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Grande SP registra aglomerações 
e filas em agências da Caixa

Prefeitura de 
SP vai manter 
cobrança de iPTU
O prefeito Bruno Covas (PSDB) afir-
mou nesta terça-feira que é con-
tra a prorrogação do pagamento 
de parcelas do IPTU por 180 dias 
que será proposta pela Câmara em 
projeto de lei nos próximos dias. 
Segundo o tucano, o dinheiro do 
IPTU e do ISS correspondem a pra-
ticamente metade do orçamento 
municipal.                          ESTADO/A3

EUA dizem que não 
dificultaram envio 
para o Brasil MUNDO/A5

China não registra 
mortes pela 1ª vez 
desde janeiro      MUNDO/A5

Pico de vírus deve ser 
em abril e maio, afirma 
Mandetta                  BRASIL/A5

INSUMOS HOSPITALARES

Anúncio do benefício do governo gerou corrida às agências.                       ESTADO/A3

MATHEUS HERBERT/GAZETA DE S.PAULO

Ecovias terá de 
devolver  
r$ 650 milhões
A concessionária Ecovias firmou 
na última segunda-feira (6) acor-
do com o Ministério Público Esta-
dual (MPE) em que afirma que to-
dos os 12 contratos de concessão 
rodoviária assinados pelo governo 
de São Paulo a partir de 1998 fo-
ram fraudados por meio da ação 
de um cartel. De acordo com a 
companhia, que administra o sis-
tema Anchieta-Imigrantes, o gru-
po, formado por dezenas de em-
presas, pagou propina a agentes 
públicos e fez repasses para caixa 
dois de campanhas.      ESTADO/A3

APÓS FRAUDES

Isolamento pode 
ser utilizado 
para atividades 
que, em outros 
tempos, não seria 
possível.        SAÚDE/A6

ESPECIAL COVID-19

Pagamento dos R$ 600 
começa nesta quinta-feira

 AA primeira parcela do auxílio emergencial 
de R$ 600 será paga nesta quinta para 
pessoas inscritas no Cadastro Único

O governo começa a pagar na 
quinta-feira (9) a primeira parcela 
do auxílio emergencial de R$ 600 
para pessoas inscritas no Cadastro 
Único (CadÚnico) com conta no 

Banco do Brasil ou poupança na 
Caixa Econômica Federal. Para os 
clientes dos demais bancos, o pa-
gamento será feito a partir do dia 
14 deste mês.                 SERVIÇOS/A2

Em meio à crise, 
alesp faz licitações 
para jardinagem 
Em um momento de pandemia 
de coronavírus, a Alesp pode gas-
tar milhões de reais em licitações 
para jardinagem, publicidade das 
atividades, reformas do plenário 
e contratação de serviços de câ-
meras de vigilância. Em publici-
dade o custo poderá ser de R$ 30  
milhões.                               ESTADO/A3 

Atendimento 
Novo hospital 
de campanha 

será construído 
no Ginásio do 

Ibirapuera
O governador de São 

Paulo, João Doria 
(PSDB), anunciou em 
entrevista coletiva no 

início da tarde desta 
terça-feira a criação de 

um hospital de cam-
panha no Ginásio do 

Parque do Ibirapuera, 
na zona sul da Capital. A 
unidade de saúde deve-
rá ser inaugurada em 1º 

de maio e terá 240 leitos 
de baixa complexidade.  

ESTADO/A3

GABRIEL CABRAL/FOLHAPRESS
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FALE COM A GAZETA

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

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Alimento Solidário. O governador João Doria anun-
ciou nesta terça-feira o lançamento do programa Ali-
mento Solidário, medida para apoio à população de 
baixa renda no enfrentamento da pandemia do corona-
vírus. A ação visa entregar 1 milhão de cestas de alimen-
tos a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade 
social, nos 645 municípios do Estado. A distribuição das 
cestas deve ser iniciada a partir do dia 17 de abril na Capi-
tal, seguida pelos municípios da região metropolitana de 
São Paulo, Interior e Litoral. (GSP)

Terra. Como medida de prevenção à Covid-19, a Fun-
dação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) 
comunica aos produtores rurais dos assentamentos, 
comunidades quilombolas e beneficiários da regulariza-
ção fundiária que os escritórios regionais estão fechados 
para atendimento ao público, mas as atividades internas 
continuam sendo executadas por telefone, aplicativo 
de mensagens ou pelo e-mail institucional itesp@itesp.
sp.gov.br. No site da Fundação Itesp foram publicados os 
nomes dos responsáveis por todas as áreas. (GSP)

Doação de sangue. A Fundação Pró-Sangue conta, ago-
ra, com o apoio de uma assistência virtual, a Lívia.bot. A 
iniciativa é fruto de uma parceria com a empresa Save-
zLivez.com para ajudar os cidadãos de forma persona-
lizada. O sistema será um facilitador na busca de infor-
mações e esclarecimento de dúvidas sobre a doação de 
sangue e serviços da Pró-Sangue. Para isso, basta aces-
sar a página principal do site da Pró-Sangue (prosangue.
sp.gov.br)e “bater à porta” da Lívia, um balãozinho com 
três pontinhos localizado no fim da página, no canto à 
direita. (GSP)

Inflação. O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira 
Idade (IPC-3i), que é a variação da cesta de consumo de 
pessoas com mais de 60 anos de idade, registrou infla-
ção de 0,88% no primeiro trimestre deste ano.A taxa do 
primeiro trimestre ficou abaixo da observada no últi-
mo trimestre de 2019 (1,19%).Cinco das oito classes de 
despesa que compõem o índice tiveram queda na taxa 
do último trimestre de 2019 para o primeiro trimestre 
deste ano, com destaque para os transportes, cujo índice 
recuou de 2,47% para 0,42%. (AB)

BETTO JR./SECOM

NOTAS

O governo come-
ça a pagar na 
quinta-feira (9) 
a primeira par-
cela do auxílio 

emergencial de R$ 600 para 
pessoas inscritas no Cadas-
tro Único (CadÚnico) com 
conta no Banco do Brasil ou 
poupança na Caixa Econô-
mica Federal. Para os clientes 
dos demais bancos, o paga-
mento será feito a partir do 
dia 14 deste mês.

O segundo pagamento 
do benefício de R$ 600 ocor-
rerá entre 27 e 30 de abril, 
conforme a data de aniver-
sário dos beneficiários. E a 
última parcela será paga de 
26 a 29 de maio. A ideia é que 
todo o pagamento do bene-
fício – as três parcelas de R$ 
600 - seja feito em cerca de 
45 dias, totalizando a libera-

 D Segundo Onyx Lorenzoni, empresas de telefonia vão 
permitir que pessoas sem crédito no celular baixem o app

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Governo começa a pagar 
auxílio nesta quinta

R$ 600. Foram lançados o site e apps para trabalhadores informais, autônomos, 
MEIs e contribuintes da Previdência que ainda não têm informações no CadÚnico 

ção R$ 98 bilhões para 54 mi-
lhões de pessoas.

Nesta terça foram lança-
dos o site da Caixa e aplicati-
vos para iOS e Android para 
os trabalhadores informais, 

autônomos, microempreen-
dedores individuais (MEI) e 
contribuintes da Previdência 
que ainda não têm informa-
ções no CadÚnico. O cadas-
tramento também é necessá-

rio para as pessoas que não 
estavam no CadÚnico até o 
dia 20 de março. É possível 
conferir a se está no cadastro 
ao digitar o número do CPF 
no aplicativo.

Segundo o ministro da 
Cidadania, Onyx Lorenzo-
ni, houve um acordo com 
empresas de telefonia para 
que mesmo as pessoas sem 
crédito no celular pré-pago 
possam baixar a ferramenta 
sem custo. A Caixa ofereceu 
ainda a central 111 para tirar 
dúvidas sobre como fazer o 
cadastramento.

“O aplicativo é só para 
quem é MEI, que é contri-
buinte individual do INSS ou 
informal. Quem está no Bol-
sa Família ou outros progra-
mas do governo federal não 
precisa fazer o cadastro”, res-
saltou Onyx. (AB)

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

HOJE: AMANHÃ:

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

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

SEXTA:

22° 29°
17° 25°

19° 24°

15° 20°

16° 23°

17° 26°

19° 28°

20° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado com 
aberturas de sol 
à tarde. Pode 
garoar.

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

Muitas nuvens o dia 
todo, com aberturas 
de sol.

15º 20° 14º 22° 13º 23°

SUSPENSO
por tempo

indeterminado

O Diário Oficial 
da União traz 
nesta semana 
portaria que 
disciplina a an-

tecipação de um salário mí-
nimo mensal ao requerente 
de auxílio-doença ao Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS).

Segundo a portaria, a an-
tecipação será devida a par-
tir da data de início do bene-
fício e terá duração máxima 
de três meses.

Enquanto perdurar o re-
gime de plantão reduzido de 
atendimento nas agências 
da Previdência Social, os re-
querimentos de auxílio-doença poderão ser 
comprovados apenas com atestado médico.

Para requerer o auxílio-doença, o cida-
dão deve anexar o atestado ao requerimen-
to por meio do site ou aplicativo Meu INSS. 
Será necessário apresentar declaração de 
responsabilidade pelo documento. O atesta-
do deverá estar legível e sem rasuras; conter 
a assinatura do profissional emitente e ca-
rimbo de identificação, com registro do con-
selho de classe; conter as informações sobre 
a doença ou Classificação Internacional de 
Doenças (CID); e conter o prazo estimado de 
repouso 
necessário.

“A emissão ou a apresentação de atesta-
do falso ou que contenha informação falsa 
configura crime de falsidade documental e 
sujeitará os responsáveis às sanções penais 
e ao ressarcimento dos valores indevida-
mente recebidos”, diz a portaria publicada 
no Diário Oficial da União.

PRORROGAÇÃO.
De acordo com informações da portaria, 
o beneficiário poderá requerer a prorroga-
ção da antecipação do auxílio-doença, com 
base no prazo de afastamento da atividade 
informado no atestado médico anterior ou 
mediante apresentação de novo atestado 
médico.

O beneficiário será submetido à realiza-
ção de perícia, após o término do regime de 

plantão reduzido de atendimento nas agên-
cias da Previdência Social: quando o perío-
do de afastamento da atividade, incluídos os 
pedidos de prorrogação, ultrapassar o prazo 
máximo de três meses; para fins de conver-
são da antecipação em concessão definitiva 
do auxílio-doença; quando não for possível 
conceder a antecipação do auxílio-doença 
com base no atestado médico por falta de 
cumprimento dos requisitos exigidos.

PODCASTS.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
lançou três séries de podcasts (informati-
vos em formato de áudio para ouvir a qual-
quer momento) para a sociedade na página 
da Escola Virtual do Programa de Educação 
Previdenciária (PEP): escolapep.inss.gov.br.

Com linguagem simples e objetiva, os 
podcasts tratam de conteúdos pontuais da 
Previdência Social, como direitos aos bene-
fícios e as novas regras de aposentadorias. 

Ao todo, já há 15 áudios disponíveis no 
site da Escola Virtual do Programa de Educa-
ção Previdenciária, como temas como como 
“novas regras para aposentadorias”, “MEI - 
Microempreendedor Individual”, “Transição 
por tempo de contribuição e idade mínima”, 
“Transição da Aposentadoria por Idade” e 
“Trabalhador avulso”.

Para ouvir os podcasts, basta acessar a 
página da Escola Virtual do PEP e clicar no 
banner Podcasts. (AB e GSP)

INSS antecipa pagamento de um salário 
mínimo de auxílio-doença

 D Para requerer o auxílio, o cidadão deve anexar o atestado ao requerimento por meio do site 
ou app Meu INSS; será necessário apresentar declaração de responsabilidade pelo documento

FOTOS PÚBLICAS

Enquanto 
perdurar o 
regime de plantão 
reduzido de 
atendimento 
nas agências 
da Previdência 
Social, os 
requerimentos de 
auxílio-doença 
poderão ser 
comprovados 
apenas com 
atestado médico; 
para requerer o 
auxílio-doença, 
o cidadão deve 
anexar o atestado 
ao requerimento 
por meio do site 
ou aplicativo Meu 
INSS
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“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Alimento Solidário. O governador João Doria anun-
ciou nesta terça-feira o lançamento do programa Ali-
mento Solidário, medida para apoio à população de 
baixa renda no enfrentamento da pandemia do corona-
vírus. A ação visa entregar 1 milhão de cestas de alimen-
tos a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade 
social, nos 645 municípios do Estado. A distribuição das 
cestas deve ser iniciada a partir do dia 17 de abril na Capi-
tal, seguida pelos municípios da região metropolitana de 
São Paulo, Interior e Litoral. (GSP)

Terra. Como medida de prevenção à Covid-19, a Fun-
dação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) 
comunica aos produtores rurais dos assentamentos, 
comunidades quilombolas e beneficiários da regulariza-
ção fundiária que os escritórios regionais estão fechados 
para atendimento ao público, mas as atividades internas 
continuam sendo executadas por telefone, aplicativo 
de mensagens ou pelo e-mail institucional itesp@itesp.
sp.gov.br. No site da Fundação Itesp foram publicados os 
nomes dos responsáveis por todas as áreas. (GSP)

Doação de sangue. A Fundação Pró-Sangue conta, ago-
ra, com o apoio de uma assistência virtual, a Lívia.bot. A 
iniciativa é fruto de uma parceria com a empresa Save-
zLivez.com para ajudar os cidadãos de forma persona-
lizada. O sistema será um facilitador na busca de infor-
mações e esclarecimento de dúvidas sobre a doação de 
sangue e serviços da Pró-Sangue. Para isso, basta aces-
sar a página principal do site da Pró-Sangue (prosangue.
sp.gov.br)e “bater à porta” da Lívia, um balãozinho com 
três pontinhos localizado no fim da página, no canto à 
direita. (GSP)

Inflação. O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira 
Idade (IPC-3i), que é a variação da cesta de consumo de 
pessoas com mais de 60 anos de idade, registrou infla-
ção de 0,88% no primeiro trimestre deste ano.A taxa do 
primeiro trimestre ficou abaixo da observada no últi-
mo trimestre de 2019 (1,19%).Cinco das oito classes de 
despesa que compõem o índice tiveram queda na taxa 
do último trimestre de 2019 para o primeiro trimestre 
deste ano, com destaque para os transportes, cujo índice 
recuou de 2,47% para 0,42%. (AB)

BETTO JR./SECOM

NOTAS

O governo come-
ça a pagar na 
quinta-feira (9) 
a primeira par-
cela do auxílio 

emergencial de R$ 600 para 
pessoas inscritas no Cadas-
tro Único (CadÚnico) com 
conta no Banco do Brasil ou 
poupança na Caixa Econô-
mica Federal. Para os clientes 
dos demais bancos, o paga-
mento será feito a partir do 
dia 14 deste mês.

