debêntures  59.136 55.000 59.136 55.000 
Pagamento de debêntures  (43.035) (36.509) (79.596) (36.509)
Pagamento de empréstimos  - - (36.932) (30.850)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento  98.057 74.090 24.564 43.240 
(Redução) aumento do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  37.591 64.834 (30.358) 68.470 
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício  81.978 17.144 107.088 38.618 
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fi m do exercício  119.569 81.978 76.730 107.088 
(Redução) aumento do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  37.591 64.834 (30.358) 68.470 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto Operacional: A RB Capital S.A. (“Sociedade ou Grupo”) foi constituída em 3 de junho de 
2014, anteriormente denominada RB Capital Empreendimentos S.A., e tem como objeto social a parti-
cipação em outras sociedades como sócia, acionista ou cotista, no País ou no exterior, com sede e foro 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar. O 
grupo possui diversas atividades, entre elas: • Participação em outras sociedades como sócio e/ou acio-
nista, bem como em sociedade em conta de participação, quer como sócia ostensiva, quer como sócia 
participante. • Aquisição para exploração comercial de imóveis, por meio da aquisição de parcelas e/
ou da totalidade dos bens imóveis, para posterior alienação, locação, cessão de direitos, “built-to-suit”, 
“sale and leaseback” ou arrendamento imobiliário, inclusive bens e direitos a eles relacionados. • Aqui-
sição de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e em 
direitos creditórios do agronegócio. A Sociedade é controlada pela Orix Brasil Investimentos e Participa-
ções Ltda, sendo a Orix Corporation a sua controladora em última instância.
2. Relação das entidades controladas: Segue abaixo lista das controladas relevantes da Socieda-
de. Veja política contábil na nota explicativa 4 (a).
 Participação no capital - %
 31/12/2019 31/12/2018
Controladas diretas:

Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV 100,00 100,00
RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. 100,00 100,00
RB Capital Asset Management Ltda. 99,99 99,99
RB Capital Serviços de Crédito Ltda. 100,00 100,00
RB Capital Commercial Properties S.A. 100,00 100,00
Prime Realty II Empreendimentos Imobiliários S.A. 100,00 100,00
RB Capital Realty One S.A. 0,00 100,00
RB Capital Desenvolvimento Residencial I Ltda. 100,00 100,00
RB Capital Companhia de Securitização S.A. 99,99 99,99
Plutão Investimentos S.A. 100,00 100,00
FIP - Agro Assets Fundo de Investimentos e Participações 100,00 100,00
Eleven Partner Participações Ltda. 100,00 100,00

RB Capital Serviços Fiduciários Ltda 0,00 100,00
Participação Minoritária:
RB Commercial Properties 44 Empreendimentos Imobiliários Ltda; RB Commercial Properties II Em-
preendimentos Imobiliários Ltda; RB Capital II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado; RB Ca-
pital Prime Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Residencial Ibiapava Empreendimentos e Parti-
cipações Ltda; Residencial Lagoa Vermelha Empreendimentos e Participações Ltda.
3. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações fi nanceiras indivi-
duais e consolidadas da Sociedade foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na le-
gislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técni-
cas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. As demonstrações fi nanceiras foram aprovadas e sua emissão foi autorizada pela 
Diretoria em 2 de abril de 2020, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que 
tiveram efeito sobre as demonstrações fi nanceiras. As políticas contábeis descritas em detalhes a se-
guir foram aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nas demonstrações fi -
nanceiras. Todas as informações relevantes utilizadas pela administração na gestão da sociedade es-
tão evidenciadas nestas demonstrações fi nanceiras. As demonstrações fi nanceiras são apresentadas 
em Reais - R$, que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade. Todos os saldos foram arre-
dondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Uso de estimati-
vas e julgamento: Na preparação das demonstrações fi nanceiras, a Administração utilizou julga-
mento, estimativa e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Sociedade e os va-
lores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas 
são reconhecidas prospectivamente. Incerteza sobre premissas e estimativas: As informações 
sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco signifi cativo de re-
sultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício a fi ndar-se em 31 
de dezembro de 2019 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa 9 - teste 
de redução ao valor recuperável de Imóveis a comercializar; • Nota explicativa 12 - valor justo da 
Propriedade para Investimento; • Nota explicativa 17 - provisão para riscos relacionados a contin-
gências. (i) Mensuração do valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ati-
vo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mer-
cado na data de mensuração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso 
ao qual a Sociedade tem acesso nessa data. A Sociedade estabeleceu uma estrutura de controle rela-
cionada à mensuração de valor justo. Isso inclui uma equipe de avaliação interna que possui a respon-
sabilidade geral de revisar todas as mensurações signifi cativas de valor justo, incluindo os valores jus-
tos de Nível 3. A equipe de avaliação revisa regularmente dados não observáveis signifi cativos e ajus-
tes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, 
são utilizadas para mensurar valor justo, a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de tercei-
ro para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos dos CPC, incluindo o nível 
na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classifi cadas. Ao mensurar o valor jus-
to de um ativo ou um passivo, a Sociedade usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. 
Os valores justos são classifi cados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações 
(inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajusta-
dos) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamen-
te (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados ob-
serváveis de mercado (inputs não observáveis). A Sociedade reconhece as transferências entre níveis 
da hierarquia do valor justo no fi nal do período das demonstrações fi nanceiras em que ocorreram as 
mudanças. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos es-
tão incluídas na nota explicativa nº 26. c. Base de mensuração: As demonstrações fi nanceiras fo-
ram elaboradas com base no custo histórico, exceto quando mencionado ao contrário, conforme des-
crito nas práticas contábeis a seguir.
4. Principais políticas contábeis: A Sociedade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi nanceiras. a. Base 
de consolidação: (i) Controladas: A Sociedade controla uma entidade quando está exposto a, ou 
tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habili-
dade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações fi nanceiras 
de controladas são incluídas nas demonstrações fi nanceiras consolidadas a partir da data em que a 
Sociedade obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações fi nan-
ceiras individuais da controladora, as informações fi nanceiras de controladas são reconhecidas por 
meio do método de equivalência patrimonial. (ii) Investimentos em entidades contabilizados 
pelo método da equivalência patrimonial: Os investimentos da Sociedade em entidades contabi-
lizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas participações em coligadas e em-
preendimentos controlados em conjunto (joint ventures). As coligadas são aquelas entidades nas 
quais a Sociedade, direta ou indiretamente, tenha infl uência signifi cativa, mas não controle ou contro-
le conjunto, sobre as políticas fi nanceiras e operacionais. Para ser classifi cada como uma entidade 
controlada em conjunto, deve existir um acordo contratual que permite à Sociedade controle compar-
tilhado da entidade e dá à Sociedade direito aos ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, 
e não direito aos seus ativos e passivos específi cos. Tais investimentos são reconhecidos inicialmen-
te pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstra-
ções fi nanceiras incluem a participação da Sociedade no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros 
resultados abrangentes da investida até a data em que a infl uência signifi cativa ou controle conjunto 
deixa de existir. Nas demonstrações fi nanceiras individuais da controladora, investimentos em contro-
ladas também são contabilizados com o uso desse método. (iii) Transações eliminadas na conso-
lidação: Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas 
de transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com inves-
tidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da 
participação da Sociedade na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de 
que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por re-
dução ao valor recuperável. b. Reconhecimento de receita: A receita é mensurada pelo valor justo 
da contrapartida recebida ou a receber. (iv) Receita de vendas: A receita é reconhecida quando to-
das as seguintes condições forem satisfeitas: • Os riscos e benefícios mais signifi cativos inerentes a 
propriedade dos bens forem transferidos para o comprador; • For provável que benefícios econômicos 
fi nanceiros fl uirão para a Sociedade; • Os custos associados e a possível devolução puderem ser es-
timados de maneira confi ável; • Não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos; e • O valor 
da receita possa ser mensurado de maneira confi ável. Mais especifi camente, a receita é reconhecida 
quando a titularidade legal é transferida. (v) Receita de aluguel: A receita de aluguel é reconhecida 
como receita pelo método linear durante o prazo de cessão de créditos. Incentivos de arrendamento 
concedidos são reconhecidos como parte integral da receita total de aluguéis, pelo período do arren-
damento. (vi) Receita de prestação de serviços de estruturação: A receita de serviços de estru-
turação decorre do desenvolvimento de operações de crédito estruturado voltadas aos setores imobi-
liário e de infraestrutura. Os valores e as condições são acordados entre as partes e tais receitas são 
reconhecidas no resultado de acordo com a competência, ou seja, à medida que o serviço é prestado. 
(vii) Receita de “spread”: O “spread” da operação decorre basicamente da diferença entre o preço 
pago pela Sociedade na aquisição do crédito imobiliário e/ou do agronegócio e o preço de colocação 
dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários - CRI e/ou dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio 
- CRA aos investidores, sendo reconhecido no momento da venda. Em outras palavras, a Sociedade ad-
quire o lastro aplicando determinada taxa de desconto que somente é em parte repassada como for-
ma de remuneração dos CRI/CRA, de modo que a diferença observada entre as taxas consiste no 
“spread” realizado. Dessa forma, não é observado “spread” quando as taxas (preços) de compra e ven-
da dos créditos forem iguais. (viii) Receita de serviços: A receita com a prestação de serviços de 
administração do patrimônio fi duciário é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a re-
ceber. (ix) Provisão para perdas esperadas: A provisão estimada para créditos de liquidação duvi-
dosa é reconhecida em montante considerado sufi ciente pela administração para cobrir as prováveis 
perdas na realização das contas a receber, considerando a análise individual dos valores a receber. 
Não há garantia para os recebíveis provisionados. Maiores detalhes podem ser observado na nota ex-
plicativa nº 7. c. Receitas e despesas fi nanceiras: A receita e a despesa de juros são reconhecidas 
no resultado pelo método dos juros efetivos.A receita de dividendos é reconhecida no resultado na 
data em que o direito da Sociedade de receber o pagamento é estabelecido. A Sociedade classifi ca ju-
ros recebidos e dividendos recebidos como fl uxos de caixa das atividades de investimento. d. Impos-
to de renda e contribuição social: A despesa com imposto de renda e contribuição social repre-
senta a soma dos impostos correntes e diferidos. O imposto de renda e a contribuição social do exer-
cício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributá-
vel para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fi scais e 
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. Conforme facultado 
pela legislação tributária, determinadas controladas optaram pelo regime de tributação com base no 
lucro presumido. A base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e da contribuição 
social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for proveniente da prestação de 
serviços e 100% das receitas fi nanceiras), sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares do respec-
tivo imposto de renda e da contribuição social. (x) Imposto de renda e contribuição social cor-
rente: Os impostos correntes são baseados no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do 
lucro apresentado na demonstração do resultado, porque incluem e exclui receitas ou despesas tribu-
táveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens que não são tributáveis ou dedutíveis. 
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como 
ativo ou passivo fi scal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou rece-
bidos que refl ete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas 
taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fi scais correntes são compen-
sados somente se certos critérios forem atendidos. (xi) Imposto de renda e contribuição social 
diferido: O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos 
sobre as diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fi ns de demons-
trações fi nanceiras e os usados para fi ns de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fi scais di-
feridos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferi-
da. Um ativo fi scal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fi scais e diferenças temporárias de-
dutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão dispo-
níveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na re-
versão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tri-
butáveis for insufi ciente para reconhecer integralmente um ativo fi scal diferido, serão considerados os 
lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com 
base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias individualmente. Ativos fi scais di-
feridos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não 
seja mais provável. Ativos e passivos fi scais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se 

espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas 
que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fi scais diferidos re-
fl ete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Sociedade espera recuperar ou 
liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fi scais diferidos são compensados somente se cer-
tos critérios forem atendidos. e. Imóveis a comercializar: Os imóveis a comercializar são apresen-
tados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor realizável líquido. O valor líquido realizável cor-
responde ao preço de venda estimado dos imóveis a comercializar, deduzidos de todos os custos esti-
mados para conclusão e custos necessários para realizar a venda. f. Propriedades para investi-
mento: As propriedades para investimento são mensuradas ao valor justo, as variações (ganhos ou 
perdas) resultantes de mudança no valor justo de uma propriedade para investimento são reconheci-
dos no resultado do período no qual as mudanças ocorreram no grupo em conta do grupo de “Receitas 
(despesas) operacionais. A avaliação foi efetuada por especialista interno. g. Intangível: O intangível 
refere-se aos contratos de cessão de direito real de uso de superfície (CDUS) adquirida junto ao pro-
prietário do terreno e o direito de fração residual de imóvel. Os CDUS adquiridos pela Sociedade pos-
suem prazo de vigência defi nida (vidas úteis fi nitas) e são mensurados pelo custo, deduzido da amor-
tização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. A amortização é 
calculada utilizando o método linear baseado no prazo de vida útil, líquido de seus valores residuais 
estimados. A amortização é reconhecida no resultado. Os métodos de amortização, as vidas úteis e os 
valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. O valor resi-
dual de imóvel refere-se a aquisição de Cessão de Direitos Aquisitivos de Imóveis, que dá direito a fra-
ção do residual, valor do imóvel diminuído de eventuais passivos atrelados ao mesmo. A avaliação foi 
efetuada por especialista interno. h. Ativos e Passivos Financeiros: Os ativos fi nanceiros não de-
rivativos são classifi cados nas seguintes categorias específi cas: (a) ativos fi nanceiros custo amortiza-
do; (b) ativos fi nanceiros contabilizados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes; e (c) 
ativos fi nanceiros contabilizados ao valor justo no resultado. A classifi cação depende da natureza e da 
fi nalidade dos ativos fi nanceiros e é determinada no seu reconhecimento inicial. E, passivos fi nancei-
ros não derivativos nas seguintes categorias: (a) passivos fi nanceiros custo amortizado; (b) passivos fi -
nanceiros contabilizados ao valor justo no resultado e (c) outros passivos fi nanceiros. (i) Ativos e pas-
sivos fi nanceiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento: A Sociedade re-
conhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na data em que foram ori-
ginados. Todos os outros ativos e passivos fi nanceiros são reconhecidos na data da negociação quan-
do a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade desreconhece 
um ativo fi nanceiro quando os direitos contratuais aos fl uxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fl uxos de caixa contratuais sobre um ativo fi nan-
ceiro em uma transação na qual substancialmente todos os risco e benefícios da titularidade do ativo 
fi nanceiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Sociedade em tais ati-
vos fi nanceiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. A Sociedade desreco-
nhece um passivo fi nanceiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os 
ativos ou passivos fi nanceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial 
se dá quando, e somente quando, a Sociedade tenha um direito legalmente executável de compensar 
os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida. A Sociedade poderá também reali-
zar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (ii) Ativos fi nanceiros não derivativos - mensu-
ração: Ativos fi nanceiros custo amortizado: Um ativo fi nanceiro é classifi cado como custo amor-
tizado quando seu objetivo ou modelo de negócio seja receber o fl uxo fi nanceiros contratual do ativo 
ou que o contrato especifi que o fl uxo de recebimento do fl uxo fi nanceiro. Ativos fi nanceiros men-
surados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes: Um ativo fi nanceiro é 
classifi cado como mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes quando seu 
objetivo ou modelo de negócio seja tanto receber o fl uxo fi nanceiros contratual do ativo ou que o con-
trato especifi que o fl uxo de recebimento do fl uxo fi nanceiro quanto para venda do ativo. Ativos fi nan-
ceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo fi nanceiro é classifi cado 
como mensurado pelo valor justo por meio do resultado quando no reconhecimento inicial quando não 
enquadrado como custo amortizado ou como mensurado pelo valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes, designando investimento específi co em instrumento patrimonial. (iii) Passivos fi -
nanceiros não derivativos - mensuração: Um passivo fi nanceiro é classifi cado como mensurado 
pelo valor justo por meio do resultado caso seja classifi cado como mantido para negociação ou desig-
nado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no re-
sultado conforme sejam incorridos. Esses passivos fi nanceiros são mensurados pelo valor justo e mu-
danças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidas no resultado do exer-
cício. Outros passivos fi nanceiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo, dedu-
zidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos fi nanceiros são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. 
i. Capital social: Classifi cação como dívida ou instrumento de capital: Os instrumentos de dí-
vida e os instrumentos de capital são classifi cados como passivos fi nanceiros ou de capital de acordo 
com a natureza do contrato. j. Cessão de crédito imobiliário (CCI) a pagar: Os CCIs são reconhe-
cidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação, e, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos cus-
tos de transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o perío-
do em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando-se do método da taxa efetiva de juros. k. Re-
dução ao valor recuperável de ativos: (i) Ativos fi nanceiros não-derivativos: Ativos fi nancei-
ros não classifi cados como ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do resultado, incluindo investi-
mentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial, são avaliados em cada data de balan-
ço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. (ii) Ativos não 
fi nanceiros: Os valores contábeis dos ativos não fi nanceiros da Sociedade, que não as propriedades 
para investimento, estoques e ativos fi scais diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar 
se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é estimado. Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades 
Geradoras de Caixa (UGC). O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso 
e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fl uxos de caixa futuros es-
timados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que refl ita 
as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específi cos do ativo ou da 
UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC 
exceder o seu valor recuperável. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente 
na extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, 
líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. A Admi-
nistração da Sociedade, em seu melhor julgamento, não identifi cou ativos registrados por valores su-
periores ao seu valor recuperável para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. 
l. Provisões: Reconhecidas quando a Sociedade e suas controladas possuem uma obrigação presen-
te (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, é provável que terá de liquidar a obrigação 
e é possível mensurar o valor da obrigação de forma confi ável. Uma obrigação construtiva, ou não for-
malizada, é aquela que decorre das ações da Sociedade que, por meio de um padrão estabelecido de 
práticas passadas, de políticas publicadas ou de uma declaração atual sufi cientemente específi ca, in-
diquem a outras partes que a Sociedade aceitará certas responsabilidades e, em consequência, criam 
uma expectativa válida nessas outras partes de que ela cumprirá com essas responsabilidades. O va-
lor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação determinada para liquidar a 
obrigação presente nas datas dos balanços, levando em consideração os riscos e as incertezas relati-
vos à obrigação. m. Arrendamento: No início de um contrato, o Grupo avalia se um contrato é ou con-
tém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito 
de controlar o uso de um ativo identifi cado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para 
avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identifi cado, o Grupo utiliza a 
defi nição de arrendamento no CPC 06(R2)/IFRS 16. Esta política é aplicada aos contratos celebrados a 
partir de 1º de janeiro de 2019. i. Como arrendatário: O Grupo reconhece um ativo de direito de uso 
e um passivo de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensu-
rado inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamen-
to, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a data de início, mais quais-
quer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorri-
dos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que 
está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do 
arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de direito de uso é 
subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início até o fi nal do prazo do arren-
damento, a menos que o arrendamento transfi ra a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao 
fi m do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refl etir que o arrendatário exer-
cerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso será depreciado durante a vida útil do 
ativo subjacente, que é determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo 
de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e 
ajustado para determinadas remensurações do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento 
é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados 
na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não pu-
der ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo incremental do Grupo. Geralmente, o 
Grupo usa sua taxa incremental sobre empréstimo como taxa de desconto. O Grupo determina sua 
taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias fontes externas de fi nanciamen-
to e fazendo alguns ajustes para refl etir os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado. Os paga-
mentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem o se-
guinte: - pagamentos fi xos, incluindo pagamentos fi xos na essência; - pagamentos variáveis de arren-
damento que dependem de índice ou taxa, inicialmente mesurados utilizando o índice ou taxa na data 
de início; - valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de 
valor residual; e - o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente 
certo de exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do 
arrendamento refl etir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento. O passivo de ar-
rendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensu-
rado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em 
índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com a ga-
rantia de valor residual, se o Grupo alterar sua avaliação se exercerá uma opção de compra, exten-
são ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado fi xo em essência. Quando o pas-
sivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao valor 
contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direito 
de uso tiver sido reduzido a zero. O Grupo apresenta ativos de direito de uso que não atendem à de-
fi nição de propriedade para investimento em “ativo imobilizado” e passivos de arrendamento em 
“contas a pagar” no balanço patrimonial. n. Transações de permuta: Quando os bens ou serviços 
forem objeto de troca ou de permuta, por bens ou serviços não similares, tais trocas são vistas como 
transações que geram receita. Nesses casos, a receita referente ao ativo entregue e o registro do ati-
vo recebido devem ser mensurados pelo valor justo dos bens ou serviços recebidos, ajustados pela 
quantia transferida em caixa ou equivalentes de caixa. Quando o valor justo dos bens ou serviços re-
cebidos não pode ser mensurado com confi abilidade, a receita e o ativo recebido devem ser mensu-
rados utilizando-se como parâmetro o valor justo dos bens ou serviços entregues, ajustado pelo va-
lor transferido em caixa ou equivalentes de caixa. o. Retifi cações: As retifi cações são decorrentes 
de um erro na alocação entre patrimônio do controlador e dos acionistas não controladores, em uma 
operação estruturada. A administração da RB Capital ajustou a provisão da operação, alocando par-
te ao minoritário. Tal ajuste não trouxe efeito nas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente e fl uxos de caixa dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. p. Novas normas, 
alterações e interpretações: IFRS 16 Leases (CPC 06 R.2 Arrendamentos): A IFRS 16 introdu-
ziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. 
Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo 
arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de 
baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrenda-
dores continuam a classifi car os arrendamentos em fi nanceiros ou operacionais. A IFRS 16 substitui 
as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento 
Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arren-
damento Mercantil. Na transição para o CPC 06(R2)/IFRS 16, o Grupo escolheu aplicar o expediente 
prático com relação à defi nição de arrendamento, que avalia quais transações são arrendamentos. O 
Grupo aplicou o CPC 06(R2)/IFRS 16 apenas a contratos previamente identifi cados como arrendamen-
tos. Os contratos que não foram identifi cados como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 
17 e ICPC 03/IFRIC 4 não foram reavaliados quanto à existência de um arrendamento de acordo com 
o CPC 06(R2)/IFRS 16. Portanto, a defi nição de um arrendamento conforme o CPC 06(R2)/IFRS 16 foi 
aplicada apenas a contratos fi rmados ou alterados em ou após 1º de janeiro de 2019, cujos efeitos 
das demonstrações fi nanceiras do grupo não foram signifi cativos, com impacto apenas no contrato 
de locação de imóvel não residencial e de aluguel de datacenter utilizado pelo grupo para fi ns admi-
nistrativos, conforme descrito na nota explicativa nº 10 e nº 15. IFRIC 23/ICPC 22 - Incertezas so-
bre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (novo pronunciamento): Esta Interpretação esclare-
ce como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 quando há incerteza so-
bre os tratamentos de tributos sobre o lucro. De acordo com a nova Interpretação, a Sociedade deve continua...

reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do 
CPC 32 com base no lucro tributável (prejuízo fi scal), bases fi scais, prejuízos fi scais não utilizados, cré-
ditos fi scais não utilizados e alíquotas fi scais determinados, aplicando esta Interpretação. A adminis-
tração avaliou e não espera nenhum impacto, ou nenhum impacto relevante.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Bancos 1.045 27 9.028 1.021
Aplicações fi nanceiras:
 Fundos (a) 90.738 39.843 36.778 55.501
 Operações compromissadas bancárias (b) 27.420 - 27.420 -
 CDB (a) 366 42.108 3.503 50.566
 119.569 81.978 76.730 107.088
(a) Referem-se a aplicações fi nanceiras com conversibilidade imediata em caixa e risco insignifi cante de 
mudança no valor. (b) Referem-se a aplicações em operações compromissadas bancárias com liquidez 
diária, com lastro em debêntures, indexadas à variação do CDI. A instituição fi nanceira tem o compro-
misso de recompra em um prazo inferior a 90 dias, e a Sociedade o de venda até o seu vencimento ou 
quando solicitado o resgate, o que ocorrer primeiro. 
6. Títulos e Valores Mobiliários
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Fundo de Investimento (a) 20.604 4.835 135.863 98.687
Debêntures 9.123 14.529 9.123 14.529
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários - CRIs 23.201 20.259 82.248 27.570
Letra Financeira do Tesouro 10 - 1.541 -
Cédula de Produto Rural - CPRs 14.636 - 14.636 -
 67.574 39.623 243.411 140.786
Circulante 56.060 28.109 231.897 129.272
Não circulante 11.514 11.514 11.514 11.514
(a) Refere-se a cotas de fundos de investimento imobiliário residenciais atualizadas conforme evolução 
dos projetos investidos. Conforme demonstrado na nota explicativa nº 28, os títulos e valores mobiliá-
rios detidos pela sociedade e suas controladas, representados por cotas de fundos, debêntures, certifi -
cados de recebíveis imobiliários, títulos públicos e cédulas de produto rural seguem os modelos de clas-
sifi cação, conforme detalhados na nota explicativa nº 28, cujo a política contábil encontra-se descrita na 
nota explicativa nº 4h.
7. Clientes e Outros Valores a Receber
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Contas a receber de 
 investimentos imobiliários (a) - - - 3.819
Duplicatas a receber - serviços (b) 23 3.017 13.346 5.253
Provisão para faturamento 3.803 - 4.566 577
Cessão de créditos imobiliários - - 39.291 47.647
Provisão para perdas esperadas - - (1.873) (464)
 3.826 3.017 55.330 56.832
Circulante 3.826 3.017 55.330 56.832
Não circulante - - - -
(a) Em 31 de dezembro de 2018, o saldo referia-se a contas a receber de venda de unidades imobiliárias 
comercializadas por investidas. Em 2019 as unidades residenciais foram recebidas, quitando o valor em 
aberto até o fi nal do exercício. (b) As duplicatas a receber possuem origem na prestação de serviços de 
estruturação, administração e securitização. A seguir estão apresentados os vencimentos dos saldos de 
contas a receber em 31 de dezembro de 2019 e de 2018:
  Consolidado
 31.12.2019 31.12.2018
Vencidos:

Até 30 dias 986 142
De 31 a 90 dias 412 82
De 91 a 120 dias 52 63
De 121 a 180 dias 3.904 155
Acima de 180 dias 1.873 464
A vencer 49.976 56.390
 57.203 57.296

i. Mensuração das perdas esperadas: As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas 
pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com 
base em todas as insufi ciências de caixa (ou seja, a diferença entre os fl uxos de caixa devidos ao Grupo 
de acordo com o contrato e os fl uxos de caixa que o Grupo espera receber). Em cada data de balanço, o 
Grupo avalia se os ativos fi nanceiros contabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de re-
cuperação. Um ativo fi nanceiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais even-
tos com impacto prejudicial nos fl uxos de caixa futuros estimados do ativo fi nanceiro. Evidência objeti-
va de que ativos fi nanceiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis: - 
difi culdades fi nanceiras signifi cativas do devedor; - quebra de cláusulas contratuais, tais como inadim-
plência ou atraso de mais de 90 dias; - reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que 
não seriam aceitas em condições normais; - a probabilidade que o devedor entrará em falência ou pas-
sará por outro tipo de reorganização fi nanceira; ou - o desaparecimento de mercado ativo para o título 
por causa de difi culdades fi nanceiras. ii. Apresentação da provisão para perdas de crédito espe-
radas no balanço patrimonial: A provisão para perdas para ativos fi nanceiros mensurados pelo cus-
to amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. iii. Baixa: O valor contábil bruto de um ati-
vo fi nanceiro é baixado quando o Grupo não tem expectativa razoável de recuperar o ativo fi nanceiro em 
sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes individuais, o Grupo adota a política de baixar o va-
lor contábil bruto quando o ativo fi nanceiro está vencido há mais de 180 dias com base na experiência 
histórica de recuperação de ativos similares. Com relação a clientes corporativos, o Grupo faz uma ava-
liação individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoá-
vel de recuperação. O Grupo não espera nenhuma recuperação signifi cativa do valor baixado. No entan-
to, os ativos fi nanceiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimen-
to dos procedimentos do Grupo para a recuperação dos valores devidos.
Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
 Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (464)
Provisão (1.409)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (1.873)
8. Impostos a Recuperar
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Imposto de Renda Pessoa 
 Jurídica - IRPJ a compensar 19.049 10.705 28.378 18.809
Contribuição Social sobre o 
 Lucro Líquido - CSLL a compensar 364 169 2.415 2.188
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.358 2.136 3.585 3.209
Programa de Integração Social - PIS 
 e Contribuição para o Financiamento 
  da Seguridade Social - COFINS 320 147 7.780 6.815
Outros 225 2 794 43
 22.316 13.159 42.952 31.064
9. Imóveis a Comercializar
 Consolidado Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018
Imóvel em Itapevi - SP 17.369 18.472
Imóvel no Rio de Janeiro - RJ 189.663 193.240
Imóvel em Pouso Alegre - MG 10.450 10.450
Imóvel em Lorena - SP 59.818 59.923
Imóvel em Guarulhos - SP - 47.478
Imóvel em São José dos Pinhais - PR 82.872 82.872
Imóvel em Igarassu - PE 14.417 -
Imóvel em Brasília - DF 2.656 -
Unidades Residenciais em diversas localidades 53.586 138.493
 430.832 550.928
Movimentação dos imóveis a comercializar
 Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018 550.928
Venda imóvel em Guarulhos - SP (47.478)
Venda imóvel em Itapevi - SP (1.104)
Venda unidades residenciais (87.791)
Recebimento de unidades residenciais (a) 2.884
Obras e benfeitorias 13.392
Saldo em 31 de dezembro de 2019 430.832
(a) Conforme mencionado na nota 7 (a), a controlada RB Capital Realty XXVII recebeu unidades residen-
ciais como forma de quitação de créditos a receber. A Administração tem feito esforços, em alguns ca-
sos inclusive com a contratação de especialistas, para conduzir as transações de venda e há a expecta-
tiva de que as vendas dos imóveis se concretizem nos próximos 12 meses. Anualmente a Administra-
ção avalia a partir de laudos internos o valor recuperável das unidades em estoque.
10. Imobilizado
     Aparelho 
 Instalações Máquinas e Móveis e Equipamentos de telecomu-
 e benfeitorias Equipamentos utensílios de informática nicações Total
Em 31 de 
 dezembro de 2018 3.602 473 30 - 157 4.262
Despesa de 
 depreciação no exercício (634) (1) (2) - (28) (665)
Adições - - 4 - - 4
Baixas - - - - - -
Adições de ativos 
 de direito de uso (*) 9.647 - - 402 - 10.049
Em 31 de 
 dezembro de 2019 12.615 472 32 402 129 13.650
(*) Conforme descrito na nota explicativa nº 4.o, a administração realizou a avaliação dos contratos de 
arrendamento de acordo com o expediente prático, tendo em vista que a avaliação foi realizada em de-
zembro de 2019, não houve apropriação de depreciação no exercício decorrente desses ativos. Arren-
damentos como arrendatário: O Grupo arrenda imóvel não residencial e datacenter para uso próprio 
administrativo. Esses arrendamentos tem um prazo de duração de 10 anos com opção de renovação do 
arrendamento após este período. Os pagamentos de arrendamento são reajustados anualmente pela 
variação positiva do IGP-M/FGV acrescido de juros de 9,48% ao ano. O passivo de arrendamento foi re-
gistrado na rubrica contas a pagar, conforme nota explicativa nº 15. Maiores informações sobre a políti-
ca de contábil descritas na nota explicativa nº 4.
11. Partes Relacionadas
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ativos não circulantes (a) 44.019 23.175 19.485 5.691
Passivos não circulantes 3.657 5.734 7.958 5.024
(a) Do montante em 31 de dezembro de 2019 do saldo da controladora, R$ 22.636 refere-se à redu-
ção de capital a receber das controladas RB Capital Commercial Properties S.A e Prime Realty II Em-
preendimentos Imobiliários S.A. Do montante do consolidado, R$ 18.510 refere-se à mútuo com acio-
nistas, com vencimento para 2021, indexado à 112% do CDI. Remuneração da Administração: 
Os administradores da Sociedade atuam em determinadas frentes de negócios da Sociedade e suas 
controladas, sendo remunerados de acordo com a dedicação à cada atividade desempenhada. Pela 
dedicação aos serviços prestados, a Sociedade e suas controladas remuneraram os administradores 
no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019, entre fi xo e variável, o montante de R$ 165 (R$ 204 
em 31 de dezembro de 2018).

 Nota Capital Ações  Reservas de lucros Prejuízos Patrimônio líquido do Participação acionistas Patrimônio
 explicativa social Tesouraria Legal Retenção de lucros acumulados acionista controlador não controladores líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  114.596 (5.093) 21.412 69.954 - 200.869 110.504 311.373 
Aumento de capital  - - - - - - 79.352 79.352 
Retifi cação  - - - 28.029 - 28.029 (28.029) - 
Lucro (Prejuízo) do exercício  - - - - (574) (574) 10.412 9.838 
Destinação do resultado do exercício:
 Dividendos pagos  - - - - - - - - 
 Absorção de prejuízo  - - - (574) 574 - - - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  114.596 (5.093) 21.412 97.409 - 228.324 172.239 400.563 
Aumento de capital  - - - - - - 53.708 53.708 
Ajuste a valor justo  - - - (6.715) - (6.715) - (6.715)
Renúncia de Dividendos  - - - 3.868 - 3.868 - 3.868 
Recompra de ação em tesouraria  - 2.139 - (183) - 1.956 - 1.956 
Lucro (Prejuízo) do exercício  - - - - 21.563 21.563 5.273 26.836 
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva Legal 20.3 - - 1.507 - (1.507) - - - 
  Dividendos propostos  - - - - (3.202) (3.202) - (3.202)
  Absorção de prejuízo  - - - 16.854 (16.854) - - - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  114.596 (2.954) 22.919 111.233 - 245.794 231.220 477.014 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