O segundo pagamento 
do benefício de R$ 600 ocor-
rerá entre 27 e 30 de abril, 
conforme a data de aniver-
sário dos beneficiários. E a 
última parcela será paga de 
26 a 29 de maio. A ideia é que 
todo o pagamento do bene-
fício – as três parcelas de R$ 
600 - seja feito em cerca de 
45 dias, totalizando a libera-

 D Segundo Onyx Lorenzoni, empresas de telefonia vão 
permitir que pessoas sem crédito no celular baixem o app

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Governo começa a pagar 
auxílio nesta quinta

R$ 600. Foram lançados o site e apps para trabalhadores informais, autônomos, 
MEIs e contribuintes da Previdência que ainda não têm informações no CadÚnico 

ção R$ 98 bilhões para 54 mi-
lhões de pessoas.

Nesta terça foram lança-
dos o site da Caixa e aplicati-
vos para iOS e Android para 
os trabalhadores informais, 

autônomos, microempreen-
dedores individuais (MEI) e 
contribuintes da Previdência 
que ainda não têm informa-
ções no CadÚnico. O cadas-
tramento também é necessá-

rio para as pessoas que não 
estavam no CadÚnico até o 
dia 20 de março. É possível 
conferir a se está no cadastro 
ao digitar o número do CPF 
no aplicativo.

Segundo o ministro da 
Cidadania, Onyx Lorenzo-
ni, houve um acordo com 
empresas de telefonia para 
que mesmo as pessoas sem 
crédito no celular pré-pago 
possam baixar a ferramenta 
sem custo. A Caixa ofereceu 
ainda a central 111 para tirar 
dúvidas sobre como fazer o 
cadastramento.

“O aplicativo é só para 
quem é MEI, que é contri-
buinte individual do INSS ou 
informal. Quem está no Bol-
sa Família ou outros progra-
mas do governo federal não 
precisa fazer o cadastro”, res-
saltou Onyx. (AB)

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

HOJE: AMANHÃ:

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

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

SEXTA:

22° 29°
17° 25°

19° 24°

15° 20°

16° 23°

17° 26°

19° 28°

20° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado com 
aberturas de sol 
à tarde. Pode 
garoar.

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

Muitas nuvens o dia 
todo, com aberturas 
de sol.

15º 20° 14º 22° 13º 23°

SUSPENSO
por tempo

indeterminado

O Diário Oficial 
da União traz 
nesta semana 
portaria que 
disciplina a an-

tecipação de um salário mí-
nimo mensal ao requerente 
de auxílio-doença ao Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS).

Segundo a portaria, a an-
tecipação será devida a par-
tir da data de início do bene-
fício e terá duração máxima 
de três meses.

Enquanto perdurar o re-
gime de plantão reduzido de 
atendimento nas agências 
da Previdência Social, os re-
querimentos de auxílio-doença poderão ser 
comprovados apenas com atestado médico.

Para requerer o auxílio-doença, o cida-
dão deve anexar o atestado ao requerimen-
to por meio do site ou aplicativo Meu INSS. 
Será necessário apresentar declaração de 
responsabilidade pelo documento. O atesta-
do deverá estar legível e sem rasuras; conter 
a assinatura do profissional emitente e ca-
rimbo de identificação, com registro do con-
selho de classe; conter as informações sobre 
a doença ou Classificação Internacional de 
Doenças (CID); e conter o prazo estimado de 
repouso 
necessário.

“A emissão ou a apresentação de atesta-
do falso ou que contenha informação falsa 
configura crime de falsidade documental e 
sujeitará os responsáveis às sanções penais 
e ao ressarcimento dos valores indevida-
mente recebidos”, diz a portaria publicada 
no Diário Oficial da União.

PRORROGAÇÃO.
De acordo com informações da portaria, 
o beneficiário poderá requerer a prorroga-
ção da antecipação do auxílio-doença, com 
base no prazo de afastamento da atividade 
informado no atestado médico anterior ou 
mediante apresentação de novo atestado 
médico.

O beneficiário será submetido à realiza-
ção de perícia, após o término do regime de 

plantão reduzido de atendimento nas agên-
cias da Previdência Social: quando o perío-
do de afastamento da atividade, incluídos os 
pedidos de prorrogação, ultrapassar o prazo 
máximo de três meses; para fins de conver-
são da antecipação em concessão definitiva 
do auxílio-doença; quando não for possível 
conceder a antecipação do auxílio-doença 
com base no atestado médico por falta de 
cumprimento dos requisitos exigidos.

PODCASTS.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
lançou três séries de podcasts (informati-
vos em formato de áudio para ouvir a qual-
quer momento) para a sociedade na página 
da Escola Virtual do Programa de Educação 
Previdenciária (PEP): escolapep.inss.gov.br.

Com linguagem simples e objetiva, os 
podcasts tratam de conteúdos pontuais da 
Previdência Social, como direitos aos bene-
fícios e as novas regras de aposentadorias. 

Ao todo, já há 15 áudios disponíveis no 
site da Escola Virtual do Programa de Educa-
ção Previdenciária, como temas como como 
“novas regras para aposentadorias”, “MEI - 
Microempreendedor Individual”, “Transição 
por tempo de contribuição e idade mínima”, 
“Transição da Aposentadoria por Idade” e 
“Trabalhador avulso”.

Para ouvir os podcasts, basta acessar a 
página da Escola Virtual do PEP e clicar no 
banner Podcasts. (AB e GSP)

INSS antecipa pagamento de um salário 
mínimo de auxílio-doença

 D Para requerer o auxílio, o cidadão deve anexar o atestado ao requerimento por meio do site 
ou app Meu INSS; será necessário apresentar declaração de responsabilidade pelo documento
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 A A data do pagamento das 
três parcelas do auxílio emer-
gencial de R$ 600 por mês 
tem gerado confusão, fila e 
aglomeração nas agências da 
Caixa Econômica Federal. Em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus, o governo Esta-
dual pede para que as pessoas 
fiquem em suas casas, mas 
mesmo assim os beneficiários 
procuram o atendimento pre-
sencialmente. Na manhã des-
ta terça-feira, uma agência da 
Caixa, em Taboão da Serra, na 
Grande São Paulo, tinha ao 
menos duas grandes filas. 

“Quero tirar dúvidas em re-
lação ao pagamento do auxílio 
e quando ele será depositado 
para pessoas que não tem con-
ta na Caixa”, disse a desempre-
gada de 58 anos, Cida da Silva. 

Ainda nesta terça-feira, o 
governo federal anunciou que 
pagamentos serão realizados 
entre quinta-feira (9) e dia 14. 
A última parcela mensal deve 
ser paga até 29 de maio. 

Ainda segundo o governo, 
para os que se cadastrarem Fila em uma agência da Caixa, na região central da cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo

MATHEUS HERBERT/GAZETA DE S.PAULO

Anúncio de benefício gera fila 
e aglomeração em agências

‘DÚVIDAS’. Beneficiários buscam atendimento em relação ao pagamento do auxílio emergencial de R$ 600

no site da Caixa o pagamento 
deve estar disponível na quin-
ta-feira (9), se tiverem conta-
-poupança na Caixa ou con-
ta-corrente no Banco do Brasil. 
Os demais devem receber até 
o dia 14. A segunda parcela do 
auxílio deverá ser paga entre 
27 e 30 de abril.  Já a terceira 
parcela deverá ser paga entre 
26 e 29 de maio

APLICATIVO. 
Para que não haja aglomera-
ção nas agências, a Caixa dis-
ponibilizou nesta terça-feira 
(7) um aplicativo para cadas-
tro no auxílio. Quem estava 
registrado no CadÚnico até 
20 de março de 2020 ou já re-
cebe Bolsa Família não preci-
sa fazer novo cadastro. Quem 
contribui para a Previdência 
como autônomo ou como 
MEI (microempreendedor 
individual) já teve os dados 
processados pela Caixa e está 
automaticamente apto a rece-
ber o benefício.  Mais informa-
ções no site www.caixa.gov.br.  
(Matheus Herbert)

Alesp faz 
licitação para 
jardinagem e 
publicidade

 A Em um momento de 
pandemia de coronavírus, 
a Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp) pode gas-
tar milhões de reais em li-
citações para jardinagem, 
publicidade das atividades, 
reformas do plenário e con-
tratação de serviços de câ-
meras de vigilância. Apenas 
a de publicidade o custo po-
derá ser de R$ 30 milhões. 
As informações são da “TV 
Globo”.

Segundo a emissora, o di-
nheiro vem de um fundo es-
pecial para despesas, que os 
deputados estimam que te-
nha entre R$ 60 milhões e 
R$ 100 milhões. Alguns par-
lamentares querem destinar 
esse fundo para o combate à 
Covid-19.

A deputada Janaina Pas-
choal (PSL) é defensora que 
esse dinheiro seja destina-
do à saúde. “Não me pare-
ce que tenha razoabilidade 
seguir com licitações para 
gastar 30 milhões em pu-
blicidade numa assembleia 
que já tem a rede Alesp”.  
(BH)

DURANTE PANDEMIA

 A O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou em entrevista 
coletiva no início da tarde 
desta terça-feira a criação 
de um hospital de campa-
nha no Ginásio do Parque 
do Ibirapuera, na zona sul 
da Capital. 

A unidade de saúde de-
verá ser inaugurada em 1º 
de maio e terá 240 leitos de 
baixa complexidade. Cer-
ca de 800 profissionais de 
saúde trabalharão no local.

Com o novo hospital, a 
Capital passará a ter três 
hospitais de campanha. 

Os outros são no estádio 
do Pacaembu, inaugurado 

Novo hospital de campanha será no Ginásio do Ibirapuera
(Centro Educacional Unifi-
cado) Paraisópolis, na zona 
sul de São Paulo, em hospi-
tal de campanha para pa-
cientes diagnosticados com 
coronavírus. 
A intenção é incluir tam-
bém duas escolas ao lado 
do equipamento para mon-
tar a estrutura.

O objetivo da prefeitura 
é ajudar a desafogar o Hos-
pital do Campo Limpo ao 
atender a demanda de pa-
cientes da região. 

O espaço teria 320 leitos 
com capacidade para aten-
der pacientes de alta, média 
e baixa complexidade. Não 
há data ainda para a defini-
ção do início das obras.

A mesma proposta deve 
ser implementada no CEU 
de Heliópolis, em outra re-
gião da zona sul da cidade.  
(Bruno Hoffmann)Governador de São Paulo, João Doria, durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira 

DIVULGAÇÃO GOVERNO DO ESTADO

na última segunda-feira (6), 
e no Complexo do Anhem-
bi, que deve ser entregue no 
próximo dia 15. Esses dois 
foram construídos pela Pre-
feitura de São Paulo.

“Estamos abrindo e 
acrescentando na Capital 
2.240 leitos de baixa com-
plexidade, fundamentais 
para liberarem as unida-
des de saúde para atendi-
mento de casos mais gra-
ves do coronavírus”, disse o  
governador.

PARAISÓPOLIS.
A Prefeitura de São Paulo, 
gestão Bruno Covas (PSDB), 
estuda transformar o CEU 

O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo 
governador de São Paulo João Doria; unidade 
deverá ser inaugurada em 1º de maio

 A A concessionária Ecovias 
firmou na última segunda-fei-
ra (6) acordo com o Ministério 
Público Estadual (MPE) em que 
afirma que todos os 12 contra-
tos de concessão rodoviária as-
sinados pelo governo de São 
Paulo a partir de 1998 foram 
fraudados por meio da ação 
de um cartel. De acordo com a 
companhia, que administra o 
sistema Anchieta-Imigrantes, 
o grupo, formado por dezenas 
de empresas, pagou propina a 
agentes públicos e fez repasses 
para caixa dois de campanhas 
políticas. As informações fo-
ram publicadas pelo “Estadão”.

Como parte do acordo de 
não persecução cível assinado 
na última segunda-feira (6), a 
Ecovias se comprometeu a pa-
gar R$ 650 milhões ao Estado. 
Deste total, R$ 150 milhões de-
verão ser usados para custear 
uma redução de 10% no valor 

Ecovias terá de devolver  
R$ 650 milhões por fraudes 

Deste total, R$ 150 mi deverão ser usados para custear uma redução 
de 10% no valor da tarifa do pedágio da Ecovias entre 21h e 5h

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

da tarifa do pedágio da Eco-
vias entre 21h e 5h, em uma 
ação voltada a caminhoneiros 
que continuam trabalhando 
em meio à pandemia de coro-
navírus. Outros R$ 36 milhões 

serão usados para custear UTIs 
para pacientes com Covid-19 e 
testes da doença. A definição 
de como o dinheiro será gasto 
foi feita com participação do 
governo paulista. 