12. Investimentos
 Partici-   Investimentos
 pação Equiva- 31/12/ 31/12/
 direta - % lência 2019 2018
Controladas diretas:
RB Capital Serviços de Crédito Ltda. 100,00 7.695 7.943 3.751
RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. 100,00 531 332 237
RB Capital Asset Management Ltda. 99,99 9.410 3.105 1.668
RB Capital Commercial Properties S.A. 100,00 (5.050) 172.995 110.576
RB Capital Prime Realty II 
 Empreendimentos Imobiliários S.A. 100,00 3.147 346 6.119
RB Capital Realty One S.A. 0,00 8.056 - 40.042
RB Capital Desenvolvimento Residencial I Ltda. 100,00 6 67 170
RB Capital Companhia de Securitização S.A. 99,99 13.396 26.827 22.273
Plutão Investimentos S.A. 100,00 - 7 7
FIP - Agro Assets Fundo de 
 Investimentos e Participações 100,00 272 10.533 9.600
RB Capital Agrosec S.A. 33,50 2 41 40
Eleven Partner Participações Ltda. 100,00 - 13 12
Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV 100,00 2.216 21.216 17.776
RB Capital Serviços Fiduciários Ltda. 0,00 1.092 - 2.814
RB Capital Securitizadora S.A 0,00 576 - -
  41.349 243.425 215.085
Investimentos em não controladas:
Investimento a custo  - 432 766
Total dos investimentos  41.349 243.857 215.851
Consolidado:
Ibiapava  4.560 8.914 17.726
BTSRB 01 Empreendimentos Imobiliários  6 50 44
Florida Center  - 430 764
Rioloan 2 Companhia Securitizadora 
 de Créditos Imobiliários S.A.  - 1 1
RJGTIA Companhia Securitizadora 
 de Créditos Imobiliários S.A.  - 1 1
Nova Praça Alto da Lapa SPE Ltda  299 1.223 820
Hillux  - 7.723 -
TFO  (1) 4.084 -
MAR  (36) 2.399 -
Total dos investimentos consolidados  4.829 24.825 19.356
As alterações registradas na rubrica Investimentos, líquidos da rubrica de perda de investimentos, para 
o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 foram as seguintes:
 Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018 215.851 19.356
Aumento de capital 144.449 14.241
Redução de capital (60.611) -
Dividendos (11.082) (9.146)
Ganho / (Perda) de capital (16.304) -
Juros sobre Capital Próprio (1.543) -
Resultado de equivalência patrimonial 41.349 270
Retifi cação (4.389) -
Cisão/Incorporação (18.632) -
Venda de participação (54.319) -
Compra de Empresa 9.089 -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 243.858 24.721
13. Propriedade para Investimento
 Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018
Imóvel em São Bernardo do Campo - SP 55.881 55.881
Movimentação da Propriedade para Investimento
 Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018 55.881
Ajuste a valor justo -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 55.881
A Sociedade registra as propriedades para investimento a valor justo com análise realizada internamen-
te. A metodologia usada na avaliação do imóvel de São Bernardo do Campo foi o método fl uxo de cai-
xa descontado, cujo a taxa de desconto utilizada foi de 11,00% ao ano, para um período projetivo de 10 
anos e taxa de perpetuidade de 10% ao ano.
14. Impostos, Taxas e Contribuições
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Imposto de renda 423 - 7.260 4.380
Contribuição social 159 - 2.923 1.796
PIS e COFINS 1.754 367 3.817 2.130
Imposto Sobre Serviços - ISS 2 37 229 201
IRRF 40 6 409 318
Outros impostos 240 21 284 208
 2.618 431 14.922 4.306
15. Contas a pagar
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Valores a repassar (a) 13.313 - 13.313 -
Aluguel a pagar (b) 10.049 - 10.049 -
Cessão de crédito a pagar 2.196 - 2.196 -
Fornecedores 1.064 602 1.097 9.487
Cessão de Direito de Uso de Superfície (c) - - 36.280 -
Outras contas a pagar (d) 93 1.077 30.027 6.189
 26.715 1.679 92.962 15.676
(a) Refere-se substancialmente a valores a repassar decorrente de cessão fi duciária de títulos e valores 
mobiliários (“Cédula de Produto Rural - CPR”), rendimento de aplicações fi nanceiras, tarifas bancárias e 
entre outros decorrentes de operação de securitização de recebíveis. (b) Valor a pagar decorrente da 
contraprestação de aluguel de espaço e não residencial e equipamento de data center para uso admi-
nistrativo do Grupo. O aditivo teve início em 07/08/2019 e prazo de 120 meses, cujo a taxa de desconto 
prevista no contrato é aproximadamente 9% ao ano com correção pelo IGP-M nesta data, e aluguel 
mensal no valor total de R$ 136; (c) Refere-se substancialmente a saldo a pagar pela RB Commercial 
Properties 49 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“RBCP 49”) em decorrência de contrato de Cessão de 
Direito de Uso de Superfície (“CDUS”) celebrado junto a LATAM. Onde a LATAM cedeu a RBCP 49 pos-
se de área localizada no aeroporto de Guarulhos para construção de hangar de manutenção de aerona-
ves, em troca da cessão, a RBCP 49 paga remuneração mensal no valor de R$ 325, por um período até 
julho de 2032 (“data do término da cessão”), atualizado anualmente pelo IPCA. Em 31 de dezembro de 
2019 o valor presente das parcelas não liquidadas é de R$ 36.280. (d) O valor de R$ 4.289 refere-se a va-
lores a serem repassados ao Banco Pine pela RB Capital Realty XXIX Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., em função da cessão dos direitos de venda do Terreno Furano, conforme “Instrumento de Compro-
misso de Venda”. O valor de R$ 19.842 refere-se a valores a serem repassados em decorrência da ven-
da do imóvel Benteler. 
16. Adiantamentos de Recebíveis
 Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018
Adiantamentos de Recebíveis 123.722 272.233
Circulante 89.053 102.786
Não circulante 34.670 169.447
Referem-se a adiantamentos recebidos das cessões de crédito, atualizados pelo IPCA e juros entre 
6,9% e 9,4% ao ano, e amortizados conforme os períodos de vigência dos contratos de aluguel a elas 
atreladas. Essas operações possuem garantias específi cas, como o respectivo imóvel da operação, con-
forme defi nido no prospecto de colocação da operação.
17. Empréstimos e Financiamentos
 Controladora Consolidado
Instituição  Vencimento 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
fi nanceira Encargos fi nal 2019 2018 2019 2018
CCB BBA - Itaú (a) TR + 9,06% Abril de 2025 - - 44.026 47.708
NP ABC (b) CDI + 2.40% Agosto de 2019 - - - 30.114
Pine (c) CDI + 1,00 % Abril de 2025 - - - 8.981
CCB - ABC (d) CDI + 3,00 % Abril de 2020 30.008 - 30.008 -
Mútuo com Controlador
Orix Corp.  USA (e) 9,48% Novembro de 2020 107.140 56.390 107.140 56.390
   137.148 56.390 181.174 143.193
Circulante   137.148 - 144.348 35.855
Não circulante   - 56.390 36.825 107.338
(a) Em 13 de novembro de 2014, a controlada RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobi-
liários Ltda. captou recursos para fi nanciamento imobiliário para a construção de um projeto comer-
cial, CD para Volvo do Brasil, cujo fl uxo de locação é utilizado para suprir a referida dívida, e possui 
aval subordinado, prestado pela Sociedade. (b) Em 6 de setembro de 2017, a controlada RB Commer-
cial Properties S.A. captou no valor de R$ 30.000 recursos mediante a emissão de notas promissórias 
para adequar a estrutura de capital de acordo com a estratégia da Sociedade. A dívida foi quitada em 
2019. (c) Em 11 de dezembro de 2017, a controlada Prime Realty II Empreendimentos Imobiliários S.A. 
adquiriu cédula de crédito bancário - mútuo do Banco Pine no valor de R$ 6.483, sem contar com qual-
quer regresso contra o Grupo RB Capital e sem a prestação de qualquer tipo de fi ança ou aval corpo-
rativo. (d) Em 27 de dezembro de 2019, a controladora adquiriu cédula de crédito bancário junto ao 
Banco ABC no montante de R$ 30.000, sem contar com qualquer garantia, para fi nanciar suas ativi-
dades de compra e carrego de recebíveis de crédito. (e) Em 7 de novembro de 2018, a Sociedade cap-
tou o valor de R$ 55.599 e em 22 de novembro de 2019 captou R$ 50.000 com sua controladora Orix 
Corporation USA. As mutações dos empréstimos e fi nanciamentos para os exercícios fi ndos em 31 
de dezembro de 2019 e 2018 são como segue:
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 Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - 109.988
Captação de recursos 55.599 55.599
Repactuação de dívida - (4.729)
Pagamento de principal - (30.850)
Pagamento de juros - (944)
Encargos fi nanceiros 791 13.508
Amortização de custo de captação - 621
Saldo em 31 de dezembro de 2018 56.390 143.193
Captação de recursos 80.000 80.000
Perdão de dívida (*) - (7.200)
Pagamento de principal - (36.932)
Pagamento de juros (5.570) (9.958)
Encargos fi nanceiros 6.328 11.695
Amortização de custo de captação - 376
Saldo em 31 de dezembro de 2019 137.148 181.174
(*) Em 2019 a subsidiária RB Capital Prime Realty II quitou o passivo junto ao Banco Pine mediante da-
ção em pagamento de unidades residenciais de sua propriedade. Essa transação resultou em um ganho 
por perdão de dívida no valor de R$ 7.200. 
O cronograma de pagamento está programando conforme abaixo:
 Controladora Consolidado
2020 137.148 144.348
2021 - 5.723
2022 - 6.632
2023 - 7.679
2024 - 8.833
2025 - 7.959
Total 137.148 181.174
18. Debêntures
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
RB Capital S.A. (a) 107.738 90.533 107.805 57.558
Prime Realty II Empreendimentos 
 Imobiliários S.A. (b) - - - 22.806
Realty VII Empreendimentos Imobiliários S.A. (c) - - - 42.867
 107.738 90.533 107.805 123.231
Circulante 34.058 6.000 34.058 71.673
Não circulante 73.680 84.533 73.747 51.558
(a) Em 11 de dezembro de 2017, a Sociedade emitiu debêntures não conversíveis, liquidadas em 22 de 
agosto de 2019, atualizadas pelo CDI acrescido de 2,4% de juros, sem a prestação de qualquer tipo de 
fi ança ou aval corporativo. Em 14 de maio de 2018, a Sociedade emitiu debêntures não conversíveis, 
com vencimento em 20 de abril de 2021, atualizadas pelo CDI acrescido de 2% de juros, sem a presta-
ção de qualquer tipo de fi ança ou aval corporativo. Em 10 de maio de 2019, a Sociedade emitiu debên-
tures não conversíveis, com vencimento em 10 de maio de 2023, atualizadas pelo CDI acrescido de 
2,25% de juros, sem a prestação de qualquer tipo de fi ança ou aval corporativo. (b) Em 19 de dezembro 
de 2011, emitiu debêntures no montante de R$27.326 conversíveis em Ações, atualizadas por juros re-
muneratórios de 9,26% ao ano, acrescidos de IPCA. O vencimento foi prorrogado para 30 de agosto de 
2019 sem contar com qualquer regresso contra o Grupo RB Capital e sem a prestação de qualquer tipo 
de fi ança ou aval corporativo. No decorrer do ano de 2019 foi liquidada. (c) Em 8 de agosto de 2012 a So-
ciedade emitiu debêntures não conversíveis em ações no valor de R$ 35.592. Essas debêntures são re-
muneradas com juros de 9,90% e vencimento para o dia 27 de fevereiro de 2019, conforme 4º aditamen-
to das Debêntures ocorrido em 21 de dezembro de 2017 sem contar com qualquer regresso contra o Gru-
po RB Capital e sem a prestação de qualquer tipo de fi ança ou aval corporativo. No decorrer do ano de 
2019 foi liquidada. A movimentação das debêntures para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 
é como segue:
 Controladora Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2017 66.193 95.622
Captação de recursos 55.000 55.000
Pagamento - principal (36.509) (36.509)
Pagamento - juros (750) (750)
Amortização do custo de captação 199 275
Encargos fi nanceiros 6.400 9.593
Saldos em 31 de dezembro de 2018 90.533 123.231
Captação de recursos 59.136 59.136
Pagamento - principal (43.035) (79.596)
Pagamento - juros (7.498) (3.636)
Amortização do custo de captação 3.325 3.325
Encargos fi nanceiros 5.277 5.345
Saldos em 31 de dezembro de 2019 107.738 107.805
19. Provisão para riscos: Em 31 de dezembro de 2019, a controlada indireta RB Commercial Proper-
ties 44 Empreendimentos Imobiliários Ltda., é parte integrante de uma ação civil pública referente ao 
projeto em desenvolvimento no município de São José dos Pinhais, cuja chance de perda é considera-
da possível de acordo com seus assessores jurídicos. O valor envolvido na ação é de R$ 1.000. Em 31 de 
dezembro de 2019, a controlada direta RB Commercial Properties 28 Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., é parte integrante de uma ação civil indenizatória referente ao projeto em desenvolvimento no 
município de Itapevi, cuja chance de perda é considerada possível de acordo com seus assessores jurí-
dicos. O valor envolvido na ação é de R$ 18.764. Em 31 de dezembro de 2019, a controlada direta, Fun-
do de Investimento Imobiliário Patrimonial V, é parte de um processo administrativo cuja probabilidade 
de perda é possível, instaurado em razão de supostos débitos de ISS originados de construção civil em 
empreendimentos no município do Rio de Janeiro - RJ. No processo foi alegada a ilegitimidade passiva 
do Fundo em razão da indicação às autoridades fazendárias dos responsáveis pelas obras, os quais de-
vem responder pelo pagamento do ISS respectivo. O valor envolvido na ação é de R$ 836. Além disso, 
na mesma data base o Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V, é parte de uma ação de execu-
ção de duplicatas mercantis, cuja probabilidade de perda é considerada possível de acordo com seus as-
sessores jurídicos e o valor envolvido na ação é de R$ 173. Em 31 de dezembro de 2019, as controladas 
diretas RB Capital Asset Management Ltda., RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. e RB Ca-
pital Serviços de Crédito Ltda., são parte integrante de uma ação de cobrança referente a cobrança de 
multa por descumprimento de contrato, cuja chance de perda é considerada possível de acordo com 
seus assessores jurídicos. O valor envolvido na ação é de R$ 125. Em 31 de dezembro de 2019, a con-
trolada direta RB Capital Serviços de Crédito Ltda. é parte integrante de uma ação indenizatória com o 
objetivo de receber indenização por danos morais, cuja chance de perda é considerada possível de acor-
do com seus assessores jurídicos. O valor envolvido na ação é de R$ 20. Os depósitos efetuados para os 
processos judiciais estão sumariados a seguir, já atualizados pela taxa do Sistema Especial de Liquida-
ção e Custódia - SELIC:
  Consolidado
Natureza 31/12/2019 31/12/2018
Tributária 419 294
20. Patrimônio Líquido: 20.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2019, o capital social é de R$ 
114.596 (R$ 114.596 em 31 de dezembro de 2018) representado por 54.705.798 ações (54.705.798 
ações em 31 de dezembro de 2018) totalmente integralizado. 20.2. Ações em tesouraria: Em 13 de 
setembro de 2019 houve a recompra de 109.412 ações de emissão da Sociedade no montante de R$ 
224. Em 27 de dezembro de 2019 foram adquiridas 547.058 ações de emissão da Sociedade no montan-
te de R$ 2.363. 20.3. Reserva de lucros: a. Reserva Legal: De acordo com o previsto no artigo 193 
da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquido do exercício deverá ser utilizado para constituição de reserva le-
gal que não pode exceder 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da reserva legal 
era de R$ 22.919 (R$ 21.412 em 31 de dezembro de 2018). b. Reserva de retenção de lucros: É des-
tinada à aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital do Grupo, conforme proposta no 

Aos acionistas e administradores da RB Capital S.A. - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da RB Capi-
tal S.A. (“Sociedade”), identifi cadas como controladora e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl u-
xos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explica-
tivas, compreendendo as políticas contábeis signifi cativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi -
nanceira da RB Capital S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações 
e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil.  Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Sociedade e suas controladas, de acordo com os princípios éti-
cos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de au-
ditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profi ssional, 
foram os mais signifi cativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e conso-
lidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações fi nancei-
ras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre es-
ses assuntos. Redução ao valor recuperável (“impairment”) dos imóveis a comercia-
lizar: Veja a nota explicativa n° 11 das demonstrações fi nanceiras individuais e consolida-
das.  Principal assunto de auditoria: As controladas da Sociedade revisam periodicamen-
te os imóveis a comercializar com o objetivo de estimar a necessidade de constituição de pro-
visão para perdas (impairment) em decorrência da redução do valor recuperável desses ati-

vos, cujo cálculo envolve julgamentos e premissas por parte da Sociedade. Devido a relevân-
cia do imóveis a comercializar e o alto grau de julgamento envolvido na determinação das 
premissas relacionadas ao teste de recuperabilidade desses ativos que podem impactar os 
valores reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas e o valor do 
investimento registrado pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações fi nan-
ceiras da controladora, consideramos esse assunto como signifi cativo para a nossa auditoria.  
Como auditoria endereçou esse assunto: • Obtivemos entendimento do processo rela-
cionado a mensuração da perda por redução ao valor recuperável dos imóveis a comerciali-
zar. • Para as unidades residenciais efetuamos a comparação do valor contabilizado com o 
histórico dos preços praticados nas vendas ocorridas no exercício de 2019, para as unidades 
sem histórico recente de vendas efetuamos a comparação do valor de realização com ativos 
semelhantes disponíveis em sites de consulta, bem como consideramos a transação efetua-
da em período subsequente. • Para terrenos e projetos comerciais (galpões), envolvemos 
nossos especialistas em avaliação de ativos e fi nanças corporativas, que por meio de amos-
tragem avaliaram a razoabilidade do modelo e das premissas utilizadas no cálculo da admi-
nistração. • Avaliamos também, as divulgações efetuadas em notas explicativas efetuadas 
pela Companhia e suas controladas. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedi-
mentos de auditoria acima resumidos, consideramos aceitáveis os saldos dos imóveis a co-
mercializar e respectivas divulgações no contexto das demonstrações fi nanceiras individuais 
e consolidadas tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas: A administração é responsáv-
el pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi -
nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade e suas controladas continuarem 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras indi-
viduais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade e suas 

controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticis-
mo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi -
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objeti-
vo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Sociedade e suas con-
troladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Sociedade e suas controladas. Se concluirmos que existe incer-
teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

quadas. No entanto, é necessário que a Administração empregue considerável julgamento para inter-
pretar os dados de mercado e estimar os valores de realização mais adequados. Finalmente, as estima-
tivas a seguir não indicam necessariamente que os valores sejam aqueles realizados no mercado atual. 
Hierarquia do valor justo: A mensuração dos instrumentos fi nanceiros está agrupada em níveis de 1 
a 3, com base no grau em que seu valor justo é cotado: • Nível 1 - preços cotados nos mercados ati-
vos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - outras técnicas para as quais todos os dados que te-
nham efeito signifi cativo sobre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente. 
• Nível 3 - técnicas que usam dados que tenham efeito signifi cativo no valor justo registrado que não 
sejam baseados em dados observáveis no mercado. 28.2. Considerações gerais: A Sociedade parti-
cipa de operações envolvendo instrumentos fi nanceiros, todas registradas em contas patrimoniais, que 
se destinam a atender às suas necessidades. A Sociedade administra seu capital para garantir que as 
controladas possam continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o re-
torno das partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otimização do saldo das 
dívidas e do patrimônio. 28.2.1. Critérios, premissas e limitações utilizados na apuração dos 
valores dos instrumentos fi nanceiros: O valor justo dos ativos e passivos fi nanceiros que apresen-
tam termos e condições padrão e são negociados em mercados ativos é determinado com base nos pre-
ços observados nesses mercados. O valor justo dos outros ativos e passivos fi nanceiros (com exceção 
daqueles descritos anteriormente) é determinado de acordo com modelos de precifi cação geralmente 
aceitos com base em análises dos fl uxos de caixa descontados. 28.3. Gestão dos riscos fi nanceiros: 
A Administração monitora e administra os riscos fi nanceiros inerentes às operações. Entre esses riscos 
destacam-se o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. O principal objetivo é manter a 
exposição da Sociedade a esses riscos em níveis mínimos, utilizando, para isso, instrumentos fi nancei-
ros e avaliando e controlando a qualidade creditícia de suas contrapartes e a liquidez dos seus ativos fi -
nanceiros. 28.4. Derivativos: Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a Socieda-
de não contratou instrumentos fi nanceiros derivativos. 28.5. Risco de crédito: É o risco de prejuízo fi -
nanceiro da Sociedade caso um emissor ou uma contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe ao 
cumprimento de suas obrigações contratuais. A Sociedade está exposta ao risco de crédito de seus va-
lores de contas a receber e títulos e valores mobiliários. Os critérios de provisionamento das perdas as 
quais a entidade está exposta estão descritas na nota explicativa nº 7. 28.6. Risco de liquidez: É o ris-
co relacionado a difi culdades em cumprir com as obrigações associadas a seus passivos fi nanceiros que 
são liquidados com pagamentos à vista ou outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Sociedade na admi-
nistração desse risco é a de garantir que tenha liquidez sufi ciente para cumprir com suas obrigações 
sem causar perdas ou prejudicar as operações da Sociedade, utilizando, se necessário, linhas de crédi-
to disponíveis. Tabelas do risco de liquidez e juros: A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo 
de vencimento contratual restante das debêntures em circulação. A tabela inclui os fl uxos de caixa dos 
juros e do principal. O vencimento contratual baseia-se na data mais recente em que a Sociedade deve 
quitar as respectivas obrigações.
     Consolidado
 Média ponderada da Até 3 De 4 a Acima de
 taxa de juros - % meses 12 meses 12 meses Total
Debêntures CDI+2,00% - - (47.765) (47.765)
Debêntures CDI+2,25% - (10.320) (50.236) (60.556)
Empréstimos CDI+3,00% - (30.008) - (30.008)
Empréstimos 9,48% - (107.140) - (107.140)
Cessão de Direito 
 de Uso de Superfície IPCA+7,3% (907) (2.721) (36.652) (36.280)
Valores a Repassar 4,17% (13.313) - - (13.313)
Outras Contas a Pagar IPCA (3.458) (29.862) - (33.320)
Aluguel a Pagar IGPM+9,48% (251) (754) (9.044) (10.049)
28.7. Risco de mercado: É o risco relacionado às variações dos fatores de mercado em que a Socie-
dade atua, direta e indiretamente, e às variações dos fatores macroeconômicos e índices dos mercados 
fi nanceiros. A Sociedade está exposta a taxas de juros fl utuantes, notadamente o CDI e a Taxa Referen-
cial - TR, e à variação de índice de preços, notadamente o IPCA e o Índice Nacional de Custo da Cons-
trução - INCC-M. 28.8. Análise de sensibilidade: A Sociedade desenvolveu uma análise de sensibi-
lidade aos fatores de mercado mais relevantes para seus instrumentos fi nanceiros, para um horizonte 
de 12 meses, que apresenta um cenário-base e mais dois cenários com deterioração de 25% e 50% das 
variáveis consideradas, conforme descrito a seguir: • Cenário-base: com base nos níveis de taxas de ju-
ros e preços observados em 31 de dezembro e no mercado futuro de taxas, além da perspectiva do ce-
nário econômico para os próximos 12 meses. Foram utilizadas as informações de bolsas de valores e as 
perspectivas do cenário macroeconômico. • Cenário adverso: deterioração de 25% no fator de risco 
principal do instrumento fi nanceiro em relação ao nível do cenário-base. • Cenário remoto: deteriora-
ção de 50% no fator de risco principal do instrumento fi nanceiro em relação ao nível do cenário-base. 
Análise da Administração: A Sociedade entende que está exposta principalmente à variação da 
taxa do CDI e da TR, além da variação do IPCA e do INCC-M. A Sociedade possui ativos e passivos in-
dexados ao CDI e ao IPCA, a fi m de existir uma mitigação natural do risco por meio da diversifi cação. 
Dessa forma, a Sociedade entende que necessita de apenas um cenário para o fator de risco, desde que 
ele seja o mais conservador para a exposição líquida de seus instrumentos a cada fator de risco.
Premissas Cenário-base Cenário adverso Cenário Remoto
Diminuição da taxa do CDI 5,95% 4,46% 2,98%
 Caixas e equivalentes
 Títulos e valores mobiliários 
 Debêntures
Diminuição da taxa do IPCA 4,31% 3,23% 2,16%
 Títulos e valores mobiliários
 Clientes  e outros valores mobiliários
 Diminuição da taxa do IGPM
 Títulos e valores mobiliários 3,79% 2,84% 1,90% 
   Cenário- Cenário Cenário
Fator de risco Instrumento Risco base adverso remoto
Índice de preços - IPCA Títulos e valores mobiliários Diminuição do IPCA 1.011 758 505
 Contas a receber
Taxa de juros - CDI Caixas e equivalentes
 Títulos e valores mobiliários Diminuição do CDI 9.934 7.451 4.967
 Debêntures
Índices de preços - IGPM Títulos e valores mobiliários  Diminuição do IGPM 08 06 04
29. Evento subsequente: A Sociedade informa que em resposta aos efeitos do Coronavírus e vi-
sando zelar pelas famílias brasileiras, tem adotado as medidas sugeridas pela Organização Mundial 
de Saúde, bem como as do Ministério da Saúde do Brasil e aquelas emanadas da União, Estados e 
Municípios. A Sociedade segue monitorando os riscos e incertezas advindos deste evento, no entan-
to, no momento não tem como mensurar impactos futuros relevantes em seu resultado. Do ponto de 
vista de caixa, a Sociedade encontra-se em um cenário de liquidez favorável, porém observa a evo-
lução dos fatos, bem como aguarda medidas governamentais, de ordem de saúde pública bem como 
econômicas e tributárias, que possam garantir a serenidade, retomada e prosperidade econômica e 
social do país. A Sociedade se resguarda o direito de revisar suas ações e projeções, fruto de altera-
ções futuras que possam advir do tema em tela. A Sociedade inclusive tem adotado as políticas cor-
porativas globais e recomendações do acionista controlador, ORIX Corporation, que tem zelado e 
orientado suas afi liadas, subsidiárias e controladas com políticas e medidas que vão de encontro e 
seguem o mais alto padrão de segurança e prevenção à vida e saúde de seus Colaboradores ao re-
dor do mundo. Além do ponto destacado acima, não houve demais eventos subsequentes passíveis 
de divulgação no âmbito do CPC 24 - Evento Subsequente.

divulgações nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Sociedade e suas controladas a não mais se mante-
rem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nancei-
ras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de au-
ditoria apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras das entidades ou ativi-
dades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audito-
ria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi -
cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que 
foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que foram consi-
derados como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos 
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso rela-
tório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspec-
tiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 02 de abril de 2020

                            Auditores Independentes Eduardo Tomazelli Remedi
CRC SP014428/O-6 Contador CRC 1SP-259915/O-0

orçamento previamente aprovado na Assembleia Geral. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da reser-
va de retenção de lucros era de R$ 111.233 (R$ 97.409 em 31 de dezembro de 2018). 20.4. Dividendos: 
O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 15% 
do resultado do período ajustado na forma da lei. Quando constituídos, os dividendos a pagar são des-
tacados do patrimônio líquido no encerramento do exercício e registrados como obrigação no passivo. 
No dia 06 de setembro de 2019 foi aprovada a renúncia dos dividendos propostos referente ao exercí-
cio de 2017 no montante de R$ 3.868.
21. Receita líquida
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Receita de “spread” de securitização - - 17.307 18.779
Receita de estruturação - - 11.514 12.568
Receita de taxa de administração 5.910 2.572 21.820 15.356
Receita de locação de imóveis 500 - 25.348 289.962
Receita de venda de imóveis - - 90.868 56.937
Impostos incidentes (1.096) (269) (6.662) (4.127)
 5.314 2.303 160.195 389.475
22. Custo dos Serviços Prestados
  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018
Custo com custódia (23) (41)
Custo com consultoria - (26)
Custo com comissão (609) (1.572)
Custo com venda de imóveis (86.597) (53.163)
Custo com locação de imóveis - (265.839)
Outros custos (3.113) (3.050)
 (90.342) (323.691)
23. (Despesas) Receitas Operacionais
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Despesas comerciais (2.035) (1.792) (5.149) (3.034)
Despesas tributárias (266) (457) (3.500) (2.848)
Despesas com pessoal (17.349) (16.954) (19.893) (19.065)
Despesas com auditoria (857) (221) (1.114) (535)
Despesas com consultorias (5.435) (8.239) (12.332) (15.352)
Despesas com tecnologia e informática (3.774) (3.961) (5.105) (4.676)
Despesa com ocupação (2.041) (1.568) (6.677) (4.189)
Outras (despesas) receitas líquidas (3.526) (2.140) (1.241) (5.547)
 (35.283) (35.332) (55.011) (55.246)
Classifi cadas como:
Despesas gerais e administrativas (27.117) (34.554) (45.121) (51.388)
Despesas de comercialização (2.035) (1.792) (5.149) (3.034)
Despesas tributárias (266) (190) (3.500) (1.043)
Outras (despesas) receitas 
 operacionais, líquidas (5.865) 1.204 (1.241) 219
 (35.283) (35.332) (55.011) (55.246)
24. Receita Financeira
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Juros ativos 60.020 14.797 71.590 23.302
Rendimento de aplicações fi nanceiras 1.582 1.140 7.233 35.760
Impostos (2.414) (1.436) (2.799) (1.689)
Outras receitas fi nanceiras (a) 10.497 4.723 9.733 167
 69.685 19.224 85.757 57.540
(a) No dia 30 de dezembro de 2019 a Sociedade a adquiriu ativos da empresa RB Capital Securitizadora 
S.A., gerando uma receita na Sociedade no valor de R$ 9.089.

25. Despesas Financeiras
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Juros passivos (52.014) (7.191) (64.275) (23.101)
Perdas em aplicações fi nanceiras (114) (171) (543) (20.895)
Outras despesas fi nanceiras (952) (1.615) (6.932) (4.443)
 (53.080) (8.977) (71.751) (48.439)
26. Imposto de Renda e Contribuição Social 
26.1. Composição das despesas de IRPJ e CSLL - correntes e diferidos 
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Correntes:
IRPJ - - (9.055) (7.089)
CSLL - - (3.685) (2.770)
 - - (12.740) (9.859)
Diferidos:
IRPJ 7.275 1.685 7.050 1.620
CSLL 2.718 606 2.637 583
 9.993 2.291 9.687 2.203
 9.993 2.291 (3.053) (7.655)
26.2. Reconciliação das despesas de IRPJ e CSLL: As despesas de IRPJ e CSLL estão conciliadas 
às alíquotas nominais como segue:
  Controladora
 31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes dos efeitos do IRPJ e da CSLL 11.570 (2.865)
 Equivalência Patrimonial (41.349) (33.347)
 Despesas Indedutíveis Gerais (44) (131)
Lucro Tributável (29.823) (36.343)
 34% do lucro real 10.140 12.357
 Outros (147) (10.066)
Despesa de IRPJ e CSLL registrada no resultado 9.993 2.291
  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes dos efeitos do IRPJ e da CSLL 29.889 17.493
 Equivalência Patrimonial (4.829) (11.239)
 Despesas Indedutíveis Gerais (482) (292)
Lucro Tributável 24.578 5.962
 34% do lucro real (8.356) (2.027)
 Outros 5.302 (5.628)
Despesa de IRPJ e CSLL registrada no resultado (3.054) (7.655)
No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 o Grupo constituiu ativo fi scal diferido no montante de 
R$ 11.655 (R$0 em 2018) na controladora e R$ 12.009 (R$ 808 em 2018) no consolidado, decorrente de 
prejuízos fi scais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, tendo em vista o plano 
de negócios e a expectativa de geração de resultados tributáveis futuros.
27. Lucro Básico por Ação: O prejuízo e a quantidade média ponderada de ações ordinárias utiliza-
das na apuração do prejuízo básico e diluído por ação são conforme segue:
 31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) do exercício atribuível 
 aos acionistas da controladora 21.563 (574)
Quantidade média ponderada de ações 
 ordinárias utilizada na apuração do lucro 
  básico e diluído por ação (milhares) 54.706 54.706
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação 
 (centavos por ação) 0,39 (0,01)
A Sociedade não possui ações em circulação que possam causar diluição ou dívida conversível em 
ações. Assim, o lucro básico e o diluído por ação são iguais.

28. Instrumentos Financeiros
     Controladora  Controladora
     31/12/2019  31/12/2018
    Valor Valor Valor Valor
 Classifi cação 2019 Classifi cação 2018 Hierarquia contábil justo contábil justo
Ativos:
Caixa e equivalentes de caixa Ativo fi nanceiro mensurado Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo valor justo pelo custo amortizado Nível 1 119.569 119.569 81.978 81.978
Títulos e valores mobiliários Ativo fi nanceiro mensurado Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 29.324 29.324 39.623 39.623
Títulos e valores mobiliários Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo valor justo - Nível 2 38.250 38.250 - -
Contas a receber Ativo fi nanceiro mensurado  Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 3.826 3.826 3.017 3.017
    190.969 190.969 124.618 124.618
Passivos:
Contas a pagar Passivos fi nanceiros mensurados  Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 26.715 26.715 1.679 1.679
Empréstimos Passivos fi nanceiros mensurados  Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 137.148 137.148 56.390 56.390
Debêntures Passivos fi nanceiros mensurados  Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 107.738 107.738 90.533 90.533
    271.601 271.601 148.602 148.602
     Consolidado  Consolidado
     31/12/2019  31/12/2018
    Valor Valor Valor Valor
 Classifi cação 2019 Classifi cação 2018 Hierarquia contábil justo contábil justo
Ativos:
Caixa e equivalentes de caixa Ativo fi nanceiro mensurado Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo valor justo pelo custo amortizado Nível 1 76.730 76.730 107.088 107.088
Títulos e valores mobiliários Ativo fi nanceiro mensurado Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 81.312 81.312 140.786 140.786
Títulos e valores mobiliários Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo valor justo - Nível 2 162.099 162.099 - -
Contas a receber Ativo fi nanceiro mensurado  Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 55.330 55.330 56.832 56.832
    375.471 375.471 304.706 304.706
Passivos:
Debêntures Passivos fi nanceiros mensurados Passivos fi nanceiros mensurados
  pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 107.805 107.805 123.231 123.231
Empréstimos e fi nanciamentos Passivos fi nanceiros mensurados Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 181.173 181.173 143.193 143.193
Contas a pagar Passivos fi nanceiros mensurados  Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 92.962 92.962 53.281 53.281
    381.940 381.940 319.705 319.705
28.1. Valor justo e categoria dos instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nanceiros da Sociedade contabilizados nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 possuem valores compa-
tíveis com os praticados pelo mercado nessas datas. Esses instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais que visam obter liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle con-
siste no monitoramento contínuo das taxas acordadas em relação àquelas vigentes no mercado e na confi rmação de que seus investimentos fi nanceiros de curto prazo estão sendo adequadamente marcados a 
mercado pelas instituições que administram os fundos de investimento em que parte dos recursos da Sociedade é aplicada. A Sociedade não faz investimentos especulativos com derivativos nem nenhum ou-
tro ativo de risco. A determinação dos valores estimados de realização dos ativos e passivos fi nanceiros da Sociedade baseia-se em informações disponíveis no mercado e em metodologias de avaliação ade-

EXTRATO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO

CONTRATO N.º 014/2018
PROCESSO N.º 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 
DIARIAMENTE DE SEGUNDA À SEX-
TA-FEIRA, COM PELO MENOS UMA 
VIAGEM DE IDA SAINDO DO BAIRRO 
ARIRI (PERÍODO DA MANHÃ) E OU-
TRA SAINDO DO CENTRO (PERÍO-
DO DA TARDE), LINHA/ITINERÁRIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE 
LIGUE O BAIRRO DO ARIRI AO CEN-
TRO DE CANANÉIA-SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: REGINA GONÇAL-
VES ALVES – ME.
PRAZO ADITADO: 06 (SEIS) MESES.
 

Cananéia, 26 de março de 2020.

Gabriel dos Santos  Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

EXTRATO DE ADITAMENTO DE 
CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017
PROCESSO N.º 049/2017
CONTRATO- 024/2018
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de ser-
viço de seguro para diversos veículos, 
caminhões, ônibus e equipamentos 
pertencentes a frota da Prefeitura da 
Estância de Cananéia, pelo período de 
12 (doze) meses, conforme Anexo I e 
Termo de Referência e especifi cações 
técnicas que integram o Edital. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA. 
CONTRATADA: PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VALOR ADITADO: R$ 3.785,68 (TRÊS 
MIL, SETECENTOS E OITENTA E 
CINCO REAIS E SESSENTA E OITO 
CENTAVOS)
Cananéia, 20 de março de 2020.

GABRIEL DOS SANTOS
OLIVEIRA ROSA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 017/2020
PROCESSO N.º 020/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
001/2020
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) ven-
tiladores eletrônicos para pacientes 
pediátricos e adultos contendo os 
acessórios necessários para uso e 
funcionamento imediato para a Sala 
de Urgência/Emergência da Unidade 
de Pronto Atendimento do município, 
atendendo as medidas para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública 
decorrente do COVID-19, que declara 
estado de emergência, de acordo com 
a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fe-
vereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 
1.136/2020, conforme solicitação do 
Departamento Municipal de Saúde e 
Saneamento.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: RESPIRATORY 
CARE HOSPITALAR LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 66.000,00 (ses-
senta e seis mil reais).

Cananéia, 20  de março de 2020.

Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 019/2020
PROCESSO N.º 022/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
003/2020
 OBJETO: Aquisição de gêneros ali-
mentícios básicos em forma de cestas 
de alimentação e a distribuição gratuita 
desses gêneros, com o intuito de aten-
der, em caráter emergencial e com-
plementar, famílias que se encontram 
em situação de vulnerabilidade com 
cadastro no Cras e Fundo Social, em 
atendimento a situação que estamos 
enfrentando decorrente do COVID-19, 
que declara estado de emergência, de 
acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 
06 de fevereiro de 2020, Decreto Esta-
dual de Calamidade Pública nº 64.879 
e Decreto Municipal nº 1.136/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: RONIE PETERSON 
RAMPONI-ME
VALOR GLOBAL: R$ 21.000,00 (vinte 
e um mil reais).

Cananéia, 24 de março de 2020.

Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

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

A leitura 
na medida 
certa.