Segundo relatos feitos ao 
MP, a Ecovias e dezenas de em-
presas formaram consórcios 
para disputar licitações com 
o objetivo apenas de simular 
competição. Nem todas, po-
rém, tinham condições reais 
de assumir as rodovias em  
disputa.

Durante a duração do car-
tel, estiveram no comando do 
Estado de São Paulo os gover-
nadores Mário Covas, Geraldo 
Alckmin e José Serra, todos do 
PSDB.

Este é o maior acordo cí-
vel já assinado pelo MP pau-
lista, em valores arrecadados.   
(GSP)

Como parte do 
acordo de não 
persecução cível 
assinado na 
última segunda-
feira (6), a Ecovias 
se comprometeu 
a pagar R$ 650 
milhões ao Estado

 A O prefeito Bruno Covas 
(PSDB) afirmou nesta terça-fei-
ra (7) que é contra a prorroga-
ção do pagamento de parcelas 
do IPTU (Imposto Predial e Ter-
ritorial e Urbano) por 180 dias 
que será proposta pela Câma-
ra em projeto de lei nos próxi-
mos dias. Segundo o tucano, o 
dinheiro do IPTU e do ISS (Im-
posto Sobre Serviços) corres-
pondem a praticamente me-
tade do orçamento municipal.

Covas disse que não há ne-
nhuma proposta da prefeitura 
para prorrogação ou isenção 
do pagamento desses impos-
tos. “O IPTU tem uma regra, 
uma lógica, de distribuição de 
riqueza na cidade de São Pau-
lo. Paga mais IPTU quem tem 
mansão nos Jardins. É pratica-
mente isento quem mora em 
bairros afastados do centro da 
cidade”, afirmou.

Segundo o prefeito, pror-
rogar o pagamento do IPTU é 

Prefeitura vai manter 
cobrança de IPTU 

beneficiar as classe A e B em 
detrimento da população das 
classes D e E. “Prorrogar IPTU 
significa a prefeitura não ter 
dinheiro para ter hospital mu-
nicipal de campanha, para 
comprar cesta-básica. Ou seja, 
beneficiar a população mais 
rica e deixar a população mais 
carente sem esse tipo de ampa-
ro. Por isso, a prefeitura é con-
tra qualquer isenção de IPTU 
neste momento”, explicou.

Sobre o ISS, Covas afirmou 
que o imposto é pago pela 
quantidade de serviços presta-
dos. “Quem não está prestando 
serviço não está pagando ISS, 
porque é uma porcentagem 
sobre a fatura”, disse. A propos-
ta de adiar o pagamento de par-
celas vencidas ou a vencer do 
IPTU faz parte de um pacote 
de medidas a ser proposto pela 
Câmara. Serão dois projetos 
de lei, um deles voltado à área  
econômica. (GSP e FP)
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, 
nº 4.500, sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) 
nº CMIL-007/2020, do tipo Menor Preço, Processo nº PRC-2020/00030, Oferta de Compra n.º 
510109000012020OC00085, objetivando a constituição de sistema de registro de preços para prestação 
de serviços, não contínuos, de locação de aeronaves destinadas ao combate a incêndio em coberturas 
vegetais, consoante o detalhado no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio das propostas 
eletrônicas: 08/04/2020. Data e hora da abertura da sessão pública: 23/04/2020 às 10:00 horas. Demais 
informações encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço de correio 
eletrônico: financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8660/8322.

PROCESSO LICITATÓRIO 05/2020, PREGÃO 03/2020
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 05/2020, na modalidade de Pregão 03/2020, na forma presencial, 
para a aquisição de gêneros alimentícios, desinfetante e gás liquefeito de 
petróleo, visando atender as necessidades da Merenda Escolar (Ensino 
Fundamental, Creches e Pré-Escola). Data: 24 de abril de 2020, às 09 
horas. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, 
na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o 
arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.
br. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, 
ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se 
relacionar com os termos do presente edital, ou na Secretaria de Educação, 
através do telefone (18) 3741 2090, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento – Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 06/2020, PREGÃO 04/2020
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 06/2020, na modalidade de Pregão 04/2020, na forma 
presencial, para a aquisição de mobiliários, equipamentos eletrônicos, 
eletrodomésticos, informática e escritório, para atender as necessidades da 
Creche Maria José Vieira Telles. Data: 27 de abril de 2020, às 09 horas. 
O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na 
Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o 
arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.
br. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, 
ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se 
relacionar com os termos do presente edital, ou na Secretaria de Educação, 
através do telefone (18) 3741 2074, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento – Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 07/2020, PREGÃO 05/2020
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 07/2020, na modalidade de Pregão 05/2020, na forma presencial, 
para a aquisição de livros de literatura para as bibliotecas das escolas 
municipais, em atendimento a solicitação da Secretaria de Educação. 
Data: 28 de abril de 2020, às 09 horas. O edital completo e seus anexos 
serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de 
Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo 
e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se 
fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou na Secretaria de Educação, através do telefone (18) 3741 2074, 
quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Aparecida de Fátima 
Gavioli Nascimento – Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 08/2020, CREDENCIAMENTO 02/2020
Acha-se aberta, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 08/2020, Credenciamento 02/2020. Objeto: Chamamento 
público para o credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 
organizações, para o período de 12 (doze) meses, visando o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. O prazo para entrega 
dos envelopes (Habilitação e Projeto de Venda) será no período de 09 de 
abril de 2020 até 09 de maio de 2020, no horário das 8h às 11h e das 13h 
às 17h, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Castilho. O edital, 
na integra, encontra-se a disposição dos interessados no Paço Municipal, 
na Divisão de Licitações, sito a Praça da Matriz, 247, Castilho, ou através 
do email: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares serão 
fornecidas pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 13/2020 - DISPENSA 03/2020 - RATIFICAÇÃO
Por não vislumbrar qualquer óbice legal, hei, por bem, ratificar, com 
base nos elementos constantes dos autos, a formalização de contrato 
com as empresas: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda, CNPJ 
(MF): 79.788.766/0005-66, no valor de R$ 41.424,76, para aquisição de 
1.508 kit escolar Ensino Fundamental I; e Master Indústria Comércio e 
Representações Ltda, CNPJ (MF): 18.627.195/0001-60, no valor de R$ 
24.570,20, para aquisição de 860 kit escolar Educação Infantil. Castilho – 
SP, 07 de abril de 2020. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento. Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 15/2020, TOMADA DE PREÇOS 02/2020
Acha-se aberto na Prefeitura do Município de Castilho, Estado de São 
Paulo, o Processo Licitatório 15/2020, Tomada de Preços 02/2020, obje-
tivando a contratação de empresa de engenharia especializada para exe-
cução de obra de reforma dos prédios: Centro Integrado de Educação e 
Cultura – CIEC, localizado na Rua Adnaldo Rodrigues de Medeiros es-
quina com a Avenida José Luciano Pereira, Centro, Castilho – SP; Centro 
Integrado de Saúde – CIS, localizado na Avenida Dr. Getúlio Vargas, 
Quadra 17, Centro, Castilho – SP; e Velório Municipal, localizado na Rua 
Mariano Nogueira de Souza, s/nº, esquina com a Rua Benedito Rodrigues 
de Matos, Centro, Castilho – SP; objeto do Convênio nº 797/2019, celebra-
do com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional – Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais, autorizado pela Lei Municipal nº 2.873, de 09 de março 
de 2020. Tipo: menor preço. Regime: empreitada global. Valor orçado: 
R$ 512.248,68. Encerramento: 30 de abril de 2020, às 09 horas. O edital 
completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da 
Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital 
será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações 
complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 
interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através do 
telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar com 
os termos do presente edital ou no Departamento de Engenharia e Projetos, 
através do telefone (18) 3741 1671, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento – Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

 
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

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

DECRETO Nº 8.042, DE 02 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR 
NA CONTADORIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO 
FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CASSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais;

DECRETA:

Art. 1º - Em conformidade com a Lei Municipal nº. 5.713 de 04 de 
dezembro de 2019, fica autorizado na Contadoria Municipal para 
o orçamento vigente um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
no valor de R$ 228.240,00 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e 
quarenta reais) destinados a suplementar as seguintes dotações: 

02 – Prefeitura Municipal
02.06 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbanis-
mo
02.06.02 – Diretoria de Meio Ambiente
18.122.0010.1001 – Aquisição de material permanente
4490.52 – Equipamento e material permanente ........ + R$ 97.240,00

02.09 – Secretaria de Assistência Social
02.09.02 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoles-
cente
08.243.0011.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo ............................... + R$ 70.000,00

02.09.03 – Diretoria de Assistência Social
08.243.0011.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo ............................... + R$ 20.000,00
3390.39 – Outros Serviços Terceiros -
 pessoa jurídica ....................................................... + R$ 41.000,00

TOTAL .................................................................... + R$ 228.240,00

Art. 2º - O CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR que trata o ar-
tigo anterior, será coberto com o Superávit Financeiro da Fonte de 
Recursos Próprios apurado no Balanço Patrimonial do exercício 
de 2019.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
02 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cássio Habice Prado
 Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO EM 02 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
 Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020.
TIPO: “menor preço global” (execução indireta empreitada por preço global)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO PAS JOÃO 
PAULO II, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 01112/2019, FIRMADO COM A SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE.

C O M U N I C A D O
O Município de Valparaiso, através do Departamento de Licitações e Contratos, vem, através deste, 
comunicar que a abertura dos envelopes n°02 (Propostas), da licitação supra, será no dia 13/04/2020 
às 09h, haja vista que o prazo concedido para apresentação de recurso, referente à fase de habili-
tação, transcorreu sem apresentação do mesmo, permanecendo, desta forma, inalterado o quadro 
de empresas habilitadas e inabilitadas. Maiores informações pelo e-mail abaixo mencionado ou pelo 
telefone (18) 3401-9200 – ramal 230 – Setor de Licitações – e-mail: licitacao@valparaiso.sp.gov.br.

Valparaíso-SP, 07 de abril de 2020.
MAURO ANTONIO DA SILVA 

Presidente da CPL

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 2019.

São Paulo, 26 de março de 2020.
EURÍPEDES SALES

Presidente do Conselho de Administração

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 05/2020 - republicado
Processo de Compras nº 03/2020

Data/Hora da sessão: 24/04/2020 às 09h30min.
Objeto: Contratação de empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva em poços tu-
bulares profundos, incluindo os materiais, ferramentas e mão de obra necessários, conforme Edital.
Para baixar o Edital acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacao, ou consultar o Edital impresso 
na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-4410 ou 
compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 05/2020.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico - nº 05/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  559/2020.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 27/04/2020, às 09h00min.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais Esportivos, Escritório, Mobiliário, Utensílios de Cozinha, Instrumentos 
Musicais, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Equipamentos de Informática (SIGTV 2018).
OFERTA DE COMPRA Nº 2020OC00006.
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia Municipal, sito na Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, 
Limeira-SP, de segunda a sexta-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá mediante o recolhimento dos 
respectivos valores, de acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou solicitado através 
do e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245.

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO 

PROCESSO nº.  001/2020
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020
Tipo menor preço 
Acha-se aberto  na Prefeitura  Municipal de  Itariri-SP., a licitação Modalidade Tomada de 
Preço, para a  contratação de empresa com fornecimento  de material e mão de obra, 
objetivando a OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRINCIPAIS 
ACESSOS E CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITARIRI, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 
Nº. 343/2019, CELEBRADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETA-
RIA DE TURISMO, CONFORME PROJETO E MEMORIAOL DESCRITIVO, ANEXO DO 
EDITAL.  
DATA DA REALIZAÇÃO:  dia  28/04/2020,  às  09:00  horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebidos na 
sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 
n. 133, centro, Itariri/SP.
VALOR ESTIMATIVO:R$ 399.737,88 ( trezentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e 
sete reais e  oitenta e oito centavos). 
O Edital poderá ser  acessado no site oficial da Prefeitura de Itariri: www.itariri.sp.gov.br e 
também poderá ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), 
telefax (13) 34187300 .

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 14/2020

OBJETO: Pregão Presencial objetivando o Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais de Construção. 
DATA DA ABERTURA: 27 de Abril de 2020, às 09:00 horas. EDITAL COMPLETO E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor 
de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1321, 
Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. SÍTIO ELETRÔNICO: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br. 