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

DocuSign Envelope ID: EF9CCB45-9D96-4B3C-AA74-D3C1CFF613FD
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas
A DIRETORIA Roberson Ferreira - CRC 1SP 329.476/O-0

RB CAPITAL S.A. E CONTROLADAS - CNPJ/MF nº 20.502.525/0001-32...continuação

 Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - 109.988
Captação de recursos 55.599 55.599
Repactuação de dívida - (4.729)
Pagamento de principal - (30.850)
Pagamento de juros - (944)
Encargos fi nanceiros 791 13.508
Amortização de custo de captação - 621
Saldo em 31 de dezembro de 2018 56.390 143.193
Captação de recursos 80.000 80.000
Perdão de dívida (*) - (7.200)
Pagamento de principal - (36.932)
Pagamento de juros (5.570) (9.958)
Encargos fi nanceiros 6.328 11.695
Amortização de custo de captação - 376
Saldo em 31 de dezembro de 2019 137.148 181.174
(*) Em 2019 a subsidiária RB Capital Prime Realty II quitou o passivo junto ao Banco Pine mediante da-
ção em pagamento de unidades residenciais de sua propriedade. Essa transação resultou em um ganho 
por perdão de dívida no valor de R$ 7.200. 
O cronograma de pagamento está programando conforme abaixo:
 Controladora Consolidado
2020 137.148 144.348
2021 - 5.723
2022 - 6.632
2023 - 7.679
2024 - 8.833
2025 - 7.959
Total 137.148 181.174
18. Debêntures
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
RB Capital S.A. (a) 107.738 90.533 107.805 57.558
Prime Realty II Empreendimentos 
 Imobiliários S.A. (b) - - - 22.806
Realty VII Empreendimentos Imobiliários S.A. (c) - - - 42.867
 107.738 90.533 107.805 123.231
Circulante 34.058 6.000 34.058 71.673
Não circulante 73.680 84.533 73.747 51.558
(a) Em 11 de dezembro de 2017, a Sociedade emitiu debêntures não conversíveis, liquidadas em 22 de 
agosto de 2019, atualizadas pelo CDI acrescido de 2,4% de juros, sem a prestação de qualquer tipo de 
fi ança ou aval corporativo. Em 14 de maio de 2018, a Sociedade emitiu debêntures não conversíveis, 
com vencimento em 20 de abril de 2021, atualizadas pelo CDI acrescido de 2% de juros, sem a presta-
ção de qualquer tipo de fi ança ou aval corporativo. Em 10 de maio de 2019, a Sociedade emitiu debên-
tures não conversíveis, com vencimento em 10 de maio de 2023, atualizadas pelo CDI acrescido de 
2,25% de juros, sem a prestação de qualquer tipo de fi ança ou aval corporativo. (b) Em 19 de dezembro 
de 2011, emitiu debêntures no montante de R$27.326 conversíveis em Ações, atualizadas por juros re-
muneratórios de 9,26% ao ano, acrescidos de IPCA. O vencimento foi prorrogado para 30 de agosto de 
2019 sem contar com qualquer regresso contra o Grupo RB Capital e sem a prestação de qualquer tipo 
de fi ança ou aval corporativo. No decorrer do ano de 2019 foi liquidada. (c) Em 8 de agosto de 2012 a So-
ciedade emitiu debêntures não conversíveis em ações no valor de R$ 35.592. Essas debêntures são re-
muneradas com juros de 9,90% e vencimento para o dia 27 de fevereiro de 2019, conforme 4º aditamen-
to das Debêntures ocorrido em 21 de dezembro de 2017 sem contar com qualquer regresso contra o Gru-
po RB Capital e sem a prestação de qualquer tipo de fi ança ou aval corporativo. No decorrer do ano de 
2019 foi liquidada. A movimentação das debêntures para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 
é como segue:
 Controladora Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2017 66.193 95.622
Captação de recursos 55.000 55.000
Pagamento - principal (36.509) (36.509)
Pagamento - juros (750) (750)
Amortização do custo de captação 199 275
Encargos fi nanceiros 6.400 9.593
Saldos em 31 de dezembro de 2018 90.533 123.231
Captação de recursos 59.136 59.136
Pagamento - principal (43.035) (79.596)
Pagamento - juros (7.498) (3.636)
Amortização do custo de captação 3.325 3.325
Encargos fi nanceiros 5.277 5.345
Saldos em 31 de dezembro de 2019 107.738 107.805
19. Provisão para riscos: Em 31 de dezembro de 2019, a controlada indireta RB Commercial Proper-
ties 44 Empreendimentos Imobiliários Ltda., é parte integrante de uma ação civil pública referente ao 
projeto em desenvolvimento no município de São José dos Pinhais, cuja chance de perda é considera-
da possível de acordo com seus assessores jurídicos. O valor envolvido na ação é de R$ 1.000. Em 31 de 
dezembro de 2019, a controlada direta RB Commercial Properties 28 Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., é parte integrante de uma ação civil indenizatória referente ao projeto em desenvolvimento no 
município de Itapevi, cuja chance de perda é considerada possível de acordo com seus assessores jurí-
dicos. O valor envolvido na ação é de R$ 18.764. Em 31 de dezembro de 2019, a controlada direta, Fun-
do de Investimento Imobiliário Patrimonial V, é parte de um processo administrativo cuja probabilidade 
de perda é possível, instaurado em razão de supostos débitos de ISS originados de construção civil em 
empreendimentos no município do Rio de Janeiro - RJ. No processo foi alegada a ilegitimidade passiva 
do Fundo em razão da indicação às autoridades fazendárias dos responsáveis pelas obras, os quais de-
vem responder pelo pagamento do ISS respectivo. O valor envolvido na ação é de R$ 836. Além disso, 
na mesma data base o Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V, é parte de uma ação de execu-
ção de duplicatas mercantis, cuja probabilidade de perda é considerada possível de acordo com seus as-
sessores jurídicos e o valor envolvido na ação é de R$ 173. Em 31 de dezembro de 2019, as controladas 
diretas RB Capital Asset Management Ltda., RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. e RB Ca-
pital Serviços de Crédito Ltda., são parte integrante de uma ação de cobrança referente a cobrança de 
multa por descumprimento de contrato, cuja chance de perda é considerada possível de acordo com 
seus assessores jurídicos. O valor envolvido na ação é de R$ 125. Em 31 de dezembro de 2019, a con-
trolada direta RB Capital Serviços de Crédito Ltda. é parte integrante de uma ação indenizatória com o 
objetivo de receber indenização por danos morais, cuja chance de perda é considerada possível de acor-
do com seus assessores jurídicos. O valor envolvido na ação é de R$ 20. Os depósitos efetuados para os 
processos judiciais estão sumariados a seguir, já atualizados pela taxa do Sistema Especial de Liquida-
ção e Custódia - SELIC:
  Consolidado
Natureza 31/12/2019 31/12/2018
Tributária 419 294
20. Patrimônio Líquido: 20.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2019, o capital social é de R$ 
114.596 (R$ 114.596 em 31 de dezembro de 2018) representado por 54.705.798 ações (54.705.798 
ações em 31 de dezembro de 2018) totalmente integralizado. 20.2. Ações em tesouraria: Em 13 de 
setembro de 2019 houve a recompra de 109.412 ações de emissão da Sociedade no montante de R$ 
224. Em 27 de dezembro de 2019 foram adquiridas 547.058 ações de emissão da Sociedade no montan-
te de R$ 2.363. 20.3. Reserva de lucros: a. Reserva Legal: De acordo com o previsto no artigo 193 
da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquido do exercício deverá ser utilizado para constituição de reserva le-
gal que não pode exceder 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da reserva legal 
era de R$ 22.919 (R$ 21.412 em 31 de dezembro de 2018). b. Reserva de retenção de lucros: É des-
tinada à aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital do Grupo, conforme proposta no 

Aos acionistas e administradores da RB Capital S.A. - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da RB Capi-
tal S.A. (“Sociedade”), identifi cadas como controladora e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl u-
xos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explica-
tivas, compreendendo as políticas contábeis signifi cativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi -
nanceira da RB Capital S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações 
e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil.  Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Sociedade e suas controladas, de acordo com os princípios éti-
cos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de au-
ditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profi ssional, 
foram os mais signifi cativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e conso-
lidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações fi nancei-
ras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre es-
ses assuntos. Redução ao valor recuperável (“impairment”) dos imóveis a comercia-
lizar: Veja a nota explicativa n° 11 das demonstrações fi nanceiras individuais e consolida-
das.  Principal assunto de auditoria: As controladas da Sociedade revisam periodicamen-
te os imóveis a comercializar com o objetivo de estimar a necessidade de constituição de pro-
visão para perdas (impairment) em decorrência da redução do valor recuperável desses ati-

vos, cujo cálculo envolve julgamentos e premissas por parte da Sociedade. Devido a relevân-
cia do imóveis a comercializar e o alto grau de julgamento envolvido na determinação das 
premissas relacionadas ao teste de recuperabilidade desses ativos que podem impactar os 
valores reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas e o valor do 
investimento registrado pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações fi nan-
ceiras da controladora, consideramos esse assunto como signifi cativo para a nossa auditoria.  
Como auditoria endereçou esse assunto: • Obtivemos entendimento do processo rela-
cionado a mensuração da perda por redução ao valor recuperável dos imóveis a comerciali-
zar. • Para as unidades residenciais efetuamos a comparação do valor contabilizado com o 
histórico dos preços praticados nas vendas ocorridas no exercício de 2019, para as unidades 
sem histórico recente de vendas efetuamos a comparação do valor de realização com ativos 
semelhantes disponíveis em sites de consulta, bem como consideramos a transação efetua-
da em período subsequente. • Para terrenos e projetos comerciais (galpões), envolvemos 
nossos especialistas em avaliação de ativos e fi nanças corporativas, que por meio de amos-
tragem avaliaram a razoabilidade do modelo e das premissas utilizadas no cálculo da admi-
nistração. • Avaliamos também, as divulgações efetuadas em notas explicativas efetuadas 
pela Companhia e suas controladas. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedi-
mentos de auditoria acima resumidos, consideramos aceitáveis os saldos dos imóveis a co-
mercializar e respectivas divulgações no contexto das demonstrações fi nanceiras individuais 
e consolidadas tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas: A administração é responsáv-
el pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi -
nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade e suas controladas continuarem 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras indi-
viduais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade e suas 

controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticis-
mo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi -
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objeti-
vo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Sociedade e suas con-
troladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Sociedade e suas controladas. Se concluirmos que existe incer-
teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

quadas. No entanto, é necessário que a Administração empregue considerável julgamento para inter-
pretar os dados de mercado e estimar os valores de realização mais adequados. Finalmente, as estima-
tivas a seguir não indicam necessariamente que os valores sejam aqueles realizados no mercado atual. 
Hierarquia do valor justo: A mensuração dos instrumentos fi nanceiros está agrupada em níveis de 1 
a 3, com base no grau em que seu valor justo é cotado: • Nível 1 - preços cotados nos mercados ati-
vos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - outras técnicas para as quais todos os dados que te-
nham efeito signifi cativo sobre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente. 
• Nível 3 - técnicas que usam dados que tenham efeito signifi cativo no valor justo registrado que não 
sejam baseados em dados observáveis no mercado. 28.2. Considerações gerais: A Sociedade parti-
cipa de operações envolvendo instrumentos fi nanceiros, todas registradas em contas patrimoniais, que 
se destinam a atender às suas necessidades. A Sociedade administra seu capital para garantir que as 
controladas possam continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o re-
torno das partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otimização do saldo das 
dívidas e do patrimônio. 28.2.1. Critérios, premissas e limitações utilizados na apuração dos 
valores dos instrumentos fi nanceiros: O valor justo dos ativos e passivos fi nanceiros que apresen-
tam termos e condições padrão e são negociados em mercados ativos é determinado com base nos pre-
ços observados nesses mercados. O valor justo dos outros ativos e passivos fi nanceiros (com exceção 
daqueles descritos anteriormente) é determinado de acordo com modelos de precifi cação geralmente 
aceitos com base em análises dos fl uxos de caixa descontados. 28.3. Gestão dos riscos fi nanceiros: 
A Administração monitora e administra os riscos fi nanceiros inerentes às operações. Entre esses riscos 
destacam-se o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. O principal objetivo é manter a 
exposição da Sociedade a esses riscos em níveis mínimos, utilizando, para isso, instrumentos fi nancei-
ros e avaliando e controlando a qualidade creditícia de suas contrapartes e a liquidez dos seus ativos fi -
nanceiros. 28.4. Derivativos: Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a Socieda-
de não contratou instrumentos fi nanceiros derivativos. 28.5. Risco de crédito: É o risco de prejuízo fi -
nanceiro da Sociedade caso um emissor ou uma contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe ao 
cumprimento de suas obrigações contratuais. A Sociedade está exposta ao risco de crédito de seus va-
lores de contas a receber e títulos e valores mobiliários. Os critérios de provisionamento das perdas as 
quais a entidade está exposta estão descritas na nota explicativa nº 7. 28.6. Risco de liquidez: É o ris-
co relacionado a difi culdades em cumprir com as obrigações associadas a seus passivos fi nanceiros que 
são liquidados com pagamentos à vista ou outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Sociedade na admi-
nistração desse risco é a de garantir que tenha liquidez sufi ciente para cumprir com suas obrigações 
sem causar perdas ou prejudicar as operações da Sociedade, utilizando, se necessário, linhas de crédi-
to disponíveis. Tabelas do risco de liquidez e juros: A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo 
de vencimento contratual restante das debêntures em circulação. A tabela inclui os fl uxos de caixa dos 
juros e do principal. O vencimento contratual baseia-se na data mais recente em que a Sociedade deve 
quitar as respectivas obrigações.
     Consolidado
 Média ponderada da Até 3 De 4 a Acima de
 taxa de juros - % meses 12 meses 12 meses Total
Debêntures CDI+2,00% - - (47.765) (47.765)
Debêntures CDI+2,25% - (10.320) (50.236) (60.556)
Empréstimos CDI+3,00% - (30.008) - (30.008)
Empréstimos 9,48% - (107.140) - (107.140)
Cessão de Direito 
 de Uso de Superfície IPCA+7,3% (907) (2.721) (36.652) (36.280)
Valores a Repassar 4,17% (13.313) - - (13.313)
Outras Contas a Pagar IPCA (3.458) (29.862) - (33.320)
Aluguel a Pagar IGPM+9,48% (251) (754) (9.044) (10.049)
28.7. Risco de mercado: É o risco relacionado às variações dos fatores de mercado em que a Socie-
dade atua, direta e indiretamente, e às variações dos fatores macroeconômicos e índices dos mercados 
fi nanceiros. A Sociedade está exposta a taxas de juros fl utuantes, notadamente o CDI e a Taxa Referen-
cial - TR, e à variação de índice de preços, notadamente o IPCA e o Índice Nacional de Custo da Cons-
trução - INCC-M. 28.8. Análise de sensibilidade: A Sociedade desenvolveu uma análise de sensibi-
lidade aos fatores de mercado mais relevantes para seus instrumentos fi nanceiros, para um horizonte 
de 12 meses, que apresenta um cenário-base e mais dois cenários com deterioração de 25% e 50% das 
variáveis consideradas, conforme descrito a seguir: • Cenário-base: com base nos níveis de taxas de ju-
ros e preços observados em 31 de dezembro e no mercado futuro de taxas, além da perspectiva do ce-
nário econômico para os próximos 12 meses. Foram utilizadas as informações de bolsas de valores e as 
perspectivas do cenário macroeconômico. • Cenário adverso: deterioração de 25% no fator de risco 
principal do instrumento fi nanceiro em relação ao nível do cenário-base. • Cenário remoto: deteriora-
ção de 50% no fator de risco principal do instrumento fi nanceiro em relação ao nível do cenário-base. 
Análise da Administração: A Sociedade entende que está exposta principalmente à variação da 
taxa do CDI e da TR, além da variação do IPCA e do INCC-M. A Sociedade possui ativos e passivos in-
dexados ao CDI e ao IPCA, a fi m de existir uma mitigação natural do risco por meio da diversifi cação. 
Dessa forma, a Sociedade entende que necessita de apenas um cenário para o fator de risco, desde que 
ele seja o mais conservador para a exposição líquida de seus instrumentos a cada fator de risco.
Premissas Cenário-base Cenário adverso Cenário Remoto
Diminuição da taxa do CDI 5,95% 4,46% 2,98%
 Caixas e equivalentes
 Títulos e valores mobiliários 
 Debêntures
Diminuição da taxa do IPCA 4,31% 3,23% 2,16%
 Títulos e valores mobiliários
 Clientes  e outros valores mobiliários
 Diminuição da taxa do IGPM
 Títulos e valores mobiliários 3,79% 2,84% 1,90% 
   Cenário- Cenário Cenário
Fator de risco Instrumento Risco base adverso remoto
Índice de preços - IPCA Títulos e valores mobiliários Diminuição do IPCA 1.011 758 505
 Contas a receber
Taxa de juros - CDI Caixas e equivalentes
 Títulos e valores mobiliários Diminuição do CDI 9.934 7.451 4.967
 Debêntures
Índices de preços - IGPM Títulos e valores mobiliários  Diminuição do IGPM 08 06 04
29. Evento subsequente: A Sociedade informa que em resposta aos efeitos do Coronavírus e vi-
sando zelar pelas famílias brasileiras, tem adotado as medidas sugeridas pela Organização Mundial 
de Saúde, bem como as do Ministério da Saúde do Brasil e aquelas emanadas da União, Estados e 
Municípios. A Sociedade segue monitorando os riscos e incertezas advindos deste evento, no entan-
to, no momento não tem como mensurar impactos futuros relevantes em seu resultado. Do ponto de 
vista de caixa, a Sociedade encontra-se em um cenário de liquidez favorável, porém observa a evo-
lução dos fatos, bem como aguarda medidas governamentais, de ordem de saúde pública bem como 
econômicas e tributárias, que possam garantir a serenidade, retomada e prosperidade econômica e 
social do país. A Sociedade se resguarda o direito de revisar suas ações e projeções, fruto de altera-
ções futuras que possam advir do tema em tela. A Sociedade inclusive tem adotado as políticas cor-
porativas globais e recomendações do acionista controlador, ORIX Corporation, que tem zelado e 
orientado suas afi liadas, subsidiárias e controladas com políticas e medidas que vão de encontro e 
seguem o mais alto padrão de segurança e prevenção à vida e saúde de seus Colaboradores ao re-
dor do mundo. Além do ponto destacado acima, não houve demais eventos subsequentes passíveis 
de divulgação no âmbito do CPC 24 - Evento Subsequente.

divulgações nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Sociedade e suas controladas a não mais se mante-
rem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nancei-
ras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de au-
ditoria apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras das entidades ou ativi-
dades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audito-
ria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi -
cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que 
foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que foram consi-
derados como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos 
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso rela-
tório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspec-
tiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 02 de abril de 2020

                            Auditores Independentes Eduardo Tomazelli Remedi
CRC SP014428/O-6 Contador CRC 1SP-259915/O-0

orçamento previamente aprovado na Assembleia Geral. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da reser-
va de retenção de lucros era de R$ 111.233 (R$ 97.409 em 31 de dezembro de 2018). 20.4. Dividendos: 
O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 15% 
do resultado do período ajustado na forma da lei. Quando constituídos, os dividendos a pagar são des-
tacados do patrimônio líquido no encerramento do exercício e registrados como obrigação no passivo. 
No dia 06 de setembro de 2019 foi aprovada a renúncia dos dividendos propostos referente ao exercí-
cio de 2017 no montante de R$ 3.868.
21. Receita líquida
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Receita de “spread” de securitização - - 17.307 18.779
Receita de estruturação - - 11.514 12.568
Receita de taxa de administração 5.910 2.572 21.820 15.356
Receita de locação de imóveis 500 - 25.348 289.962
Receita de venda de imóveis - - 90.868 56.937
Impostos incidentes (1.096) (269) (6.662) (4.127)
 5.314 2.303 160.195 389.475
22. Custo dos Serviços Prestados
  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018
Custo com custódia (23) (41)
Custo com consultoria - (26)
Custo com comissão (609) (1.572)
Custo com venda de imóveis (86.597) (53.163)
Custo com locação de imóveis - (265.839)
Outros custos (3.113) (3.050)
 (90.342) (323.691)
23. (Despesas) Receitas Operacionais
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Despesas comerciais (2.035) (1.792) (5.149) (3.034)
Despesas tributárias (266) (457) (3.500) (2.848)
Despesas com pessoal (17.349) (16.954) (19.893) (19.065)
Despesas com auditoria (857) (221) (1.114) (535)
Despesas com consultorias (5.435) (8.239) (12.332) (15.352)
Despesas com tecnologia e informática (3.774) (3.961) (5.105) (4.676)
Despesa com ocupação (2.041) (1.568) (6.677) (4.189)
Outras (despesas) receitas líquidas (3.526) (2.140) (1.241) (5.547)
 (35.283) (35.332) (55.011) (55.246)
Classifi cadas como:
Despesas gerais e administrativas (27.117) (34.554) (45.121) (51.388)
Despesas de comercialização (2.035) (1.792) (5.149) (3.034)
Despesas tributárias (266) (190) (3.500) (1.043)
Outras (despesas) receitas 
 operacionais, líquidas (5.865) 1.204 (1.241) 219
 (35.283) (35.332) (55.011) (55.246)
24. Receita Financeira
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Juros ativos 60.020 14.797 71.590 23.302
Rendimento de aplicações fi nanceiras 1.582 1.140 7.233 35.760
Impostos (2.414) (1.436) (2.799) (1.689)
Outras receitas fi nanceiras (a) 10.497 4.723 9.733 167
 69.685 19.224 85.757 57.540
(a) No dia 30 de dezembro de 2019 a Sociedade a adquiriu ativos da empresa RB Capital Securitizadora 
S.A., gerando uma receita na Sociedade no valor de R$ 9.089.