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 7/4/2020. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

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

COMUNICADO
DECISÃO DE RECURSO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Nº 084-3/2019 - PROCESSO Nº 202.683/2019
OBJETO: - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos comunica que foi dado DESPROVIMENTO 
ao recurso impetrado pela licitante DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. e HO-
MOLOGA o resultado da licitação: Lote 1: ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESA-
RIAL EIRELI EPP. no valor global de R$ 392.691,88. Mogi das Cruzes, em 06 de abril 
de 2020. Glauco Luiz Silva - Diretor Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 – EDITAL Nº 02/2020

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE ANALÂNDIA, Estado de São Paulo, torna público para o co-
nhecimento de quem possa interessar, que no dia 23 de abril de 2020, às 10h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Avenida 04, 381, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital nº 02/2020 
na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTOS, MATERIAL DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME A NECESSIDADE, conforme especificações técnicas con-
tidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou con-
sultados no Paço Municipal, de segunda à sexta-feira das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min 
ou consultados no site oficial da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Analândia – www.analandia.sp. 
gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (19) 3566.9090 ou ainda através do e-mail: gabinete@
analandia.sp.gov.br. Analândia, 07 de abril de 2020. JAIRO APARECIDO MASCIA - Prefeito Municipal -

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

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
Modo Disputa Fechado nº 014/2020. Edital de 07/04/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
instalações elétricas, iluminação, sistema de prevenção contra descarga atmosférica e proteção contra incêndio - 
com fornecimento de mão de obra. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 09:30 do dia 
13/05/2020
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) 
gratuitamente. Armando Mietto Junior / Diretor Administrativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO DE SUSPENSÃO - Chamada Pública 08/19 - Edital 
177/19 - PMH 13704/19 - Objeto “contratação da melhor proposta 
técnica e financeira de pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, qualificada como Organização Social no âmbito do município 
de Hortolândia/SP, para celebrar CONTRATO DE GESTÃO objetivando 
o apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços da rede 
de saúde do Município, em consonância com as Políticas de Saúde 
do SUS, diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, para assegurar 
assistência integral e gratuita à população, conforme definido neste 
Edital e seus Anexos. O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a SUSPENSÃO sine die da chamada em epigrafe, tendo 
em vista, despacho do TCE-SP determinando a suspensão. Hortolândia, 
07 de abril de 2020. Claudemir Aparecido Marques Francisco/Secretário 
Municipal Interino de Administração e Gestão de Pessoal.

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO ANTECIPADO

Venho através deste, informar que por exigência do fornecedor, 
será efetuado o pagamento antecipado no valor de R$ 4.474,65 
(quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cin-
co centavos) referente aquisição de sapatos de segurança, para 
o fornecedor Cirúrgica e Dental Pássaro LTDA., inscrito no CNPJ: 
253.590.42/0001-44. Com número de pedido 1621/0-2020. Este 
pagamento antecipado se faz necessário devido exigência do for-
necedor. 

Valdirene C. de Oliveira Prado
Secretária Municipal de Saúde Interina 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
EDITAL Nº 35/2020 - PROCESSO Nº 37/2020
Objeto: Fornecimento de fi tas isolante, tefl on 
e de isolamento; lanternas, pilhas e baterias 
alcalinas, através do Sistema de Registro de 
Preços. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através do 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 
de 24 de abril de 2020, às 09h00. Maiores infor-
mações, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 07 de abril de 2020. 
ENGº SANDRO DE A. LOPES CORAL - Su-
perintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2020
EDITAL No 33/2020 - PROCESSO No 35/2020
Objeto: Fornecimento de Leite Integral, atra-
vés do Sistema de Registro de Preços. O Edi-
tal está disponível gratuitamente através dos 
sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 24 de abril 
de 2020, às 09h00. Maiores informações, na 
Gerência de Compras, Licitações e Contratos 
do SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 07 de abril  de 2020. Engo Sandro 
de A. Lopes Coral – Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
EDITAL Nº 35/2020 - PROCESSO Nº 37/2020
Objeto: Fornecimento de fi tas isolante, tefl on 
e de isolamento; lanternas, pilhas e baterias 
alcalinas, através do Sistema de Registro de 
Preços. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através do 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 
de 24 de abril de 2020, às 09h00. Maiores infor-
mações, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 07 de abril de 2020. 
ENGº SANDRO DE A. LOPES CORAL - Su-
perintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2020
EDITAL No 33/2020 - PROCESSO No 35/2020
Objeto: Fornecimento de Leite Integral, atra-
vés do Sistema de Registro de Preços. O Edi-
tal está disponível gratuitamente através dos 
sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 24 de abril 
de 2020, às 09h00. Maiores informações, na 
Gerência de Compras, Licitações e Contratos 
do SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 07 de abril  de 2020. Engo Sandro 
de A. Lopes Coral – Superintendente

PRORROGAÇÃO DE DATA 
DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A administração do Município de Santa Isabel, comunica que, devi-
do o dia 10/04/2020 ser feriado, fica prorrogada a data de abertura 
dos envelopes da CHAMADA PÚBLICA  Nº 01/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 6085/2019, objetivando a  Aquisição de Gê-
neros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Em-
preendedor Familiar Rural, conforme:
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 13/04/2020 às 09h.

CAMILA ANDRÉ FERREIRA
Diretoria de Licitações e Contratos

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

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

ERRATA Assembleia Geral Ordinária - Edital De Convocação
Publicado no dia 07/04/2020, páginas A4 do jornal Gazeta de S. Paulo e  25 do Diário 
Oficial, Onde se lê: “(…) findo em 31 de dezembro de 2018 (…)”. Leia-se: “(…) findo 
em 31 de dezembro de 2019. 

São Paulo, 07 de abril de 2020.
EURÍPEDES SALES

Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLOREAL
AVISO DE ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS

Processo Licitatório nº 020/2020
Tomada de Preços n° 005/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Floreal faz saber aos interessados do certame 
em epígrafe, que, a reunião para abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” será dia 
15 de Abril de 2.020 às 8:30 horas na Secretaria do Município de Floreal, sito a Rua Procópio 
Davidoff, nº 130 – Centro. 

Floreal (SP), 07 de Abril de 2020.
MARCELLA CRUZ MACIEL DE CARVALHO

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CHAMADA PÚBLICA N° 02/2020 – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL COM DISPENSA 
DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER E ADMINISTRAR 
CARTÃO ELETRÔNICO – “ALIMENTAÇÃO DO ALUNO” PARA OS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO.
Recebimento de propostas somente em meio eletrônico, através do e-mail: licitacao@ca-
breuva.sp.gov.br, até as 17h00 horas do dia 16 de abril de 2020. Retirada do edital através 
de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso 
http://www.cabreuva.sp.gov.br.

Cabreúva, 07 de abril de 2020.
Henrique Martin

Prefeito Municipal

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

DocuSign Envelope ID: D5943239-9B44-4E3C-A767-C610244789EA
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, 
nº 4.500, sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) 
nº CMIL-007/2020, do tipo Menor Preço, Processo nº PRC-2020/00030, Oferta de Compra n.º 
510109000012020OC00085, objetivando a constituição de sistema de registro de preços para prestação 
de serviços, não contínuos, de locação de aeronaves destinadas ao combate a incêndio em coberturas 
vegetais, consoante o detalhado no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio das propostas 
eletrônicas: 08/04/2020. Data e hora da abertura da sessão pública: 23/04/2020 às 10:00 horas. Demais 
informações encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço de correio 
eletrônico: financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8660/8322.

PROCESSO LICITATÓRIO 05/2020, PREGÃO 03/2020
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 05/2020, na modalidade de Pregão 03/2020, na forma presencial, 
para a aquisição de gêneros alimentícios, desinfetante e gás liquefeito de 
petróleo, visando atender as necessidades da Merenda Escolar (Ensino 
Fundamental, Creches e Pré-Escola). Data: 24 de abril de 2020, às 09 
horas. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, 
na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o 
arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.
br. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, 
ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se 
relacionar com os termos do presente edital, ou na Secretaria de Educação, 
através do telefone (18) 3741 2090, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento – Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 06/2020, PREGÃO 04/2020
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 06/2020, na modalidade de Pregão 04/2020, na forma 
presencial, para a aquisição de mobiliários, equipamentos eletrônicos, 
eletrodomésticos, informática e escritório, para atender as necessidades da 
Creche Maria José Vieira Telles. Data: 27 de abril de 2020, às 09 horas. 
O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na 
Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o 
arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.
br. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, 
ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se 
relacionar com os termos do presente edital, ou na Secretaria de Educação, 
através do telefone (18) 3741 2074, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento – Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 07/2020, PREGÃO 05/2020
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 07/2020, na modalidade de Pregão 05/2020, na forma presencial, 
para a aquisição de livros de literatura para as bibliotecas das escolas 
municipais, em atendimento a solicitação da Secretaria de Educação. 
Data: 28 de abril de 2020, às 09 horas. O edital completo e seus anexos 
serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de 
Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo 
e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se 
fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou na Secretaria de Educação, através do telefone (18) 3741 2074, 
quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Aparecida de Fátima 
Gavioli Nascimento – Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 08/2020, CREDENCIAMENTO 02/2020
Acha-se aberta, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 08/2020, Credenciamento 02/2020. Objeto: Chamamento 
público para o credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 
organizações, para o período de 12 (doze) meses, visando o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. O prazo para entrega 
dos envelopes (Habilitação e Projeto de Venda) será no período de 09 de 
abril de 2020 até 09 de maio de 2020, no horário das 8h às 11h e das 13h 
às 17h, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Castilho. O edital, 
na integra, encontra-se a disposição dos interessados no Paço Municipal, 
na Divisão de Licitações, sito a Praça da Matriz, 247, Castilho, ou através 
do email: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares serão 
fornecidas pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 13/2020 - DISPENSA 03/2020 - RATIFICAÇÃO
Por não vislumbrar qualquer óbice legal, hei, por bem, ratificar, com 
base nos elementos constantes dos autos, a formalização de contrato 
com as empresas: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda, CNPJ 
(MF): 79.788.766/0005-66, no valor de R$ 41.424,76, para aquisição de 
1.508 kit escolar Ensino Fundamental I; e Master Indústria Comércio e 
Representações Ltda, CNPJ (MF): 18.627.195/0001-60, no valor de R$ 
24.570,20, para aquisição de 860 kit escolar Educação Infantil. Castilho – 
SP, 07 de abril de 2020. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento. Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

PROCESSO LICITATÓRIO 15/2020, TOMADA DE PREÇOS 02/2020
Acha-se aberto na Prefeitura do Município de Castilho, Estado de São 
Paulo, o Processo Licitatório 15/2020, Tomada de Preços 02/2020, obje-
tivando a contratação de empresa de engenharia especializada para exe-
cução de obra de reforma dos prédios: Centro Integrado de Educação e 
Cultura – CIEC, localizado na Rua Adnaldo Rodrigues de Medeiros es-
quina com a Avenida José Luciano Pereira, Centro, Castilho – SP; Centro 
Integrado de Saúde – CIS, localizado na Avenida Dr. Getúlio Vargas, 
Quadra 17, Centro, Castilho – SP; e Velório Municipal, localizado na Rua 
Mariano Nogueira de Souza, s/nº, esquina com a Rua Benedito Rodrigues 
de Matos, Centro, Castilho – SP; objeto do Convênio nº 797/2019, celebra-
do com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional – Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não 
Governamentais, autorizado pela Lei Municipal nº 2.873, de 09 de março 
de 2020. Tipo: menor preço. Regime: empreitada global. Valor orçado: 
R$ 512.248,68. Encerramento: 30 de abril de 2020, às 09 horas. O edital 
completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da 
Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital 
será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações 
complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 
interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através do 
telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar com 
os termos do presente edital ou no Departamento de Engenharia e Projetos, 
através do telefone (18) 3741 1671, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento – Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

 
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

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

DECRETO Nº 8.042, DE 02 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR 
NA CONTADORIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO 
FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CASSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de 
Porto Feliz, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais;

DECRETA:

Art. 1º - Em conformidade com a Lei Municipal nº. 5.713 de 04 de 
dezembro de 2019, fica autorizado na Contadoria Municipal para 
o orçamento vigente um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
no valor de R$ 228.240,00 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e 
quarenta reais) destinados a suplementar as seguintes dotações: 

02 – Prefeitura Municipal
02.06 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbanis-
mo
02.06.02 – Diretoria de Meio Ambiente
18.122.0010.1001 – Aquisição de material permanente
4490.52 – Equipamento e material permanente ........ + R$ 97.240,00

02.09 – Secretaria de Assistência Social
02.09.02 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoles-
cente
08.243.0011.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo ............................... + R$ 70.000,00

02.09.03 – Diretoria de Assistência Social
08.243.0011.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo ............................... + R$ 20.000,00
3390.39 – Outros Serviços Terceiros -
 pessoa jurídica ....................................................... + R$ 41.000,00

TOTAL .................................................................... + R$ 228.240,00

Art. 2º - O CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR que trata o ar-
tigo anterior, será coberto com o Superávit Financeiro da Fonte de 
Recursos Próprios apurado no Balanço Patrimonial do exercício 
de 2019.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
02 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cássio Habice Prado
 Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO EM 02 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
 Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020.
TIPO: “menor preço global” (execução indireta empreitada por preço global)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO PAS JOÃO 
PAULO II, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 01112/2019, FIRMADO COM A SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE.

C O M U N I C A D O
O Município de Valparaiso, através do Departamento de Licitações e Contratos, vem, através deste, 
comunicar que a abertura dos envelopes n°02 (Propostas), da licitação supra, será no dia 13/04/2020 
às 09h, haja vista que o prazo concedido para apresentação de recurso, referente à fase de habili-
tação, transcorreu sem apresentação do mesmo, permanecendo, desta forma, inalterado o quadro 
de empresas habilitadas e inabilitadas. Maiores informações pelo e-mail abaixo mencionado ou pelo 
telefone (18) 3401-9200 – ramal 230 – Setor de Licitações – e-mail: licitacao@valparaiso.sp.gov.br.

Valparaíso-SP, 07 de abril de 2020.
MAURO ANTONIO DA SILVA 

Presidente da CPL

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 2019.

São Paulo, 26 de março de 2020.
EURÍPEDES SALES

Presidente do Conselho de Administração

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 05/2020 - republicado
Processo de Compras nº 03/2020

Data/Hora da sessão: 24/04/2020 às 09h30min.
Objeto: Contratação de empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva em poços tu-
bulares profundos, incluindo os materiais, ferramentas e mão de obra necessários, conforme Edital.
Para baixar o Edital acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacao, ou consultar o Edital impresso 
na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-4410 ou 
compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 05/2020.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico - nº 05/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  559/2020.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 27/04/2020, às 09h00min.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais Esportivos, Escritório, Mobiliário, Utensílios de Cozinha, Instrumentos 
Musicais, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Equipamentos de Informática (SIGTV 2018).
OFERTA DE COMPRA Nº 2020OC00006.
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia Municipal, sito na Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, 
Limeira-SP, de segunda a sexta-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá mediante o recolhimento dos 
respectivos valores, de acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou solicitado através 
do e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245.