25. Despesas Financeiras
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Juros passivos (52.014) (7.191) (64.275) (23.101)
Perdas em aplicações fi nanceiras (114) (171) (543) (20.895)
Outras despesas fi nanceiras (952) (1.615) (6.932) (4.443)
 (53.080) (8.977) (71.751) (48.439)
26. Imposto de Renda e Contribuição Social 
26.1. Composição das despesas de IRPJ e CSLL - correntes e diferidos 
  Controladora  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Correntes:
IRPJ - - (9.055) (7.089)
CSLL - - (3.685) (2.770)
 - - (12.740) (9.859)
Diferidos:
IRPJ 7.275 1.685 7.050 1.620
CSLL 2.718 606 2.637 583
 9.993 2.291 9.687 2.203
 9.993 2.291 (3.053) (7.655)
26.2. Reconciliação das despesas de IRPJ e CSLL: As despesas de IRPJ e CSLL estão conciliadas 
às alíquotas nominais como segue:
  Controladora
 31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes dos efeitos do IRPJ e da CSLL 11.570 (2.865)
 Equivalência Patrimonial (41.349) (33.347)
 Despesas Indedutíveis Gerais (44) (131)
Lucro Tributável (29.823) (36.343)
 34% do lucro real 10.140 12.357
 Outros (147) (10.066)
Despesa de IRPJ e CSLL registrada no resultado 9.993 2.291
  Consolidado
 31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes dos efeitos do IRPJ e da CSLL 29.889 17.493
 Equivalência Patrimonial (4.829) (11.239)
 Despesas Indedutíveis Gerais (482) (292)
Lucro Tributável 24.578 5.962
 34% do lucro real (8.356) (2.027)
 Outros 5.302 (5.628)
Despesa de IRPJ e CSLL registrada no resultado (3.054) (7.655)
No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 o Grupo constituiu ativo fi scal diferido no montante de 
R$ 11.655 (R$0 em 2018) na controladora e R$ 12.009 (R$ 808 em 2018) no consolidado, decorrente de 
prejuízos fi scais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, tendo em vista o plano 
de negócios e a expectativa de geração de resultados tributáveis futuros.
27. Lucro Básico por Ação: O prejuízo e a quantidade média ponderada de ações ordinárias utiliza-
das na apuração do prejuízo básico e diluído por ação são conforme segue:
 31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) do exercício atribuível 
 aos acionistas da controladora 21.563 (574)
Quantidade média ponderada de ações 
 ordinárias utilizada na apuração do lucro 
  básico e diluído por ação (milhares) 54.706 54.706
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação 
 (centavos por ação) 0,39 (0,01)
A Sociedade não possui ações em circulação que possam causar diluição ou dívida conversível em 
ações. Assim, o lucro básico e o diluído por ação são iguais.

28. Instrumentos Financeiros
     Controladora  Controladora
     31/12/2019  31/12/2018
    Valor Valor Valor Valor
 Classifi cação 2019 Classifi cação 2018 Hierarquia contábil justo contábil justo
Ativos:
Caixa e equivalentes de caixa Ativo fi nanceiro mensurado Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo valor justo pelo custo amortizado Nível 1 119.569 119.569 81.978 81.978
Títulos e valores mobiliários Ativo fi nanceiro mensurado Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 29.324 29.324 39.623 39.623
Títulos e valores mobiliários Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo valor justo - Nível 2 38.250 38.250 - -
Contas a receber Ativo fi nanceiro mensurado  Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 3.826 3.826 3.017 3.017
    190.969 190.969 124.618 124.618
Passivos:
Contas a pagar Passivos fi nanceiros mensurados  Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 26.715 26.715 1.679 1.679
Empréstimos Passivos fi nanceiros mensurados  Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 137.148 137.148 56.390 56.390
Debêntures Passivos fi nanceiros mensurados  Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 107.738 107.738 90.533 90.533
    271.601 271.601 148.602 148.602
     Consolidado  Consolidado
     31/12/2019  31/12/2018
    Valor Valor Valor Valor
 Classifi cação 2019 Classifi cação 2018 Hierarquia contábil justo contábil justo
Ativos:
Caixa e equivalentes de caixa Ativo fi nanceiro mensurado Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo valor justo pelo custo amortizado Nível 1 76.730 76.730 107.088 107.088
Títulos e valores mobiliários Ativo fi nanceiro mensurado Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 81.312 81.312 140.786 140.786
Títulos e valores mobiliários Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo valor justo - Nível 2 162.099 162.099 - -
Contas a receber Ativo fi nanceiro mensurado  Ativo fi nanceiro mensurado
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 55.330 55.330 56.832 56.832
    375.471 375.471 304.706 304.706
Passivos:
Debêntures Passivos fi nanceiros mensurados Passivos fi nanceiros mensurados
  pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 107.805 107.805 123.231 123.231
Empréstimos e fi nanciamentos Passivos fi nanceiros mensurados Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 181.173 181.173 143.193 143.193
Contas a pagar Passivos fi nanceiros mensurados  Passivos fi nanceiros mensurados
 pelo custo amortizado pelo custo amortizado Nível 2 92.962 92.962 53.281 53.281
    381.940 381.940 319.705 319.705
28.1. Valor justo e categoria dos instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nanceiros da Sociedade contabilizados nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 possuem valores compa-
tíveis com os praticados pelo mercado nessas datas. Esses instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais que visam obter liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle con-
siste no monitoramento contínuo das taxas acordadas em relação àquelas vigentes no mercado e na confi rmação de que seus investimentos fi nanceiros de curto prazo estão sendo adequadamente marcados a 
mercado pelas instituições que administram os fundos de investimento em que parte dos recursos da Sociedade é aplicada. A Sociedade não faz investimentos especulativos com derivativos nem nenhum ou-
tro ativo de risco. A determinação dos valores estimados de realização dos ativos e passivos fi nanceiros da Sociedade baseia-se em informações disponíveis no mercado e em metodologias de avaliação ade-

EXTRATO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO

CONTRATO N.º 014/2018
PROCESSO N.º 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 
DIARIAMENTE DE SEGUNDA À SEX-
TA-FEIRA, COM PELO MENOS UMA 
VIAGEM DE IDA SAINDO DO BAIRRO 
ARIRI (PERÍODO DA MANHÃ) E OU-
TRA SAINDO DO CENTRO (PERÍO-
DO DA TARDE), LINHA/ITINERÁRIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE 
LIGUE O BAIRRO DO ARIRI AO CEN-
TRO DE CANANÉIA-SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: REGINA GONÇAL-
VES ALVES – ME.
PRAZO ADITADO: 06 (SEIS) MESES.
 

Cananéia, 26 de março de 2020.

Gabriel dos Santos  Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

EXTRATO DE ADITAMENTO DE 
CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017
PROCESSO N.º 049/2017
CONTRATO- 024/2018
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de ser-
viço de seguro para diversos veículos, 
caminhões, ônibus e equipamentos 
pertencentes a frota da Prefeitura da 
Estância de Cananéia, pelo período de 
12 (doze) meses, conforme Anexo I e 
Termo de Referência e especifi cações 
técnicas que integram o Edital. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA. 
CONTRATADA: PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VALOR ADITADO: R$ 3.785,68 (TRÊS 
MIL, SETECENTOS E OITENTA E 
CINCO REAIS E SESSENTA E OITO 
CENTAVOS)
Cananéia, 20 de março de 2020.

GABRIEL DOS SANTOS
OLIVEIRA ROSA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 017/2020
PROCESSO N.º 020/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
001/2020
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) ven-
tiladores eletrônicos para pacientes 
pediátricos e adultos contendo os 
acessórios necessários para uso e 
funcionamento imediato para a Sala 
de Urgência/Emergência da Unidade 
de Pronto Atendimento do município, 
atendendo as medidas para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública 
decorrente do COVID-19, que declara 
estado de emergência, de acordo com 
a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fe-
vereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 
1.136/2020, conforme solicitação do 
Departamento Municipal de Saúde e 
Saneamento.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: RESPIRATORY 
CARE HOSPITALAR LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 66.000,00 (ses-
senta e seis mil reais).

Cananéia, 20  de março de 2020.

Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 019/2020
PROCESSO N.º 022/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
003/2020
 OBJETO: Aquisição de gêneros ali-
mentícios básicos em forma de cestas 
de alimentação e a distribuição gratuita 
desses gêneros, com o intuito de aten-
der, em caráter emergencial e com-
plementar, famílias que se encontram 
em situação de vulnerabilidade com 
cadastro no Cras e Fundo Social, em 
atendimento a situação que estamos 
enfrentando decorrente do COVID-19, 
que declara estado de emergência, de 
acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 
06 de fevereiro de 2020, Decreto Esta-
dual de Calamidade Pública nº 64.879 
e Decreto Municipal nº 1.136/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: RONIE PETERSON 
RAMPONI-ME
VALOR GLOBAL: R$ 21.000,00 (vinte 
e um mil reais).

Cananéia, 24 de março de 2020.

Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

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

A leitura 
na medida 
certa.

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

B7gazetasp.com.br
Terça-feira, 7 De abril De 2020 
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PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 
CONSAÚDE 

EDITAL 003/2020 
 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E 
LITORAL SUL - CONSAÚDE, torna pública por meio do Edital, a abertura das inscrições 
para o Processo Seletivo Simplificado,  para contratação emergencial e por prazo 
determinado em conformidade com o inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal,  
visando a operacionalização de gestão e execução de atividades na unidade do Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – HRLB, em decorrência da PANDEMIA DO COVID-19 
(CORONAVÍRUS).  

A contratação será por prazo determinado e no regime jurídico administrativo, 
nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, aplicando-se as disposições 
previstas no Contrato de Consórcio Público do CONSAÚDE e seu respectivo Estatuto. 
1. DAS VAGAS E DETALHAMENTO DA FUNÇÃO 
1.1 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação para as funções abaixo: 
 

Cargo ENFERMEIRO 
Requisito Registro no COREN 
Salário R$ 2.795,13 
Vagas 05 
Carga Horária 30 horas/semanais 
Atribuições da 
Função 

Prestar assistência ao paciente. Coordenar, planejar ações e 
auditar serviços de enfermagem e/ou perfusão. Implementar 
ações para a promoção de saúde à comunidade. Realizar 
procedimentos de circulação extracorpórea em hospitais. 

Cargo ENFERMEIRO OBSTETRA 
Requisito Registro no COREN e habilitação em obstetrícia 
Salário R$ 2.795,13 
Vagas 01 
Carga Horária 30 horas/semanais 
Atribuições da 
Função 

Prestar assistência ao paciente. Coordenar, planejar ações e 
auditar serviços de enfermagem e/ou perfusão. Implementar 
ações para a promoção de saúde à comunidade. Realizar 
procedimentos de circulação extracorpórea em hospitais. 

 
2.     DATA DA INSCRIÇÃO  

2.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através do e-mail 
rh@consaude.org.br, no período de 08 de abril de 2020 a  09 de abril de 2020, até 
às 17:00 h do dia 09 de abril de 2020. 
 
2.2 A ficha de inscrição – Anexo I –  será disponibilizada no site www.consaude.org.br, 
a qual deverá ser impressa, preenchida, assinada e encaminhada na forma digitalizada 
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juntamente com toda a documentação comprobatória das informações nela declarada. 
Em hipótese alguma a ficha de inscrição será fornecida pelo CONSAÚDE. 
2.3 O candidato deverá inscrever-se e concorrer para a área de sua formação técnica 
correspondente a vaga. 
2.4 Deverão encaminhar através do e-mail acima, no ato da inscrição, cópias dos 
seguintes documentos: 
 
a) Documento de identificação 
b) CPF 
c) Documento do Conselho de Classe 
d) Currículum Vitae contendo todas as informações do candidato e documentos 
comprobatórios, se for o caso. 
2.5  Até o dia 09 de abril de 2020, o candidato deverá receber em seu e-mail o protocolo 
de inscrição. Caso não receba deverá entrar em contato com o Serviço de Pessoal do 
HRLB-CONSAÚDE, através do telefone (13) 3856-9617, até o dia 13 de abril de 2020. 
2.6 A inscrição do candidato implica a sua integral adesão a todas as regras que 
disciplinam a presente seleção. 
 
3.     DA AVALIAÇÃO CURRICULAR  

3.1  A seleção será realizada em fase única, denominada Avaliação Curricular, de caráter 
classificatório e eliminatório, pela comissão de organização de seleção pública 
simplificada. 
3.2 O candidato será avaliado através das informações prestadas no Curriculum Vitae, 
desde que devidamente comprovadas. 
3.2.1  O curriculum deverá ser entregue por via escrita. 
3.3   A avaliação Curricular valerá 100 (cem) pontos 
3.4   A avaliação Curricular dar-se-á através da análise dos documentos comprobatórios 
das informações prestadas no ato da inscrição, obedecendo-se rigorosamente a tabela 
abaixo: 
 

AVALIAÇÃO CURRICULAR – TABELA DE PONTUAÇÃO 
Indicadores Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Exercício de cargo, de emprego ou de 
função na área de assistência  hospitalar.  

0,50 por ano 
completo de 

tempo de serviço 
no exercício do 
emprego a que 

concorre 

5,00 

Pós Graduação Lato Sensu 

(Especialização), no Emprego a que 

concorre, realizado em instituição oficial 

reconhecida pelo MEC, com carga horária 

mínima de 360 horas, concluída até a 

data de apresentação dos títulos. 

 
 

1,00 ponto por 
especialização 

 
 

3,00 

Não será computado como Título o Curso de Especialização que se constituir 
pré-requisito para a inscrição no presente Processo. 
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3.5 Na hipótese de ocorrer empate no resultado da Avaliação Curricular, serão adotados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 
a) Maior tempo de experiência na função para a qual concorre; 
b) Pontuação por títulos 
c) Menor idade em razão da pandemia 
3.6  Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato no 
processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
3.7 Só serão aceitos Certificados e Diplomas emitidos por instituição legalmente 
requisitada. 
3.8 Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e 
reconhecidos pela autoridade competente ou por ela oficialmente delegada. 
3.9   O tempo de experiência profissional deverá ser digitalizado e encaminhado através 
do e-mail rh@consaude.org.br, nas formas a seguir: 
a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou; 
b) Certidão e/ou declaração de tempo de serviço, emitida pela Unidade de recursos 
humanos da Instituição em que trabalha ou trabalhou, no caso de servidor ou empregado 
público ou; 
c) Certidão e/ou declaração da Instituição para a qual trabalhou. 
3.10   A fração de tempo de experiência superior a 06 (seis) meses será arredondada 
para maior (mês), desde que o candidato apresente, no mínimo, um ano de experiência. 
3.11   As Certidões e/ou declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da 
instituição, com carimbo e assinatura do responsável pela sua emissão. 
3.12   Estágios curriculares/extracurriculares e trabalhos voluntários não serão 
considerados para fins de comprovação de experiência profissional. 
 
4.     DOS RESULTADOS  

4.1   O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.consaude.org.br e no 
Jornal Oficial do CONSAÚDE – Jornal a Gazeta SP, na data prevista no cronograma em 
anexo – Anexo II – sendo de exclusiva responsabilidade de o candidato acompanhar 
comunicados, convocações e o resultado final da seleção. 
 
5.     DOS RECURSOS  

5.1   O candidato poderá interpor recurso dirigido a Comissão de organização de seleção 
pública simplificada, devidamente fundamentado, no prazo estabelecido no Anexo II 
deste edital. 
 

6.     DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO  

6.1   Os candidatos aprovados e convocados, o início de exercício será imediato. 
6.2   Para a contratação, o candidato convocado deverá:   
a) ter sido aprovado nesta Seleção Pública Simplificada; 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
c) cumprir as normas estabelecidas neste edital; 
d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
e) estar em gozo dos direitos políticos; 
g) não ter registro de antecedentes criminais; 
f) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
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3.5 Na hipótese de ocorrer empate no resultado da Avaliação Curricular, serão adotados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 
a) Maior tempo de experiência na função para a qual concorre; 
b) Pontuação por títulos 
c) Menor idade em razão da pandemia 
3.6  Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato no 
processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
3.7 Só serão aceitos Certificados e Diplomas emitidos por instituição legalmente 
requisitada. 
3.8 Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e 
reconhecidos pela autoridade competente ou por ela oficialmente delegada. 
3.9   O tempo de experiência profissional deverá ser digitalizado e encaminhado através 
do e-mail rh@consaude.org.br, nas formas a seguir: 
a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou; 
b) Certidão e/ou declaração de tempo de serviço, emitida pela Unidade de recursos 
humanos da Instituição em que trabalha ou trabalhou, no caso de servidor ou empregado 
público ou; 
c) Certidão e/ou declaração da Instituição para a qual trabalhou. 
3.10   A fração de tempo de experiência superior a 06 (seis) meses será arredondada 
para maior (mês), desde que o candidato apresente, no mínimo, um ano de experiência. 
3.11   As Certidões e/ou declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da 
instituição, com carimbo e assinatura do responsável pela sua emissão. 
3.12   Estágios curriculares/extracurriculares e trabalhos voluntários não serão 
considerados para fins de comprovação de experiência profissional. 
 
4.     DOS RESULTADOS  

4.1   O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.consaude.org.br e no 
Jornal Oficial do CONSAÚDE – Jornal a Gazeta SP, na data prevista no cronograma em 
anexo – Anexo II – sendo de exclusiva responsabilidade de o candidato acompanhar 
comunicados, convocações e o resultado final da seleção. 
 
5.     DOS RECURSOS  

5.1   O candidato poderá interpor recurso dirigido a Comissão de organização de seleção 
pública simplificada, devidamente fundamentado, no prazo estabelecido no Anexo II 
deste edital. 
 

6.     DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO  

6.1   Os candidatos aprovados e convocados, o início de exercício será imediato. 
6.2   Para a contratação, o candidato convocado deverá:   
a) ter sido aprovado nesta Seleção Pública Simplificada; 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
c) cumprir as normas estabelecidas neste edital; 
d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
e) estar em gozo dos direitos políticos; 
g) não ter registro de antecedentes criminais; 
f) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
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g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, devidamente 
atestada em exame admissional 
 
6.3   O candidato que tiver cargo, função ou emprego mantidos pelo Poder Público, no 
momento da convocação, deverá adequar-se ao disposto no artigo 37, incisos XVI e XVII 
da Constituição Federal antes de assumir. 
6.4   Os candidatos aprovados serão contratados por um prazo determinado, podendo ser 
prorrogável por igual período, observado o número de vagas e a ordem de classificação, 
a disponibilidade orçamentária e financeira do CONSAÚDE e o estabelecido no Contrato 
de Consórcio Público e Estatuto do CONSAÚDE. 
6.5   O horário de trabalho para os candidatos convocados será em escalas de plantão 
diurno ou noturno, conforme a necessidade do serviço. 
 