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO 

PROCESSO nº.  001/2020
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020
Tipo menor preço 
Acha-se aberto  na Prefeitura  Municipal de  Itariri-SP., a licitação Modalidade Tomada de 
Preço, para a  contratação de empresa com fornecimento  de material e mão de obra, 
objetivando a OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRINCIPAIS 
ACESSOS E CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITARIRI, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 
Nº. 343/2019, CELEBRADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETA-
RIA DE TURISMO, CONFORME PROJETO E MEMORIAOL DESCRITIVO, ANEXO DO 
EDITAL.  
DATA DA REALIZAÇÃO:  dia  28/04/2020,  às  09:00  horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebidos na 
sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 
n. 133, centro, Itariri/SP.
VALOR ESTIMATIVO:R$ 399.737,88 ( trezentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e 
sete reais e  oitenta e oito centavos). 
O Edital poderá ser  acessado no site oficial da Prefeitura de Itariri: www.itariri.sp.gov.br e 
também poderá ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), 
telefax (13) 34187300 .

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 14/2020

OBJETO: Pregão Presencial objetivando o Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais de Construção. 
DATA DA ABERTURA: 27 de Abril de 2020, às 09:00 horas. EDITAL COMPLETO E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor 
de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1321, 
Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. SÍTIO ELETRÔNICO: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br. 

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 7/4/2020. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

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

COMUNICADO
DECISÃO DE RECURSO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Nº 084-3/2019 - PROCESSO Nº 202.683/2019
OBJETO: - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza predial.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos comunica que foi dado DESPROVIMENTO 
ao recurso impetrado pela licitante DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. e HO-
MOLOGA o resultado da licitação: Lote 1: ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESA-
RIAL EIRELI EPP. no valor global de R$ 392.691,88. Mogi das Cruzes, em 06 de abril 
de 2020. Glauco Luiz Silva - Diretor Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 – EDITAL Nº 02/2020

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE ANALÂNDIA, Estado de São Paulo, torna público para o co-
nhecimento de quem possa interessar, que no dia 23 de abril de 2020, às 10h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Avenida 04, 381, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital nº 02/2020 
na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTOS, MATERIAL DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME A NECESSIDADE, conforme especificações técnicas con-
tidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou con-
sultados no Paço Municipal, de segunda à sexta-feira das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min 
ou consultados no site oficial da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Analândia – www.analandia.sp. 
gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (19) 3566.9090 ou ainda através do e-mail: gabinete@
analandia.sp.gov.br. Analândia, 07 de abril de 2020. JAIRO APARECIDO MASCIA - Prefeito Municipal -

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

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
Modo Disputa Fechado nº 014/2020. Edital de 07/04/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
instalações elétricas, iluminação, sistema de prevenção contra descarga atmosférica e proteção contra incêndio - 
com fornecimento de mão de obra. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 09:30 do dia 
13/05/2020
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) 
gratuitamente. Armando Mietto Junior / Diretor Administrativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO DE SUSPENSÃO - Chamada Pública 08/19 - Edital 
177/19 - PMH 13704/19 - Objeto “contratação da melhor proposta 
técnica e financeira de pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, qualificada como Organização Social no âmbito do município 
de Hortolândia/SP, para celebrar CONTRATO DE GESTÃO objetivando 
o apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços da rede 
de saúde do Município, em consonância com as Políticas de Saúde 
do SUS, diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, para assegurar 
assistência integral e gratuita à população, conforme definido neste 
Edital e seus Anexos. O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a SUSPENSÃO sine die da chamada em epigrafe, tendo 
em vista, despacho do TCE-SP determinando a suspensão. Hortolândia, 
07 de abril de 2020. Claudemir Aparecido Marques Francisco/Secretário 
Municipal Interino de Administração e Gestão de Pessoal.

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO ANTECIPADO

Venho através deste, informar que por exigência do fornecedor, 
será efetuado o pagamento antecipado no valor de R$ 4.474,65 
(quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cin-
co centavos) referente aquisição de sapatos de segurança, para 
o fornecedor Cirúrgica e Dental Pássaro LTDA., inscrito no CNPJ: 
253.590.42/0001-44. Com número de pedido 1621/0-2020. Este 
pagamento antecipado se faz necessário devido exigência do for-
necedor. 

Valdirene C. de Oliveira Prado
Secretária Municipal de Saúde Interina 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
EDITAL Nº 35/2020 - PROCESSO Nº 37/2020
Objeto: Fornecimento de fi tas isolante, tefl on 
e de isolamento; lanternas, pilhas e baterias 
alcalinas, através do Sistema de Registro de 
Preços. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através do 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 
de 24 de abril de 2020, às 09h00. Maiores infor-
mações, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 07 de abril de 2020. 
ENGº SANDRO DE A. LOPES CORAL - Su-
perintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2020
EDITAL No 33/2020 - PROCESSO No 35/2020
Objeto: Fornecimento de Leite Integral, atra-
vés do Sistema de Registro de Preços. O Edi-
tal está disponível gratuitamente através dos 
sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 24 de abril 
de 2020, às 09h00. Maiores informações, na 
Gerência de Compras, Licitações e Contratos 
do SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 07 de abril  de 2020. Engo Sandro 
de A. Lopes Coral – Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
EDITAL Nº 35/2020 - PROCESSO Nº 37/2020
Objeto: Fornecimento de fi tas isolante, tefl on 
e de isolamento; lanternas, pilhas e baterias 
alcalinas, através do Sistema de Registro de 
Preços. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através do 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 
de 24 de abril de 2020, às 09h00. Maiores infor-
mações, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 07 de abril de 2020. 
ENGº SANDRO DE A. LOPES CORAL - Su-
perintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2020
EDITAL No 33/2020 - PROCESSO No 35/2020
Objeto: Fornecimento de Leite Integral, atra-
vés do Sistema de Registro de Preços. O Edi-
tal está disponível gratuitamente através dos 
sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 24 de abril 
de 2020, às 09h00. Maiores informações, na 
Gerência de Compras, Licitações e Contratos 
do SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 07 de abril  de 2020. Engo Sandro 
de A. Lopes Coral – Superintendente

PRORROGAÇÃO DE DATA 
DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A administração do Município de Santa Isabel, comunica que, devi-
do o dia 10/04/2020 ser feriado, fica prorrogada a data de abertura 
dos envelopes da CHAMADA PÚBLICA  Nº 01/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 6085/2019, objetivando a  Aquisição de Gê-
neros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Em-
preendedor Familiar Rural, conforme:
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 13/04/2020 às 09h.

CAMILA ANDRÉ FERREIRA
Diretoria de Licitações e Contratos

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

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

ERRATA Assembleia Geral Ordinária - Edital De Convocação
Publicado no dia 07/04/2020, páginas A4 do jornal Gazeta de S. Paulo e  25 do Diário 
Oficial, Onde se lê: “(…) findo em 31 de dezembro de 2018 (…)”. Leia-se: “(…) findo 
em 31 de dezembro de 2019. 

São Paulo, 07 de abril de 2020.
EURÍPEDES SALES

Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLOREAL
AVISO DE ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS

Processo Licitatório nº 020/2020
Tomada de Preços n° 005/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Floreal faz saber aos interessados do certame 
em epígrafe, que, a reunião para abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” será dia 
15 de Abril de 2.020 às 8:30 horas na Secretaria do Município de Floreal, sito a Rua Procópio 
Davidoff, nº 130 – Centro. 

Floreal (SP), 07 de Abril de 2020.
MARCELLA CRUZ MACIEL DE CARVALHO

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CHAMADA PÚBLICA N° 02/2020 – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL COM DISPENSA 
DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER E ADMINISTRAR 
CARTÃO ELETRÔNICO – “ALIMENTAÇÃO DO ALUNO” PARA OS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO.
Recebimento de propostas somente em meio eletrônico, através do e-mail: licitacao@ca-
breuva.sp.gov.br, até as 17h00 horas do dia 16 de abril de 2020. Retirada do edital através 
de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso 
http://www.cabreuva.sp.gov.br.

Cabreúva, 07 de abril de 2020.
Henrique Martin

Prefeito Municipal

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
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 A O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, assinou 
um relatório técnico que afir-
ma que o pico dos casos de 
Covid-19 no Brasil será em 
abril e maio e que o País con-
tinuará enfrentando a pande-
mia até meados de setembro. 
O relatório foi divulgado nes-
ta terça-feira (7), pela agência 
de notícias científicas Bori, o 
texto foi publicado na “Revis-
ta da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical”.

O relatório disserta sobre 
o enfretamento da pandemia 
no Brasil e relembra ações da 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e do País. O texto ain-
da cita medidas de contenção 
ao novo coronavírus.

“Embora o Brasil esteja ten-
tando implementar medidas 
para reduzir o número de ca-

Coronavírus deve 
circular pelo País 
até setembro

PANDEMIA. Segundo relatório, pico dos casos no Brasil será em abril 
e maio e País continuará enfrentando a pandemia até setembro

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e outros especialistas assinaram o documento

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

sos, principalmente focados 
no isolamento social, um au-
mento nos casos de Covid-19 
é esperado nos próximos me-
ses. Vários modelos matemá-
ticos mostraram que o vírus 
estará circulando até meados 
de setembro, com um pico im-

portante de casos em abril e 
maio”, diz o relatório, sem ci-
tar números.

O texto faz um alerta so-
bre a disponibilidade de tes-
tes e materiais.”Assim, existem 
preocupações quanto à dispo-
nibilidade de unidades de te-
rapia intensiva (UTI) e ventila-
dores mecânicos necessários 
para pacientes hospitalizados 
com Covid-19, bem como a 
disponibilidade de testes de 
diagnóstico específicos”.

Como uma das formas de 
conter a proliferação do ví-
rus, o isolamento é citado no 
texto. “O isolamento social é 
uma medida que deve ser su-
gerida no início [do surgimen-
to dos casos] para achatar a 
curva epidemiológica com o 
mínimo possível de impacto 
econômico”, dizem os espe-

cialistas no relatório.
Continuando, o docu-

mento afirma  que “se o dis-
tanciamento social é eficaz 
[para conter a pandemia] (...), 
o impacto econômico poderá 
ser mitigado quando a atual 
pandemia de Covid-19 for 
 controlada”.

Além do isolamento, o do-
cumento também cita o uso 
das máscaras como uma me-
dida preventiva. O texto faz 
uma comparação ao compor-

tamento na Ásia, onde o uso 
de máscara é cultural e não 
há o costume de abraços e bei-
jos, como no Brasil. “Essas di-
ferenças podem ser decisivas 
em evolução das pandemias”, 
afirma o documento.

Além do ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandet-
ta, o médico infectologista 
Julia Croda e o secretário de 
Vigilância em Saúde são ou-
tros nomes que assinaram o  
relatório.

MORTES NO BRASIL.
Segundo dados de segun-
da-feira (6), divulgados pelo  
Ministério da Saúde o País 
chegou a 12.056 casos confir-
mados e 553 mortes pelo co-
ronavírus. A taxa de letalida-
de está em 4,6%. Foram 926 
novos casos e 67 mortes re-
gistradas apenas nas últimas 
24 horas. No domingo (5), a 
contagem do Ministério da 
Saúde estava em 486 mortes.  
(GSP)

O relatório foi 
divulgado nesta 
terça (7); o texto 
foi publicado 
na “Revista 
da Sociedade 
Brasileira 
de Medicina 
Tropical”

 A O novo embaixador dos 
Estados Unidos no Brasil, 
Todd Chapman, negou nesta 
terça-feira  (7), em entrevista 
coletiva online, que seu país 
tenha adquirido, comprado, 
retido ou bloqueado qualquer 
equipamento hospitalar ou 
medicação destinada ao Bra-
sil para combate ao novo co-
ronavírus (Covid-19). Segundo 
Chapman, tais informações 
são “notícias ruins” divulga-
das por pessoas que querem 
avançar com suas “agendas 
pessoais ou de governo”; ou 
mesmo de “muitos comer-
ciantes que querem vender 
para lá e para cá” na busca por 
lucros cada vez maiores.

“Nossos oficiais de Justi-
ça já estão trabalhando con-
tra isso, porque nossa lei não 
permite esse tipo de prática, 
visando [estabelecer] preços 
supervalorizados”, disse o em-

Embaixador nega que EUA 
bloquearam envio de insumos

O novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman 
nesta terça-feira (7), durante  entrevista coletiva online

REPRODUÇÃO

dores de que seu país teria 
bloqueado remédios e equi-
pamentos que teriam como 
destino as regiões Norte e 
Nordeste, Champman pediu 
que essas informações sejam 
repassadas a seu governo para 
que sejam investigadas.

“Os governadores podem 
nos passar informações para 
que investiguemos. Já o fize-
mos e vimos que não está 
acontecendo. Havendo qual-
quer preocupação, podem 
nos contatar. Repito: não 
estamos bloqueando essas 
coisas. Isso, no entanto, não 
significa que não haja pes-
soas dizendo que isso está  
acontecendo”.