7.     DA CONVOCAÇÃO  

7.1   A convocação para a contratação se dará através do site www.consaude.org.br e no 
Jornal a Gazeta SP, conforme estabelecido no cronograma – Anexo II – e, se for o caso, 
demais convocações ocorrerão em data oportuna. 
 
8.     DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

8.1 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da 
data da publicação do edital de homologação deste Processo Seletivo Simplificado. 
8.2   Dentro do prazo de validade poderão ser convocados outros candidatos classificados 
no Processo Seletivo Simplificado, desde que haja necessidade, obedecendo-se a ordem 
de classificação. 
 

9.     DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1   A seleção de que trata este edital, realizada mediante AVALIAÇÃO CURRICULAR, 
será de caráter eliminatório e classificatório. 
9.2  As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo o CONSAÚDE, do direito de excluir da seleção 
simplificada aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e/ou 
fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
9.3   A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo Seletivo 
Simplificado contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 
9.4   É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os editais 
advindos do presente edital, inclusive os editais de convocação. 
9.5   A aprovação do candidato na presente seleção gera apenas expectativa de direito, 
cabendo ao CONSAÚDE decidir sobre a sua contratação, respeitando o número de vagas 
e a ordem de classificação. 
9.6   O candidato será classificado exclusivamente na função para a qual concorre. 
9.7  Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes de seu termo final, 
quando conveniente ao interesse público, por infração disciplinar do contrato ou desde 
que cessadas as razões que ensejaram a contratação. 
 

Pariquera-Açu, 06 de abril de 2020    
 

José Antonio Antosczezem 
Dir. Superintendente 
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ANEXO I 
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLICADA Nº 003/2020 

 CONSAÚDE 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Nome do Candidato:___________________________________________ 
 
Documento de Identidade nº ____________Orgão Expedidor_______UF_ 
 
Data de Nascimento______________________                 Sexo________ 
 
CPF________________________________________________________ 
 
Endereço Permanente__________________________________________ 
 
Bairro______________________Cidade_______________UF____ 
 
CEP_______________ 
 
Fone_______________________e-mail_______________________ 
 
Função Pretendida: 
 

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o processo de SELEÇÃO PÚBLICA 
SIMPLIFICADA nº 003/2020, realizado pelo HRLB-Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE, tomei conhecimento das normas deste 
Processo Seletivo o qual concordo plenamente. 

 
 

Pariquera-Açu,          de                                 de 2020 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO II 

 
CRONOGRAMA 

 
Evento Data/Período Local 

Inscrição 08 e 09 de abril de 
2020 

Através do e-mail rh@consaude.org.br 

Análise curricular   13 de abril de 
2020 

Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Rua 
dos Expedicionários nº 140 - Serviço de Pessoal 
– Pariquera-Açu/SP. 

Divulgação do 
resultado 

 14 de abril de 
2020 

www.consaude.org.br  

Recurso  15 de abril de 
2020 

Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Rua 
dos Expedicionários nº 140 - Serviço de Pessoal 
– Pariquera-Açu/SP. 

Análise do Recurso  16 de abril de 
2020 

Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Rua 
dos Expedicionários nº 140 - Serviço de Pessoal 
– Pariquera-Açu/SP. 

Publicação do 
Resultado Final e 
Homologação e 
Convocação 

17 de abril de 
2020 

www.consaude.org.br  e Jornal a Gazeta SP 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATO

CONTRATO N.º 046/2018
PROCESSO N.º 062/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA O 
TRANSPORTE DE PACIENTES DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, 
ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE 
SAÚDE E DO DEPARTAMENTO MU-
NICIPAL DE SAÚDE, RESIDENTES 
NO MUNICÍPIO DE CANANÉIA/SP 
CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA- ANEXO I. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: REGINA GONÇAL-
VES ALVES-ME. 
PRAZO ADITADO: 2 (Dois) meses.

Cananéia, 20 de março de 2020.

Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 018/2020
PROCESSO N.º 021/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
002/2020
OBJETO: Aquisição de máscaras e 
álcool em gel, para uso nas unidades 
básicas de saúde e Pronto Socorro, 
atendendo assim as medidas para en-
frentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do COVID-19, que 
declara estado de emergência, de 
acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 
06 de fevereiro de 2020 e Decreto Mu-
nicipal nº 1.136/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: RR MEDICAL EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 58.850,00 (cin-
quenta e oito mil, oitocentos e cinquen-
ta reais).

Cananéia, 24 de março de 2020.

Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

EXTRATO DE ADITAMENTO
CONTRATO

CONTRATO N.º 020/2019
PROCESSO N.º 071/2018
TOMADA Nº 014/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE  EM-
PRESA  PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RE-
FORMA DA PRAÇA THEODOLINA 
GOMES, CONFORME PROJETOS 
E PLANO DE TRABALHO DO CON-
VÊNIO Nº 184/2017 - ST/DADETUR, 
CELEBRADO JUNTO COM A SECRE-
TARIA DE TURISMO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: CONSTRUC ENGE-
NHARIA LTDA-EPP.
VALOR ADITADO: R$ 22.682,49 (vinte 
e dois mil, seiscentos e oitenta e dois 
reais e quarenta e nove centavos.

Cananéia, 06 de março de 2020.

Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATO

CONTRATO N.º 021/2019
PROCESSO N.º 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
OBJETO: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para execução de co-
leta de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais de Cananéia, com destina-
ção final em aterro sanitário indicado 
pela Prefeitura Municipal de Cananéia, 
para atender a demanda proposta pelo 
Departamento Municipal de Obras e 
Serviços.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: ROCHA E SANTOS 
EMPEENDIMENTOS LTDA.
PRAZO ADITADO: 06 (seis) meses.

Cananéia, 12 de março de 2020.

Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANANÉIA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: MARIANA CORREA MADUREI-
RA GUIMARAES-ME
CNPJ: 26.678.884/0001-21
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°:227/2020 – Art. 4º 
da Lei 13.979 de 06/02/2020 – COVID-19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3180/2020
CONTRATO COVID-19 Nº: 01/2020
OBJETO:Contratação de empresa especializada 
em serviços de reforma na Unidade Mista para 
atender à pandemia do COVID-19, na preparação 
de salas para isolamento, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos. 
DATA: 17/03/2020
VIGENCIA: 17/03/2020 à 16/04/2020
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 
56.288,03 (cinquanta e seis mil, duzentos e oiten-
ta e oito reais e três centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: SOM DA ILHA COMÉRCIO E 
PRODUÇÕES LTDA.
CNPJ: 04.391.521/0001-78
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 229/2020 - Art. 4º da 
Lei 13.979 de 06/02/2020 – COVID-19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3182/2020
CONTRATO COVID-19 Nº: 03/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da em locação de estrutura para montagem de 1 
(hum) posto em atendimento aos pacientes com 
suspeita do COVID-19, com fornecimento de ma-
terial e mão de obra. 
DATA: 18/03/2020
VIGENCIA: 18/03/2020 à 17/04/2020
VALOR: Pagará à contratada o valor global de 
R$ 69.700,00 (sessenta e nove mil e setecentos 
reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: ENGETEC ENGENHARIA EIRE-
LI - ME
CNPJ: 23.863.669/0001-02
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°:239/2020 - Art. 4º 
da Lei 13.979 de 06/02/2020 – Decreto Munici-
pal 2.781 de 20/03/2020 – COVID-19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3191/2020
CONTRATO COVID-19 Nº: 04/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para locação de mão de obra temporária para as 
barreiras formadas no Município, em contenção 
ao COVID-19. 
DATA: 20/03/2020
VIGÊNCIA: 20/03/2020 à 19/04/2020
VALOR: Pagará à contratada o valor global de 
R$ 86.851,20 (oitenta e seis mil, oitocentos e cin-
quenta e um reais e vinte centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 
Nº 040/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: PORTAL PÚBLICO INFORMÁ-
RICA LTDA
OBJETO: Prorrogação ao contrato n° 040/2018 
– Contratação de Empresa Especializada para 
Serviços de Integração, Adequação, Implantação, 
Suporte, Manutenção Corretiva e Evolutiva e Dis-
ponibilização de Site e Atualização de Páginas 
Eletrônicas para Divulgação de Relatórios de Con-
tas Públicas e Sistema Carta de Serviços 
Dispensa de Licitação  n°. 003/2018.
DATA: 16/03/2020
VALOR: O valor global da presente prorrogação 
é de R$ 5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais), 
devidos em 04 parcelas de R$ 1.450,00 (Hum Mil, 
Quatrocentos e Cinquenta Reais) 
VIGENCIA: 17/03/2020 à 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária
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SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E
 SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

SÃO CAETANO DO SUL
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 03/2020
Processo Administrativo nº 1011/2020

OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços contínuos de recom-
posição asfáltica (tapa buracos), em várias 
ruas do município de São Caetano do Sul/
SP.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço global
DATA DA ABERTURA:  23/04/2020 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, 
localizada no pavimento superior do prédio 
sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fer-
nando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, 
no Município de São Caetano do Sul, Esta-
do de São Paulo. O Edital completo e seus 
anexos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, 
obtidos mediante a entrega de um CD-R, a 
título de reposição, ou da disponibilização 
de mídia removível (pen-drive) no Setor de 
Licitações do SAESA-SCS situado no en-
dereço supracitado, no horário das 8:30 às 
17:00 horas.

São Caetano do Sul, 06 de abril de 2020
Rodrigo Gonçalves Toscano

Superintendente do SAESA-SCS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos 
interessados, que na Secretaria Munici-
pal da Educação da Prefeitura do Mu-
nicípio de Araraquara, com sede nesta 
cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicen-
te Jerônimo Freire nº 22, fone/fax (016) 
3301.1909/3322.4629, nesta cidade, reali-
zará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 006/2020 RETIFICADO, PROCESSO Nº 
064/2020 do tipo “EMPREITADA POR PRE-
ÇO GLOBAL”, que visa à “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO NO CER PADRE BERNAR-
DO PLATE, LOCALIZADO NA AV. FRAN-
CISCO SAMPAIO PEIXOTO, 581 – JARDIM 
SANTA LUCIA, NESTA CIDADE. ”
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita através do site: www.araraquara.
sp.gov.br no Portal de Transparência Muni-
cipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@edu-
cararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10:00 horas do dia 
24 de abril de 2020.

Araraquara, 03 de abril de 2020.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

 Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos 
interessados, que na Secretaria Munici-
pal da Educação da Prefeitura do Mu-
nicípio de Araraquara, com sede nesta 
cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicen-
te Jerônimo Freire nº 22, fone/fax (016) 
3301.1909/3322.4629, nesta cidade, reali-
zará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 009/2020 RETIFICADA, PROCESSO Nº 
420/2020 do tipo “EMPREITADA POR PRE-
ÇO GLOBAL”, que visa à “CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA 
E ADEQUAÇÃO NO CER ALVARO WAL-
DEMAR COLINO, LOCALIZADO NA RUA 
NICOLAU JORGE LAUAND, 700 – JARDIM 
DAS ESTAÇÕES, NESTA CIDADE. ”
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita através do site: www.araraquara.
sp.gov.br no Portal de Transparência Muni-
cipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@edu-
cararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10:00 horas do dia 
27 de abril de 2020.

Araraquara, 03 de abril de 2020.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

 Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

DECISÃO DO RECURSO 
ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 156/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
E NUTRIÇÃO, VISANDO O PREPARO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BA-
LANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊ-
NICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE 
ATENDAM OS PADRÕES NUTRICIONAIS 
E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES DO 
PNAE (LEI N°11.947 DE 16/06/09 E RESO-
LUÇÃO FNDE N° 26 DE 17/06/2013), ME-
DIANTE FORNECIMENTO DE TODOS OS 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS IN-
SUMOS, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, 
SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPO-
SIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA 
E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS 
E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O 
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ES-
COLAR.
Em síntese foi decido:
“Diante de todo exposto, recebo os presen-
tes recursos, para no mérito julga-los IM-
PROCEDENTES, mantendo a decisão que 
declarou vencedora a empresa SOLUÇÕES 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI”
O inteiro teor da decisão ficará disponibili-
zado no link:
http://www.araraquara.sp.gov.br/transpa-
rencia-secretaria-da-educacao/portal-da-

-transparencia-educacao 
Comissão Permanente de Licitações

Secretaria Municipal da Educação

Processo SUPRI 95/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2020

Aquisição de agentes químicos para utilização em 
ações preventivas e de combate a vetores (Licitação 
exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos do Art. 48, I, 
da Lei Complementar nº 123/2006). – Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.
itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 
09h00min do dia 08/04/2020 até as 09h00min do dia 
23/04/2020. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h01min do dia 23/04/2020. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09h10min do dia 23/04/2020. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
06/04/2020 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 20/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2020

Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção de nível 2 (recarga e manu-
tenção) e de nível 3 (teste hidrostático) nos extintores de 
incêndio pertencentes ao patrimônio das unidades es-
colares, prédios públicos da Prefeitura de Itapevi, bem 
como manutenção corretiva do sistema contra incêndio 
existente – Edital disponível gratuitamente nas páginas 
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 09h00min do dia 08/04/2020 até as 09h00min 
do dia 24/04/2020. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h01min do dia 24/04/2020. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 09h10min do dia 24/04/2020. - Para to-
das as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 06/04/2020 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 886/19
PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2020

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos sólidos 
de saúde dos grupos A, B, E  – Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.
itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 
09h00min do dia 08/04/2020 até as 09h00min do dia 
27/04/2020. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h01min do dia 27/04/2020. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09h10min do dia 27/04/2020. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
06/04/2020 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 207/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2020

Registro de preços para eventual aquisição de Epis 
destinados aos servidores da rede municipal de 
saúde e demais órgãos municipais envolvimentos 
no atendimento relativo à pandemia causada pela 
Covid-19 - (Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI, nos 
termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006). 
– Edital disponível gratuitamente nas páginas da 
internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 09h00min do dia 08/04/2020 até as 09h00min 
do dia 28/04/2020. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 09h01min do dia 28/04/2020. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09h10min do dia 28/04/2020. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
06/04/2020 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Lucélia, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, torna público para 
conhecimento de todos os interessados, que fica 
HOMOLOGADO E ADJUDICADO a TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/2020 – PROCESSO Nº 030/2020, 
em favor da empresa: NOROMIX CONCRETO S/A, 
CNPJ n° 10.558.895/0001-38, vencedora do certame 
licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa 
para execução de recapeamento asfáltico, engloban-
do materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ em diversas 
ruas do município de Lucélia-SP conforme emenda 
n° 2018/0820456, Processo n° 425446/2018, requi-
sição n° 127/2019 da Secretaria de Desenvolvimento 
Municipal. A referida expressa a verdade. 

Lucélia/SP, 06 de abril de 2020. 
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, 

Prefeito.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Lucélia, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, torna público para 
conhecimento de todos os interessados, que fica 
HOMOLOGADO E ADJUDICADO a TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 033/2020, 
em favor da empresa: NOROMIX CONCRETO S/A, 
CNPJ n° 10.558.895/0001-38, vencedora do certame 
licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa para 
execução de recapeamento asfáltico – Vila Cayres, 
contrato de repasse nº 867456/2018, operação cai-
xa nº 1053760-18/2018, requisição n° 114/2019 da 
Secretaria de Desenvolvimento Municipal. A referida 
expressa a verdade. 

Lucélia/SP, 06 de abril de 2020. 
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, 

Prefeito.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Lucélia, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, torna público para 
conhecimento de todos os interessados, que fica 
HOMOLOGADO E ADJUDICADO a TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2020 – PROCESSO Nº 034/2020, 
em favor da empresa: NOROMIX CONCRETO S/A, 
CNPJ n° 10.558.895/0001-38, vencedora do certame 
licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa para 
execução de recapeamento asfáltico – Vila Cayres, 
Vila Rennó e Jardim Paulista, contrato de repasse nº 
867457/2018, operação caixa nº 1053767-66/2018, re-
quisição n° 115/2019 da Secretaria de Desenvolvimento 
Municipal. A referida expressa a verdade. 