CHINA.
Perguntado sobre se, do pon-
to de vista do governo norte-
-americano, a China estaria 
tentando ganhar influência 
geopolítica ao oferecer ma-
teriais a outros países, para 
o combate ao novo vírus, 
Chapman evitou polemizar 
e disse que o momento é de 
todos trabalharem em con-
junto. (AB)

baixador.
“O governo dos EUA não 

comprou nenhum material 
médico fabricado na China 
e destinado ao Brasil”, disse. 
“E, durante essa emergência 

de saúde, é muito importan-
te cuidar das informações 
e saber de onde elas vêm”, 
 acrescentou.

Com relação a denúncias 
públicas feitas por governa-

 A Integrantes do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) temem 
que uma eventual demissão 
do ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, provoque 
uma enxurrada de processos 
e traga a Corte para o centro 
da crise. A previsão de minis-
tros é que uma possível troca 
de diretriz no ministério no 
combate ao coronavírus leve 
entidades de classe, partidos 
políticos, governos estaduais 
e municipais ao tribunal para 
garantir a adoção de medidas 
técnicas no enfrentamento à 
pandemia.

Em crise pública com Man-
detta, o presidente Jair Bolso-
naro, que discorda do rigor das 
medidas defendidas pelo seu 
ministro, avalia demiti-lo, mas 
tem sido pressionado por alia-
dos a não fazê-lo.

A flexibilização do isola-
mento social na contramão 
das recomendações da OMS 

Supremo teme 
enxurrada de ações

(Organização Mundial da Saú-
de), caso ocorra, por exemplo, 
deve ser questionada no tribu-
nal e obrigaria o Supremo a in-
tervir, o que desgastaria a rela-
ção entre os poderes, segundo 
avaliação de ministros.

O mesmo pode ocorrer 
com o avanço da hidroxiclo-
roquina como arma do gover-
no no combate à doença antes 
das comprovações científicas 
devidas. Mandetta vem ado-
tando um discurso de caute-
la ao uso do medicamento, 
enquanto Bolsonaro defende 
sua utilização. No desejo de 
trocar o ministro, presidente 
tem buscado nos bastidores 
um nome que se alinhe ao seu 
pensamento pró-hidroxiclo-
roquina. Os ministros do STF 
vêm dando sinais públicos de 
que não hesitarão em impor 
limites às ações de Bolsonaro, 
e a saída de Mandetta poderia 
deixar isso mais claro. (FP)

 A Nas últimas 24 horas 
não foi registrada nenhuma 
morte por Covid-19 na Chi-
na, o que ocorre pela primei-
ra vez desde janeiro, o início 
da pandemia. Nesta terça-
-feira (7), a Comissão Nacio-
nal de Saúde da China infor-
mou que foram registrados 32 
novos casos positivos, todos  
importados.

Há ainda o registro de 30 
novos casos assintomáticos. 
Os assintomáticos começa-
ram a ser incluídos nas conta-
gens de infecções confirma-

China não registra 
novas mortes por 
novo coronavírus

Desde o início da pandemia, a China registrou 81.740 casos 

MACAU PHOTO AGENCY/UNSPLASH

das a partir de 4 de abril.
O médico de doenças in-

feciosas Xangai Zhang We-
nhong afirmou ao diário bri-
tânico The Guardian que os 
casos assintomáticos são esti-
mados em 18% a 31% dos casos 
confirmados. Desde o início 
da pandemia, a China regis-
trou 81.740 casos diagnostica-
dos. Morreram 3,331 pessoas e 
77.167 receberam alta.

O número total de infecta-
dos baixou para 1.242. Os casos 
na China continental, que ex-
clui Macau e Hong Kong, estão 

É a primeira vez desde janeiro, o início da 
pandemia, que a China não tem mortes

em queda desde março.
O país reforçou as restri 

ões à chegada de estrangei-
ros por via aérea. Na última 
semana, o governo anunciou 
o aumento do controle nas 
fronteiras terrestes, onde o 
número de casos detectados 
ultrapassa os registrados nos 
aeroportos. Estão também 
proibidas a entrada e a saída 
de cidadãos estrangeiros. Em 
Wuhan, a cidade onde come-

çou a pandemia, as autorida-
des começaram, no mês pas-
sado, a diminuir as restrições 
aos habitantes, depois de me-
ses de bloqueio para tentar 
conter a propagação do vírus. 
À medida que as taxas de in-
fecção caiam, mais de 7 mil 
habitações de Wuhan foram 
consideradas “livres da pande-
mia”, o que permitiu aos mo-
radores que deixassem suas 
casas durante duas horas. (AB)

 A Com o crescimento da po-
pulação e o aumento da par-
cela de idosos, o mundo en-
frentará um apagão de quase 
6 milhões de enfermeiros da-
qui a dez anos, afirma relató-
rio divulgado nesta terça (7) 
pela OMS (Organização Mun-
dial de Saúde).

A profissão tem sido uma 
das mais importantes no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus.

Em países mais pobres, a 
carência será ainda mais gra-
ve, com a falta de 7,6 milhões 
de enfermeiros daqui a dez 
anos. Mesmo em 31 países ri-
cos da OCDE, faltarão profis-
sionais. A previsão é 3,2 mi-
lhões de vagas a menos em 
2030.

O levantamento, feito em 
191 países, conclui que será 

Mundo terá apagão de 
6 mi de enfermeiros 

preciso elevar em 8% o núme-
ro dos que se formam anual-
mente nas universidades e in-
vestir em salários e condições 
de trabalho para atrair mais 
pessoas à profissão.

Sem incentivos, o mundo 
deve chegar a 2030 com um 
total de 36 milhões de enfer-
meiros, em vez dos 41,8 mi-
lhões necessários.

Hoje, há 27,9 milhões de 
profissionais de enfermagem 
no mundo, mas a distribuição 
não corresponde à da popula-
ção. Mais de 80% dos enfer-
meiros estão em países que 
somam 50% da população.

Como a população cresce 
mais rapidamente nos paí-
ses mais pobres, a tendência 
é que a carência se acentue se 
não houver políticas públicas 
específicas. (FP)
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“Não adianta 
ficar o tempo 
todo ligado no 
coronavírus; você 
não aproveita o 
tempo de forma 
produtiva e 
retroalimenta 
uma paranoia”, 
diz o psicólogo

estar na quarentena 
não significa estar 
sozinho. Há atitudes 
que mostram o quanto 
podemos ser solidários. 
um exemplo que vem 
sendo seguido em diver-
sos prédios no brasil são 
vizinhos que se dispõem 
a fazer compras para 
idosos, que não podem 
sair de casa, e deficien-
tes físicos. O direito de 
protestar, nem que seja 
da janela ou sacada, 
também é levado a 
sério. até bingo dá para 
jogar à distância: os mo-
radores ficam na janela 
“cantando” as pedras 
e anotando os núme-
ros. Cantores têm feito 
apresentações trans-
mitidas por aplicativos 
de comunicação ou até 
mesmo nas sacadas – é 
a criatividade a serviço 
da coletividade.

No topo das 
pesquisas

Juntos, mas 
cada um na 
sua casa

T
udo o que é no-
vidade chama 
a atenção e nos 
traz um certo re-
ceio, o medo do 

desconhecido. Essa novi-
dade, atualmente, atende 
pelo nome de coronaví-
rus – que mudou o mun-
do completamente nas 
últimas semanas. “Lidar 
com o novo causa um cer-
to temor, e desperta em 
nós formas de lidar com a 
vida de um jeito diferen-
te daquele que estávamos 
acostumados”, diz Rafael 
Rodrigues de Souza, psicó-
logo clínico junguiano da 
Solução Ativa.

Esse medo do novo não 
vem sozinho: a ansiedade 
sobre o que vai acontecer e 
como será a vida depois da 
pandemia vêm a reboque. 
“É o medo de pegar a doen-
ça, as questões financeiras, 
e ficar em casa por um lon-
go tempo, se precisar sair 
de casa. O que eu faço com 
essa novidade que está 

aqui?”, continua. 
É difícil dizer como esse 

período de isolamento afe-
ta as pessoas. “Cada uma 
responde de um jeito mui-
to peculiar. O que podemos 
dizer é que os introvertidos 
tendem a lidar com o isola-
mento com mais facilida-
de do que os extrovertidos, 
que se sentem mais des-
confortáveis”.

Mas nem tudo são espi-
nhos nessa quarentena. Por 
mais que ela cause um certo 
medo, ela desperta formas 
de lidar com essa novidade: 
é um aprendizado coleti-
vo. “É hora de repensar al-
gumas coisas, de pensar de 
forma altruísta, e não egoís-
ta. Nessa quarentena, temos 
a oportunidade de ressig-
nificar os relacionamentos 
com a família”.

E esse período em casa 
deve ser aproveitado de for-
ma mais produtiva. Uma 
dica é não ficar muito tem-
po procurando informações 
sobre a pandemia, nem pro-

curar culpados pelo que está 
acontecendo. “É importan-
te se informar do que está 
acontecendo e como evitar 
ser contaminado, mas ficar o 
tempo todo ligado no coro-
navírus não ajuda. Você não 
aproveita o tempo de forma 
produtiva e retroalimenta 
uma paranoia”. 

Assim, para passar esse 
tempo de forma mais agra-
dável, o negócio é usar essa 

quarentena de forma criati-
va. “Podemos nos comuni-
car por meio de aplicativos 
de mensagem, telefone...
tem gente fazendo happy 
hour virtual, cada um na 
sua casa. Há também for-
mas de fazer exercícios em 
um espaço reduzido. Dá 
para ver filmes e se atua-
lizar com os lançamentos 
do cinema, ler livros, fazer 
cursos, visitar museus do 
mundo de forma virtual”, 
lista o psicólogo.

Mas não é necessário 
ter uma agenda com as ati-
vidades: o não fazer nada 
também é bem-vindo. “Por 
que não curtir um pouco de 
ócio? Ficar contemplando o 
ambiente e fazer reflexões. 
Não precisa entupir seu dia 
com coisas para fazer. Va-
mos olhar para esta situa-
ção como uma renovação 
e não algo negativo: uma 
oportunidade para nos re-
novar e renovar a humani-
dade”, completa.  
(Vanessa Zampronho)

Graças à tecnologia, podemos estar 
longe fisicamente das pessoas, mas 
não isolados: a comunicação, mais 
do que nunca, nos torna próximos 
uns dos outros, mesmo à distância. 
Veja algumas atividades para apro-
veitar esse tempo de reclusão:

MENTE 
SÃ NA 

QUARENTENA
Ficar em casa não é sinônimo de 

isolamento do resto do mundo: veja dicas 
de como manter a cabeça em ordem em 

tempos de coronavírus
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A 
Cinofilia brasileira 
está em festa com a 
posse do novo pre-
sidente da CBKC 
(Confederação Bra-

sileira de Cinofilia), Fábio 
Amorim, que foi eleito no úl-
timo 3. A CBKC é o órgão res-
ponsável por organizar e re-
gulamentar a criação de cães 
de todas as raças no Brasil. Os 
criadores, árbitros e exposito-
res de cães no Brasil tem uma 
grande expectativa de mu-
danças em todo sistema, pois 
Amorim desde que assumiu 
a vice-presidência em 2014, já 
vem formando vários grupos 
e comissões pertinentes para 
apoiar todos que estão direta-
mente ou indiretamente liga-
dos à criação de cães. Hoje já 
se percebe nitidamente uma 
CBKC renovada e dinâmica, e 

A CBKC tem nova diretoria o mais importante, com todo 
comprometimento desta 
nova diretoria em banir qual-
quer forma de maus tratos ou 
fraudes. Amorim iniciou sua 
carreira cinófila na década de 
80 em Teresina, com cães da 
raça Dobermann, e se tornou 
árbitro de todas as raças de 
cães. 

Como vice-presidente, foi 
eleito José Luiz Cunha de Vas-
concelos que vem desempe-
nhando papel fundamental 
para o sistema cartorário da 
cinofilia nacional. É impor-
tante salientar que a CBKC é 
a única entidade oficial para 
registro de cães de raça pura, 
e que mesmo com inúmeras 
entidades não oficiais tentan-
do ludibriar a população com 
falsos pedigrees, tem tido 
uma postura muito ética em 
todo este cenário. A grande 
missão desta nova diretoria  
é a realização da Exposição 
Mundial de Cães que ocorrerá 
em São Paulo em 2022.

ED
M

IL
SO

N
 R

EI
S

HORÓSCOPO

ÁRIES. 
Seu modo de pedir 
ajuda pode ser a causa 

de divisões, o que você não quer 
que aconteça. Seja diplomáti-
co. Se você quiser um favor, há 
outras maneiras que funcionam 
muito melhor!

TOURO. 
Tendências astrais 
estão colocando você 
em um quadro contro-

verso da mente. Meça o efeito do 
que você diz antes de acabar em 
confl itos com pessoas próximas.

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

limitará às coisas estritamente 
necessárias. Você não se sente 
motivado a agir com profundida-
de hoje.

CÂNCER. 
Você sente que o seu 
relacionamento está 

fi cando um tédio. Aparente-
mente cada um está seguindo 
caminhos diferentes e a solidão 
impera. É um momento delicado 
e que requer conversa. Supere 
antigos problemas.

LEÃO. 
Os céus estão reinando 
sobre sua vida amoro-

sa hoje. Absolutamente todas as 
esperanças são permitidas e seu 
ego está preparado para isso. Em 
vez de se preocupar tanto, seja 
ousado!

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

Suas ideias novas são positivas. 
Não hesite em contá-las para as 
pessoas ao seu redor.

LIBRA. 
Seu parceiro tem suas 
necessidades. Não as 
ignore. Você tem tudo 

a ganhar, colocando suas cartas 
na mesa e colaborando. Esta 
será uma discussão frutífera que 
vai aproximá-los.