Lucélia/SP, 06 de abril de 2020. 
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, 

Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
04/2020 - Processo nº 2.660/2020
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE COLCHÃO CASCA DE OVO DE ESPUMA SOL-
TEIRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACA-
MADOS, conforme condições e especificações conti-
das no Edital e seus anexos, cujo edital se encontrará 
disponível no Site da Prefeitura Municipal de Peruibe 
através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-
-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.bbmnetli-
citacoes.com.br a partir do dia 08/04/2020.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 ho-
ras do dia 08/04/2020 até às 09:00 horas do dia 
24/04/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: das 
09:01 horas do dia 24/04/2020 até às 14:59 horas do 
dia 24/04/2020.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES 
DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: 
às 09:00 horas do dia 27/04/2020.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br ACESSO 
IDENTIFICADO
O Edital Completo e Anexos será disponibilizado para 
consulta ou para aquisição gratuita, no site da Prefei-
tura Municipal de Peruíbe: www.peruibe.sp.gov.br ou 
no site www.bbmnetlicitacoes.com.br ou pessoalmen-
te no guichê do Departamento de Administração da 
Prefeitura Municipal de Peruibe, mediante apresenta-
ção de mídia gravável (CD-r, pendrive, etc.), localizado 
à Rua Nilo Soares Ferreira nº 50, Centro, Peruíbe/SP 
a partir do dia 08/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 06 DE ABRIL DE 2020.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
A V I S O   D E   L I C I T A Ç Ã O. PROCESSO N.º 023/2020. TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020. EDITAL Nº 015/2020. 
CONVÊNIO Nº 312/2019 e 313/2019 - DADETUR. Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Eldorado, a 
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, para execução de OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO - CONVÊNIO Nº 312/2019 DADETUR E OBRAS DE  INFRAESTRUTURA 
PAISAGÍSTICA DO EIXO DO CENTRO COMUNITÁRIO AO FINAL DA AVENIDA 10 DE MARÇO CONVÊNIO Nº 313/2019 
DADETUR, 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 09h00min. 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 MUNICIPAL DE RIO CLARO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N. 10/2020 - EDITAL: 58/2020. ÔRGÃO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de 
recapeamento asfáltico em uma área de 59.768,32 metros quadrados de melhorias para diversos Bairros 
do município de Rio Claro/SP. TIPO DE LICITAÇÃO: “menor preço global”; ENCERRAMENTO: Dia 28.04.2020 
às 09:00h entrega dos envelopes; ABERTURA: Dos envelopes no mesmo dia às 09:30h; EDITAL completo 
disponível pela Internet no Site: licitacao.rc.sp.gov.br. MARIA MARGARETE SOARES PISANI – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aos trinta e um dias do mês de março 
de dois mil e vinte, às nove horas na 
Secretaria Municipal de Administração, 
os membros da Comissão Permanente 
de Licitação reuniram-se para delibe-
ração aos documentos do Envelope nº 
01 – Documentos de Habilitação refe-
rente ao CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
02/2020 - PROCESSO N.º 5.574/2020, 
cujo objeto é o credenciamento de 
clínicas veterinárias para prestação 
dos serviços de castração cirúrgi-
ca nas espécies caninas e felinas. 
Após analise detalhada dos documen-
tos apresentados, constatou-se que 
as empresas licitantes PET SHOP 
MASSAGUACU LTDA; PAULA LOPES 
ABBADE CARVALHO; F J C LOPES; 
CLINICA VETERINARIA INOUE LTDA; 
ESPACO VET VETERINARIA EIRELI; 
RODRIGO PEDRO GAZZI BROMAT-
TO-CLINICA VETERINARIA; AU-KI-
-MIA PET STORE LTDA; CARE CLINI-
CA VETERINARIA LITORAL NORTE 
LTDA; DUAL VET CLINICA VETERI-
NARIA LTDA; BIANCA KAROLINY 
AUER; VET PEREQUE LTDA; VET 
CAICARA LTDA atenderam aos requi-
sitos habilitatórios, estando, portanto 
HABILITADAS no presente certame. 
A Comissão declara INABILITADA a 
empresa PATAS DE OURO COMER-
CIO DE PRODUTOS VETERINARIOS 
LTDA, com domicilio na Avenida São 
Paulo, no bairro Além Ponte, na cida-
de de Sorocaba – SP, tendo em vista 
que deixou atender aos requisitos que 
seguem: Edital – 5.3.3. Certidão Nega-
tiva de Débitos de Tributos Mobiliários 
do Município de Caraguatatuba / Con-
trato – 3.10 -Responsabilizar-se, dire-
ta e exclusivamente pela execução da 
totalidade dos serviços, não podendo 
subcontratar, ceder ou transferir o ob-
jeto do Contrato, no todo ou em parte, a 
terceiros, sob pena de rescisão. Tendo 
em vista que não foi possível realizar 
a visita do local de atendimento pelo 
Centro de Controle de Zoonoses pra 
aprovação, conforme item 8.3 do edi-
tal, em consequência do mesmo estar 
localizado no município de Sorocaba. A 
realização dos itens 1.2.1 e 1.3.1, do 
Anexo I, podem ser prejudicados, caso 
precisem de internação e observação, 
o que seria inviável para clinica fora 
do município de Caraguatatuba. Os 
itens 6.5 e 6.6, do Contrato, também 
impossibilita a empresa de cumpri-los 
estando domiciliada em outro municí-
pio conforme mostrou os documentos 
apresentado para seu credenciamento. 
Comuniquem-se sobre a presente de-
cisão, bem como do prazo legal para 
interposição de recurso previsto no ar-
tigo 109, inciso I, “a”, da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações. Os autos 
do Processo encontram-se com vista 
franqueada aos interessados. Nada 
mais, vai assinada pelos membros da 
Comissão.

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

Comunicamos aos participantes do 
Pregão Eletrônico nº 02/2020, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO DE KITS DE 
SOROLOGIA PARA O LABORATÓRIO 
MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA, 
que fica redesignada nova data para 
recebimento das propostas do referi-
do certame para o dia 23/04/2020 as 
09h00min. Recebimento das propos-
tas: 
Das 08h00min do dia 07/04/2020 até 
as 18h00min do dia 22/04/2020.
• Início da Disputa de Preços:
23/04/2020 às 09h00min. 
• Prazo final para impugnação e escla-
recimentos:
16/04/2020 as 16h00min.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 37/2019 – 
Processo nº 34538/2019
Objeto: Aquisições de equipamentos 
diversos para as Unidades Básicas de 
Saúde do município.
Abertura: 23/04/2020 às 09h00min.
Realização: www.bll.org.br
Edital e informações: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA
EXTR. EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO 191/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 - TIPO: Menor Preço - OBJETO: Reg. de Preços 
para aquisição parcelada de câmaras de ar, pneus e protetores de ar que serão utilizados por veículos desta municipalidade, conforme 
quantitativos previsto no ANEXO I - DATA DA REALIZAÇÃO: dia 27/04/2020, às 08h30min horas - REF. TEMPO: Para todas as ref. de tempo 
será observado o horário de Brasília/DF. - FORMALIZAÇÃO CONSULTAS E EDITAL: Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a 
eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e anexos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro através de telefone (0xx18)3745-9020, 
e-mail: licitacao@itapura.sp.gov.br ou por escrito e protocolados junto ao Setor de Licitações da PREF. MUN. DE ITAPURA, horário das 
08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h00min horas. - Endereço: Prefeitura Municipal de Itapura - Setor de Licitações - Rua 
Getúlio Vargas, nº 1.087 – Bairro Centro - Cep: 15390-000 - Itapura, 03/abril/2020 – Fábio Dourado – Pref. Munic.             
EXTR. EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO 300/2020 - PREGÃO PRES. 006/2020 - TIPO: Menor Preço - OBJETO: Reg. de Preços para 
aquis. parcelada de material de constr., elétrico, hidráulico e outros, destinado aos diversos setores da Munic., quantitativo previsto no 
ANEXO I – Rel. de Mercadoria/Termo de Refer. do Edital - DATA DA REALIZAÇÃO: dia 23/04/2020, às 08h30min horas - REF. TEMPO: 
Para todas as ref. de tempo será observado o horário de Brasília/DF. - FORMALIZAÇÃO CONSULTAS E EDITAL: Quaisquer pedidos de 
esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e anexos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro através de 
telefone (0xx18)3745-9020, e-mail: licitacao@itapura.sp.gov.br ou por escrito e protocolados junto ao Setor de Licitações da PREF. MUN. DE 
ITAPURA, horário das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h00min horas. - Endereço: Prefeitura Municipal de Itapura - Setor 
de Licitações - Rua Getúlio Vargas, nº 1.087 – Bairro Centro - Cep: 15390-000 - Itapura, 03/abril/2020 – Fábio Dourado – Pref. Munic.             
EXTR. EDITAL – PROCESSO 268/2020 - CHAMADA PÚBL. Nº 001/2020 – AGRICULT. FAMILIAR - A Pref. Mun. de Itapura realiza chamada 
Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios, quantidades e valores constantes no 
Edital, para o exercício de 2019, com dispensa de Licitação. Base jurídica: Lei Federal nº 11.947/09, art. 14, paragrafo 1º e Resolução nº 26 
de 17/06/2013 do FNDE – Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação e Lei Federal nº 8.666/93. Os Fornecedores Individuais, 
Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o art. 27 da Resolução /CD/FNDE/MEC 04, de 03 de abril de 2015, deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda a partir do dia 08 a 28 de abril de 2020, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, localizado 
a Av. Mal. Arthur da Costa e Silva, nº 1010 - Centro – Cep 15390-000 - Fone (18) 3745-9020, e-mail: licitacao@itapura.sp.gov.br. O Edital 
completo estará disponível na página da Internet: http://itapura.sp.gov.br. Itapura, 03 de abril de 2020 – Fabio Dourado – Pref. Municipal.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: PROCESSO Nº. 5280/2020 - 
DESPACHO DA SRA. SECRETÁRIA DE 
GOVERNO: À vista dos elementos que inte-
gram estes autos e com fundamento no arti-
go 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, 
bem como no artigo 2º, inciso II, do Decreto 
nº 11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO 
a contratação direta por dispensa de licita-
ção da TIM S/A  (CNPJ nº 02.421.421/0001-
11), para fornecimento de serviços de telefo-
nia móvel, através de fornecimento de chips 
do tipo cartão SIM CARD /GSM com plano 
de voz ilimitado, acompanhado de adaptador 
de tamanhos SIM - CARD, MICRO - SIM - 
CARD e NANO - SIM - CARD, compatível 
com frequências comuns na região do Mu-
nicípio, pelo valor total de R$ 17.280,00 
(dezessete mil, duzentos e oitenta reais). 
Secretária de Governo: Marília Marton  - 
06/04/2020”. São Caetano do Sul, 06 de abril 
de 2020. Caio Lessio Previato-Diretor do De-
partamento de Licitação e Contratos

“RESUMO: PROCESSO Nº. 5281/2020 - 
DESPACHO DA SRA. SECRETÁRIA DE 
GOVERNO: Frente a instrução do proces-
sual administrativo de nº 5281/2020, com 
esteio no artigo 4º da lei nº 13.979 de fe-
vereiro de 2020 e Medida Provisória nº 926 
de 2020 que altera a Lei nº 13.979 de 2020, 
assim como ancorada no artigo 2º, inciso II, 
do Decreto nº 11.092/2017, RECONHEÇO E 
RATIFICO a contratação direta por dispensa 
de licitação da empresa TRÊS LAGOAS CO-
MÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS 
LTDA (CNPJ nº 08.212.263/0001-76), totali-
zando a quantia de R$ 520.000,00 (quinhen-
tos e vinte mil reais), para fornecimento de 
Kits emergenciais de limpeza, destinados 
ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decor-
rente do COVID-19. Secretária de Governo: 
Marília Marton  - 06/04/2020”. São Caetano 
do Sul, 06 de abril de 2020. Caio Lessio Pre-
viato-Diretor do Departamento de Licitação 
e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
EDITAL RERRATIFICADO Nº 019/2020.  PROCESSO Nº 037/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. REPUBLICADO. TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratações de empresa especializada para fornecimento de  materiais e mão-de-
obra para implantação de DEMARCAÇÃO VIÁRIA, bem como o fornecimento e mão-de-obra para a implantação de sinalização horizontal 
(tachão e tachinha) em diversas vias do município, conforme quantitativos e especificações constantes do Anexo I. Data da realização da 
sessão pública do Pregão: Dia 24 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, 07 de abril de 2020 – Toshio Toyota - Prefeito Municipal.

Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao Pro-
cesso Nº 115/2019 – Pregão Presencial Nº 
040/2019, Referente Aquisição De Medi-
camentos Para Unidades Do Consaude E 
Prefeituras Consorciadas , Assinada Em 
02/01/2020, Prazo De Validade De 12 Me-
ses, Com Seu 2º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº 
Do Item, Descrição, Unidade De Medida, 
Preço Unitário Em Real): Cristalia Prod. 
Químicos Farmacêuticos Ltda - Cnjp: 
65817900000171: 112, Tiopental 1g Po 
Liofilizado Injetavel, Fa, 29,54 – 65, Levo-
bupivacaina Sem Epinefrina 5mg/Ml‑20ml, 
Fa, 24,83 – 64, Levobupivacaina 5mg/
Ml‑4ml Isobarica, Fa, 8,45 – 68, Lidocai-
na+Glicose 50mg/Ml+75mg/Ml‑2ml, Amp, 
4,63 – 45, Fentanila+ Droperidol 0,05mg/
Ml+2,5mg/Ml‑2ml, Amp, 11,17 – 47, Fluco-
nazol 200mg/100ml‑100ml Sol. Injetavel, 
Frst, 12,95 – 32, Dextrocetamina  50mg/Ml-
‑10ml Sol. Injetavel, Fa, 59,38 – 42, Esmo-
lol, Cloridrato  10mg/Ml Sol. Inj., Fa, 52,56; 
Crismed Comercial Hospitalar Ltda – 
Cnjp: 04192876000138 – 55, Glicose 5% 
‑100ML Sol. Injetavel, Frst, 2,40 ‑ 04, Agua 
Destilada Esteril 100ml Sol. Injetavel, Frst, 
2,14; Pontamed Farmaceutica Ltda, Cnpj 
02816696000154 ‑ 74, Midazolam 5mg/
Ml‑ 10ml Sol. Injetavel, Amp, 2,97 ‑ 33, Di-
clofenaco 50mg Comprimido, Comp, 0,066 
– 118, Vitaminas Do Complexo B‑2ml Sol. 
Injetavel, Amp, 0,7472;  Comercial Cirurgi-
ca Rioclarense Ltda – 67.729.178/0004‑91 
‑ 61, Isoflurano 1ml/Ml‑100ml Sol. Inalato-
ria, Fr, 75,00 – 39, Epinefrina 1mg/Ml‑1ml 
Sol. Injetavel, Amp, 1,85 ‑52, Gentamicina 
80mg/ 2ml Sol.  Injetavel, Amp, 0,79; Anbio-
ton Importadora Ltda – 11.260.846/0001‑
87 100, Protamina 10mg/Ml‑5ml Sol. Inje-
tavel, Amp, 2,9000 – 90, Paroxetina 20mg 
‑ Comp, 0,2178 – 35, Docetaxel 80 Mg In-
jetavel (4R), Fa, 157,00 – 83, Oxaliplatina 
100 Mg Injetavel (4R), Fa, 88,11 – 66, Levo-
floxacino 750mg/150ml Sol. Injetavel, Frst, 
25,00 – 03, Acido Folinico 300mg/30ml Inje-
tavel, Fa, 55,00; Fragnari Distribuidor De 
Medicamentos Ltda – 14.271.474/0001‑
8241, Escopolamina  10mg/Ml‑15ml Frasco, 
Fr, 7,70 – 19, Cetorolaco De Trometamina 
10mg Comp, 3,11 – 06, Amiodarona 200mg 
Cp, Comp, 0,50 – 98, Propiltiouracila 100mg 
Cp, Comp, 0,72 – 59, Insulina Humana Re-
gular 100ui/Ml‑10ml Sol. Injetavel, Amp, 
22,15 – 12, Bromocriptina 2,5mg Cp, Comp, 
3,60 – 31, Dexclorfeniramina 2mg/5ml-
‑120ml Sol. Oral , Fr, 1,45 – 01, Acetazola-
mida 250mg Cp, Comp, 0,55 – 94, Pipera-
cilina+Tazobactam 2,25g Po Liofilizado, Fa, 
16,00 – 76, Minoxidil 10mg Cp, Comp, 1,69, 
95, Polimixina B 500.000 Ui Po Liofilizado, 
Fa, 20,00; Health Tech Laboratorio De 
Manipulação Ltda – 04.238.160/0001‑24 ‑ 
81, Nitrato De Prata Colirio 1%‑ 3ml Colirio, 
Fr, 8,80 – 88, Papaverina 100mg/2ml Sol. 
Injetavel, Amp, 5,90 – 07, Azul De Metileno 
10mg/Ml‑5ml, Amp, 4,85; Antibioticos Do 
Brasil Ltda 05.439.635/0001‑03– 114, Van-
comicina 500mg Po Liofilizado, Fa, 4,00 – 
69, Linezolida 600mg‑2 Mg/Ml‑300 Ml, Frst, 
40,00; Dupatri Hosp Com Imp E Exp Ltda 
– 04.027.894/0007‑5073, Midazolam 1mg/
Ml‑ 5ml Sol. Injetavel, Amp, 1,48 – 58, Hi-
dralazina 25mg Dragea, Drg, 0,2660 - 77, 
Misoprostol 200mcg Cp, Comp, 36,00 – 30, 
Contraste Radiologico Nao Ionico‑50ml, Fa, 
34,99 – 05, Alteplase 50mg Po Liofilizado, 
Fa, 2.022,99 – 75, Milrinona 1mg/Ml‑10ml, 
Amp, 67,99 – 25, Cisplatina 50 Mg/50 Ml In-
jetavel (4R), Fa, 34,90 – 37, Doxorrubicina 
10 Mg Injetavel (4R), Fa , 39,00 – 
43, Etoposideo 100 Mg Injetavel (4R), Fa, 
34,90 – 51, Gencitabina 1000 Mg Injetavel 
(4R), Fa, 149,00 – 117, Vinorelbina 50 Mg 
Injetavel (4R), Fa, 169,00; Fresenius Kabi 
Brasil Ltda – 49.324.221/0001‑04 ‑ 106, 
Sorbitol+Manitol 1000ml Sol. Injetavel, Frst, 
22,75.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: Work And Life Comercial Ltda 
–EPP
CNPJ: 02.690.085/0001-02
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 228/2020 - Art. 4º 
da Lei 13.979 de 06/02/2020 – COVID-19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3181/2020
CONTRATO COVID-19 Nº: 02/2020
OBJETO: Aquisição de 1 (hum) ventilador pulmo-
nar microprocessado de suporte ventilatório. 
DATA: 18/03/2020
VIGENCIA: 18/03/2020 à 17/05/2021
VALOR: Pagará à contratada o valor global de 
R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seissentos 
reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: FRANKLIN CANGUSSU SAM-
PAIO EIRELI
CNPJ: 31.703.163/0001-64
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 241/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3193/2020
CONTRATO COVID-19 Nº: 05/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços médicos no posto de 
atendimento aos casos suspeitos do COVID-19
DATA: 27/03/2020
VIGÊNCIA: 27/03/2020 à 26/04/2020
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 
82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA:  ALFABRINK COMERCIO DE 
BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:033/2020
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 
Artigos de Cama, Mesa e Banho, utensílios diver-
sos e Brinquedo Educativo para atender  o Depar-
tamento de Educação e Saúde deste  Município 
de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses. 
Pregão Presencial n°. 009/2020
DATA: 30/03/2020
VIGENCIA: 30/03/2020 a 29/03/2021
VALOR: Pagará à contratada o valor global de 
R$ 69.500,00  (sessenta e nove mil e quinhentos 
reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: COPA S.A COMPANHIA DE 
OBRAS PARIQUERA-AÇU
CONTRATO N°: 032/2020
OBJETO: Contratação de Empresa Especiali-
zada para Obra de Pavimentação em Blocos 
Intertravados de Concreto em trechos da Ave-
nida Princesa Isabel e Jânio Quadros, neste 
Município de Iguape/SP
DATA: 23/03/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
VALOR: Pagará à contratada o valor de R$ 
1.012.733,99 (um milhão, doze mil, setecentos 
e trinta e três reais e noventa e nove centavos) 
VIGÊNCIA:02/04/2020 à 01/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: ENGETEC ENGENHARIA EIRE-
LI - EPP
CONTRATO N°: 033/2020
OBJETO: Contratação de Empresa Especia-
lizada para a Conclusão da Obra de  Amplia-
ção do estabelecimento da PSF II- Programa 
Saúde da Família – Bairro Itimirim, neste Mu-
nicípio de Iguape/SP , conforme proposta nº 
13901.6840001/13-003, Celebrada com o Minis-
tério da Saúde 
DATA: 30/03/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
VALOR: Pagará à contratada o valor de R$ 
116.942,60 (cento e dezesseis mil novecentos 
e quarenta e dois reais e sessenta centavos) 
VIGÊNCIA:01/04/2020 à 30/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

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