ESCORPIÃO. 
Sua vida amorosa vai 
melhorar, despertando 

uma paixão que o fará perder o 
controle. Você faria bem em ter 
a coragem de dizer exatamente 
o que quer da vida e sem meias 
medidas! Você vai ter compreen-
são, aproveite isso!

SAGITÁRIO. 
Você não está compe-
tindo com ninguém, 

então por que se comporta como 
se o perigo estivesse por perto? 
Relaxe e siga adiante. Nada 
signifi cativo poderia perturbar 
sua vida amorosa hoje.

CAPRICÓRNIO. 
Sua esfera emocional 
está se tornando mais 
estável e você está 

deixando que a paz se instale 
dentro de si. Isto irá permitir que 
você se concentre mais.

AQUÁRIO. 
Assuntos do coração 
serão favorecidos hoje 
e permitirão que você 

reconstrua um relacionamento 
que talvez se torne um pouco 
frágil. Você estará mais inclinado 
a fazer concessões. 

PEIXES. 
Você vai achar mais 
fácil pular os detalhes 

para poder se concentrar melhor 
em questões essenciais do seu 
relacionamento ou na revisão 
de seus ideais. Os seus níveis 
emocionais estão se desenvol-
vendo bem.

CRUZADAS

MALHAÇÃO 
VIVA A DIFERENÇA
17h45, na Globo

Keyla insiste para que Tato refl ita 
sobre a decisão de cuidar do bebê 
ao seu lado, mesmo não sendo o 
pai biológico. As meninas visitam 
Keyla e Tonico e comemoram 
sua amizade. Anderson e Tina se 
interessam um pelo outro. Juca se 
insinua para Ellen, que tenta ajudar 
Jota com o computador. Ellen, Lica 
e Tina discutem e afi rmam que não 
são mais amigas.

NOVO MUNDO
18h20, na Globo

Leopoldina tenta falar com Anna 
sobre sua noite de núpcias. Elvira 
rouba a mala de uma mulher no 
porto. Miguel fala sobre Noémie 
na frente de Leopoldina. Thomas 
se preocupa com o conteúdo do 
baú do capitão Millman. Germana 
observa Sebastião conversando 
com Wolfgang e Schultz. Wolfgang 
compra uma chácara de Sebastião. 
Thomas percebe a vontade de 
Piatã de ir para a expedição com 
Ferdinando e Letícia. Joaquim 
aprende alguns costumes 
indígenas. Anna fi ca indignada ao 
saber que Thomas está hospedado 
na casa de um comerciante de 
escravizados. Pedro sofre um 
ataque epilético na frente de 
Leopoldina.

RESUMO DAS NOVELAS

TOTALMENTE DEMAIS
19h30, na Globo

Lu fi ca arrasada ao perceber que 
Carolina está fl ertando com Rafael. 
Rafael aproveita para se aproximar 
de Lorena. Max leva Lu para a boate 
de sempre e acabam encontrando 
Rafael e Lorena. Max percebe que 
Lu vai ao encontro de Rafael e, para 
impedir que a amiga se decepcione 
mais uma vez, a beija diante do 
fotógrafo.  Jonatas insinua para a 
mãe que está apaixonado por Eliza. 
Jojô tira uma foto comprometedora 
de Carolina e ameaça mostrar a 
Arthur.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Na clínica, Cindy lamenta com 
Antônio o roubo não ter dado 
certo para ela e que vai fi car sem 
a parte do dinheiro e que ainda se 
arriscou por nada. Fonseca chega a 
delegacia para levar Cindy. Antônio 
vê Fonseca na clínica e corre para 
avisar Cindy que ela precisa fugir de 
lá, mas não dá tempo e ela se es-
conde. Fonseca liga para Bernardo 
e diz que Cindy sumiu. Poderosa diz 
a Hugo e Miguel que vai cuidar de 
Maria Antônia. Antônio chega ao 
sítio de Miguel carregando Cindy no 
colo, desmaiada, e pede socorro. 
Poderosa faz compressa em Cindy. 
Miguel tenta ligar para a polícia, 
mas Antônio impede.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Disfarçado de Leandro, Zóio leva 
Mirela ao cinema. Gleyce e Verônica 
desconfi am de que Waldineusa 
possa ter as roubado. Filipa e Paola 
ajudam Ester a criar perfi s em 
redes sociais. Após a campanha do 
Espelho Amigo, Filipa vira meme 
na internet. Guilherme pede que a 
avó ajude Raquel fi nanceiramente 
para que a menina possa ir para a 
Austrália. Claudia e Joana decidem 
seguir Sérgio. Poliana conta a 
Pendleton que seu maior sonho é 
se tornar uma grande atriz, como 
sua mãe.

FINA ESTAMPA
21h15, na Globo

Teodora é recriminada por ter 
abandonado Quinzé e o fi lho 
para fi car com Wallace. Tereza 
Cristina organiza sua festa. Ellen 
suspeita de que Vanessa esteja 
interessada em Renê, mas Patrícia 
não acredita. Esther diz a Paulo 
que vai procurar Danielle para 
conversar sobre uma possível 
gravidez. Danielle é avisada de que 
seu irmão morreu em um acidente 
de carro. Griselda obriga Quinzé a 
prometer para Wallace que não 
importunará mais Teodora. Renê 
cozinha para Griselda. Tereza 
Cristina liga para Renê e ouve a voz 
de Griselda.

Por Edgard M. Brito
Médico veterinário
embrito@terra.com.br
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Curtas

BBB. Marcelo Adnet 
e Bruno Gagliasso são 
dois dos vários famo-
sos que estão acompa-
nhando o BBB20 com 
muito afinco. Ambos 
são fãs de Babu Santa-
na, e um comentário 
do humorista sobre o 
participante na noite 
da última segunda-feira 
(6) fez sucesso. Gaglias-
so comentou: “Vocês 
tão vendo o Babu arra-
sar?”, com emojis ba-
tendo palmas. Marcelo 
Adnet prontamente re-
bateu: “Há uns 15 anos 
pelo menos”.

BBB2. Tatiane Melo, 
namorada de Babu San-
tana, rebateu a figura 
de monstro criada so-
bre ele no BBB20 de-
vido às atitudes consi-
deradas agressivas por 
algumas participantes, 
como Marcela, Ivy e Gi-
zelly. “Ninguém parou 
para analisar as razões 
de suas reclamações. 
Se fizessem isso veriam 
que ele tinha razão”, de-
fendeu a modelo.

BBB3. Eliminado do 
BBB20, Pyong Lee justi-
ficou o suposto assédio 
cometido por ele den-
tro do reality. Em uma 
das festas, o marido de 
Samy Lee tentou bei-
jar Marcela McGowan e 
Bianca Andrade e pas-
sou a mão em Flays-
lane. “Quem nunca 
bebeu e fez uma bestei-
ra?”, questionou o hip-
nólogo, fora da casa.

“Quanto mais 
morena fico, 
mais gosto”
Ivy, do BBB20 nega que 
existe racismo dentro 
do programa.

C 
om as produções 
de dramaturgia 
temporariamente 
suspensas por con-
ta da pandemia de 

coronavírus, a “Globo” se viu 
obrigada a colocar reprises 
de novelas no ar em todas 
as faixas de horário. Um nú-
mero curioso é o de Aveni-
da Brasil, que já estava sendo 
exibida há alguns meses no 
Vale a Pena Ver de Novo, e 
está superando novelas exi-
bidas mais tardes, em horá-
rios nos quais mais televiso-
res estão ligados. Segundo 
o “Notícias da TV”, Avenida 
Brasil marcou 22,3 pontos na 
segunda-feira (6), superando 
Malhação (18,1) e Novo Mun-
do (18,3). Totalmente Demais 
e Fina Estampa bateram 27 e 
35,3, respectivamente.

SUCESSOS ANTIGOS 
Reprises dominam grade
Avenida Brasil 
consegue superar 
novelas exibidas 
mais tarde, em 
horário no qual mais 
TVs estão ligadas

Clique inédito 
Alessandra Negrini compartilhou em seu Instagram um cli-
que inédito feito pelo fotógrafo Bob Wolfenson para o seu 
ensaio para a revista “Playboy”, em 2000, que acabou não 
sendo publicado na época. “Hoje faz 20 anos deste ensaio 
que fiz com Alessandra Negrini. Por acaso esta não foi publi-
cada naquela edição #quarentenaera”, escreveu o fotógrafo 
na legenda. “Até parece que foi agorinha mesmo”, comentou 
um fã sobre a atriz que hoje está com 46 anos.

Correria
Mayra Cardi está correndo 
contra o tempo mesmo du-
rante a quarentena. Na úl-
tima terça-feira (7), Mayra 
usou o Instagram para pu-
blicar uma foto de topless 
no banheiro e aproveitou 
para desabafar na legen-
da. “Essa cara de plenitude é 
FAKE! Hoje o dia está tão tão 
corrido que até o xixi está 
cronometrado!”, disse.

Denúncia
Mariana Goldfarb foi ao Ins-
tagram na última segun-
da-feira (6) para denunciar 
uma conta falsa no aplica-
tivo de relacionamentos 
Tinder que estaria usando 
suas fotos. “Atenção, tem al-
gum engraçadinho usan-
do minhas fotos no Tinder 
em Nova York. Alguém sabe 
como faço pra denunciar?”, 
perguntou a apresentadora.

Simaria mostra corpão de lingerie
Simaria, da dupla com Simone, foi ao Instagram na última segunda-feira (6) para compar-
tilhar com seus seguidores um clique pra lá de sensual que fez para um ensaio. De lingerie, 
a cantora exibiu a boa forma ao aparecer com um sobretudo bege aberto. “Não espere que 
eu te esqueça e não esqueça que eu te espero”, escreveu a sertaneja na legenda. Nos comen-
tários, como sempre, muitos elogios. “Perfeição”, comentou um seguidor. “Caramba, que 
foto”, disse outro. “Quero live”, pediu mais um.

REPRODUÇÃO TV GLOBO
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DECRETO Nº. 8.043 DE 02 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR 
NA CONTADORIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO 
FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º - Em conformidade com a Lei Municipal nº. 5713 de 04 de 
dezembro de 2019, fica autorizado na Contadoria Municipal para o 
orçamento vigente um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no 
valor de R$ 285.500,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e quinhen-
tos reais) destinados a suplementar as seguintes dotações: 

02 – Prefeitura Municipal
02.03 – Secretaria de Saúde
02.03.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.122.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica ... + R$ 4.500,00

02.04 – Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo
02.04.01 – Diretoria de Educação
12.361.0007.2001 – Manutenção do Departamento
3390.39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica + R$ 125.000,00
02.04.02 – Diretoria de Esportes, Cultura e Turismo
27.812.0007.2028 – Manutenção da Coordenação de Esportes
3390.36 – Outros serviços terceiros pessoa física ... + R$ 46.000,00

02.09 – Secretaria de Assistência Social
02.09.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0011.2009 – Rede de Proteção Básica
3390.30 – Material de Consumo .............................. + R$ 20.000,00
02.09.03 – Diretoria de Assistência Social
08.244.0011.1001 – Aquisição de Material Permanente
4490.52 – Equipamento e Material Permanente ....... + R$ 60.000,00
08.243.0011.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo ............................... + R$ 30.000,00

TOTAL ................................................................... + R$ 285.500,00

Art. 2º - O CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR que trata o ar-
tigo anterior, será coberto com a anulação parcial das seguintes 
dotações:

02 – Prefeitura Municipal
02.03 – Secretaria de Saúde
02.03.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.122.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.14 – Diárias Pessoal Civil ................................... - R$ 4.500,00

02.04 – Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo
02.04.01 – Diretoria de Educação
12.361.0007.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de consumo ................................. - R$ 50.000,00
12.365.0007.2054 – Manutenção de Creches
3390.30 – Material de consumo ................................. - R$ 20.000,00
3390.39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica... - R$ 15.000,00
12.365.0007.2055 – Manutenção de Pré-Escolas
3390.30 – Material de consumo ................................ - R$ 20.000,00
3390.39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica .. - R$ 20.000,00

02.04.02 – Diretoria de Esportes, Cultura e Turismo
27.812.0007.2028 – Manutenção da Coordenação de Esportes
3390.39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica .. - R$ 46.000,00

02.09 – Secretaria de Assistência Social
02.09.02 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoles-
cente
08.243.0011.1001 – Aquisição de material permanente
4490.52 – Equipamento e material permanente ....... - R$ 60.000,00
08.243.0011.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de consumo ............................... - R$ 20.000,00
3390.39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica .. - R$ 30.000,00

TOTAL..................................................................... - R$ 285.500,00

Art 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
02 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cássio Habice Prado
 Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO EM 02 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
 Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DECRETO Nº. 8.056 DE 23 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ES-
PECIAL NA CONTADORIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
PORTO FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º - Em conformidade com a Lei Municipal nº. 5733 de 20 de 
março de 2020, fica autorizado na Contadoria Municipal para o or-
çamento vigente um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de 
R$ 2.383.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil reais) 
destinados a suplementar as seguintes dotações: 

02 – Prefeitura Municipal
02.05 – Secretaria de Obras Pub, Planej. Urbano e Habit.
02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas
15.451.0008.1027 – Obras de Infraestrutura
4490.30 – Material de Consumo (Fonte 5) ............ + R$ 1.200.000,00

02 – Prefeitura Municipal
02.05 – Secretaria de Obras Pub, Planej. Urbano e Habit.
02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas 
15.451.0008.1027 – Obras de Infraestrutura
4490.30 – Material de Consumo (Fonte 1) ............ + R$ 1.183.000,00

TOTAL ................................................................. + R$ 2.383.000,00

Art. 2º - O CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL que trata o artigo 
anterior, no valor de R$ 2.383.000,00 (dois milhões, trezentos e 
oitenta e três mil reais), será coberto com a anulação parcial das 
seguintes dotações: 

02 – Prefeitura Municipal
02.05 – Secretaria de Obras Pub, Planej. Urbano e Habit.
02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas
15.451.0008.1027 – Obras de Infraestrutura
4490.51 – Obras e Instalações (Fonte 5) .............. - R$ 1.200.000,00

02 – Prefeitura Municipal
02.05 – Secretaria de Obras Pub, Planej. Urbano e Habit.
02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas 
15.451.0008.1027 – Obras de Infraestrutura
4490.51 – Obras e Instalações (Fonte 1) ............... - R$ 1.183.000,00

TOTAL ................................................................ - R$ 2.383.000,00

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
23 DE MARÇO DE 2020.

Antônio Cássio Habice Prado
 Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO EM 23 DE MARÇO DE 2020.

Daniele Campos de Camargo
 Diretor de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DECRETO Nº. 8.062 DE 06 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE REGRAS EXTRAORDINÁRIAS DA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

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 a Resolução nº 345 de 23 de março de 2020 
da ARES-PCJ que trata das condições gerais de prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água tratada e esgotamento 
sanitário, no âmbito dos municípios associados à Agência Regula-
dora, durante o período de excepcionalidade, emergencial e atípi-
co, para enfrentamento da pandemia de COVID-19;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam avocadas as competências regulatórias delegadas 
à Agência Reguladora PCJ no que diz respeito à concessão de 
isenções tarifárias aos usuários beneficiários da Tarifa Residencial 
Social, aos critérios de vencimento tarifário e às condições para 
suspensão do fornecimento de água, pelo período em que perdurar 
a situação de calamidade pública no município.

§ 1º – A gestão das isenções será realizada de forma integral e 
irrestrita pelo SAAE de Porto Feliz, atendidas as disposições legais 
em vigor, ficando, desde logo, autorizado a promover a isenção do 
pagamento de tarifa de água e esgoto, exclusivamente aos usuá-
rios beneficiários da Tarifa Residencial Social, até o fim do estado 
de calamidade.

§ 2º - As tarifas correspondentes as demais categorias de usuários 
que vencerem neste período serão automaticamente prorrogadas 
para que o vencimento recaia em 7 (sete) dias após o encerramen-
to da situação de calamidade.

§ 3º - Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE autori-
zado a suspender as atividades de interrupção de fornecimento de 
água no período em que perdurar o estado de calamidade.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ,
EM 06 DE ABRIL DE 2020.

Antônio Cássio Habice Prado
 Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO DA DIRETORIA
DE ADMINISTRAÇÃO, EM 06 DE ABRIL 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

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.

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.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
 3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES: SENTENÇA: Processo Digital nº: 1069450-43.2019.8.26.0100 - Classe - Assunto Interdição
- Nomeação - Curador (Ativo): Maria Lucia Servito - Interditando (Passivo): Carina Camargo Servito - Prioridade Idoso. Juiz(a) de Direito: Dr(a).
RICARDO CUNHA DE PAULA; Vistos. Trata-se de ação de interdição movida por Maria Lucia Servito em face de Carina Camargo Servito.
Arguiu que, em virtude de grave moléstia (distúrbios neurológicos), a interditanda encontra-se impossibilitada de exercer os atos da vida civil,
necessitando, portanto, de um curador. Requereu a interdição da requerida, com a sua nomeação para o cargo de curadora. Juntou documen-
tos (fls.9/29). Após manifestação ministerial, a requerente foi nomeada como curadora provisória (fls.48/49). A requerente informou a existên-
cia de um único bem em nome da requerida, e inexistência de rendimentos (fls.134). A requerida foi citada (fls.81/82), tendo seu interrogatório
sido dispensado. Determinada a realização de prova pericial, foi juntado o laudo (fls.105/110). A requerente pediu o julgamento (fls.126). O
Ministério Público opinou pela procedência (fls.129/131). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Consoante dispõe a lei, "considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas"
(art. 2º da Lei 13.146/15). Por expressa disposição legal, "a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade
legal em igualdade de condições com as demais pessoas", mas, sempre que necessário, "será submetida à curatela, conforme a lei", como
"medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso", pelo "menor tempo possível" (art. 84,
"caput", §1º e 3º, da Lei 13.146/15). Compulsando os autos, verifica-se que, conforme atestado médico juntado aos autos pela requerente
(fls.18 e 22), bem como do laudo pericial produzido em contraditório, a interditanda é portadora de Retardo Mental Leve (F70 pela CID 10) e
está incapacitada para praticar os atos da vida civil, de forma total e permanente (fls. 109). Enfim, a interditanda, por deficiência, tem impedi-
mento de longo prazo, que, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Portanto, à luz das necessidades e circunstâncias do caso, a fim de facilitar o acesso da interditanda aos
serviços públicos e aos serviços civis em geral, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e em busca de seu
melhor interesse, deve ser protegido pelo instituto da curatela. Saliente-se que a medida afetará tão somente os atos relacionados aos direitos
de natureza patrimonial e negocial, sem alcançar o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde,
ao trabalho e ao voto, conforme as necessidades e possibilidades da curatelada (art. 85, "caput" e §1º, da Lei 13.146/15). Outrossim, claro
está que a interditanda está sendo auxiliado pela requerente, pessoa de seu vínculo familiar (tia), sem impugnação de demais parentes,
não havendo razões para alterar tal quadro. Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de CARINA CAMARGO SERVITO,
brasileira, solteira, desempregada, RG 41.578.210-7, CPF 325.388.418-01, com endereço à Rua Tavares Bastos, 1065, Perdizes, CEP
05012-020, São Paulo - SP, nascida em São Paulo, filha de João Carlos Servito e Edina Maria Camargo Servito, em 10/04/1985, portadora
de Retardo Mental Leve (F70 pela CID 10), afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial, nomeando-lhe curadora MARIA LUCIA SERVITO, brasileira, solteira, aposentada, RG 3.808.532-x, CPF 762.717.498-87, Rua
Tavares Bastos, 1065, Perdizes, CEP 05012-020, São Paulo – SP. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo
Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias,
uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de
Justiça. A publicação na imprensa local deve ser providenciada pelo(a) curador(a), no prazo máximo de quinze dias, comprovando nos
autos, sob pena de destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na
imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do CPC). A publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera confirmação da
movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do
Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Serve ainda esta sentença,
desde acompanhada da certidão de trânsito em julgado, como mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competen-
te, para que o Sr. Oficial da Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento, sendo que o
assento de nascimento da interdita foi lavrado sob o número de ordem 076043, à fl.048V/N, do livro nº 125A de Registro de Nascimentos,
da Comarca de São Paulo, subdistrito Liberdade. Esta sentença, assinada digitalmente, servirá também como termo de compromisso e
certidão de curatela, válidos por tempo indeterminado, independentemente de assinatura do curador (art. 759, I, do CPC), para todos os
fins legais. Deverá a curadora imprimí-la diretamente no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento em
cartório. Ante a ausência de patrimônio vultoso de titularidade da interdita, bem como a presumida idoneidade da curadora, dispensa-se a
prestação de caução para o exercício da curatela (art. 1.745 e art. 1.774, do CC). Fica ainda a curadora dispensada da prestação de
contas. A curadora deverá prestar, anualmente, contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano (art. 84, §4º, da
Lei 13.146/15). Nos termos do provimento CG nº 01/2020 e do Comunicado CG nº 136/2020, certifique-se a z.serventia se todas as taxas
judiciárias foram devidamente recolhidas e vinculadas ao processo junto ao portal de custas. Sem condenação aos ônus de sucumbência
por se tratar de processo necessário P.R.I.Ciência ao Ministério Público. São Paulo, 17 de março de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
DECISÃO: Acolho os embargos para sanar o erro material apontado, excluindo o parágrafo que determinou a prestação de
contas por parte da curadora. Ficam mantidas a dispensa da prestação de contas pela curadora e os demais termos lançados na
sentença. Intime-se. São Paulo, 30 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VARGEM GRANDE DO SUL

Aviso de ABERTURA de Licitação

Pregão Presencial nº. 013/2020
Objeto: Registro de preços para prováveis e futuras contratações de exa-
mes de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, com e sem sedação, para o 
Departamento de Saúde, pelo período de 12 meses. Abertura: 29/04/2020 
às 09:00 horas. Local: Departamento de Licitações e Compras, Praça Wa-
shington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará 
disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo 
ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins
Diretor de Licitações e Compras       

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VARGEM GRANDE DO SUL

Aviso de ABERTURA de Licitação

Pregão Presencial nº. 016/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição, em caráter eventual, de cestas 
de alimentação para doação às famílias com vulnerabilidade temporária 
do Município. Abertura: 28/04/2020 às 09:00 horas. Local: Departamento 
de Licitações e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem 
Grande do Sul – SP. O edital estará disponível na página eletrônica http://
licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail 
licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins
Diretor de Licitações e Compras      

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - Processo: 038/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAJOBI - SP, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 07/04/2020.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 27/04/2020 as 14:00 horas.
Local de realização: Sala de reuniões da E.M.E.F. Inspetora Maria Apparecida Nelli, na Rua Cincinato Braga, 995 
– Centro, Itajobi/SP.
O local dar-se-á considerando a pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, nos termos declarados 
pela Organização Mundial de Saúde, como medida de precaução, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e a 
contaminação dos seus funcionários e/ou colaboradores pelo vírus.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 - Processo: 039/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 07/04/2020.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 28/04/2020 as 09:00 horas.
Local de realização: Sala de reuniões da E.M.E.F. Inspetora Maria Apparecida Nelli, na Rua Cincinato Braga, 995 
– Centro, Itajobi/SP.
O local dar-se-á considerando a pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, nos termos declarados 
pela Organização Mundial de Saúde, como medida de precaução, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e a 
contaminação dos seus funcionários e/ou colaboradores pelo vírus.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - Processo: 040/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DAS LAGOAS DE ESTA-
BILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NOS TERMOS DO CONTRATO FEHIDRO Nº 057/2020, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA DE PREÇOS ORIENTATIVOS, PROJETOS BÁSICOS E CONTRATO 
FEHIDRO Nº 057/2020, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.
Data da Abertura: 07/04/2020.
A Comissão Julgadora de Licitação receberá os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta, no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Itajobi-SP, localizado na Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi - CEP 15840-000, até 
o dia 07/05/2020 às 14:00 horas.
Considerando a pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, nos termos declarados pela 
Organização Mundial de Saúde, o Município, solicita que neste momento, as empresas evitem de permanecer 
na sessão, apenas protocolando seus envelopes, como medida  de precaução, a fim de evitar a aglomeração de 
pessoas e a contaminação dos seus funcionários e/ou colaboradores pelo vírus.
6.3 – Toda documentação será digitalizada e encaminhada para todos os licitantes através de e-mail, para que 
todos tenham acesso aos documentos e possam interpor recursos se for o caso. O Edital completo e demais anexos 
encontram-se a disposição dos interessados no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93.

Itajobi, 07 de abril de 2020.
LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

SAECIL – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
RESUMO DE EDITAL 

A SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, comunica que encontra-se instaurado e 
disponível na Divisão Técnica Administrativa o processo abaixo:
Pregão Eletrônico: n.º 06/2020. Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro equipado com caçamba basculante 
de 10m³, conforme o Anexo I - Termo de Referência do Edital. Edital na Íntegra: www.saecil.com.br - Link 
Licitações, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou à Rua Padre Julião, n.º 971 - Centro - Leme/SP, das 08:00 às 16:00 
horas, na Divisão Técnica Administrativa. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08:00hs do dia 
29/04/2020 até as 07:30hs do dia 04/05/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00hs até às 13:15hs do 
dia 04/05/2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:16hs do dia 04/05/2020. REFERÊN-
CIA DE TEMPO: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE 
BRASÍLIA-DF. LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br - ACESSO IDENTIFICADO”.

Leme, 07 de abril de 2020.
Marcos Roberto Bonfogo

Diretor-Presidente

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° 114/2020, Processo 
11.278/2020, objetivando o Registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios (KIT Ali-
mentação Escolar e Cesta Básica) para atendimen-
to as unidades escolares da Rede Municipal de en-
sino durante a pandemia do COVID-19 e demais 
Orgãos Públicos. Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 24/04/2020, às 08:30h. 
e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

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

DocuSign Envelope ID: D5943239-9B44-4E3C-A767-C610244789EA
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EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Oficial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, 
do imóvel nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, processo n° 1007658-15.2015.8.26.0008, que BANCO DO BRASIL 
S.A. move em face de ASCALON COMÉRCIO E SERVIÇOS E OUTROS, em 1º LEILÃO com início no dia 17/04/2020, às 16:00hs, e 
encerramento no dia 23/04/2020, a partir das 11:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 22.271,00 (vinte e dois mil e duzentos e setenta 
e um reais), correspondentes ao valor da avaliação. Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no 
dia 23/04/2020, às 16:01hs, e encerramento no dia 14/05/2020, a partir das 16:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 11.135,50 (onze 
mil e cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente a 50% do valor da avaliação, tudo conforme o Provimento 
1625/2009. Descrição do bem: VEÍCULO PEUGEOT, HOGGAR X-LINE 1.4, FLEX, 8V, 2P, 2013 ANO/MODELO 2013, PLACA EZM 1804, 
EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM APENAS ALGUMAS AVARIAS NA 
LATERAL TRASEIRA DIREITA. O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA 
VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 07 de abril de 2020.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI/SP –  J1938
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedi-

do nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL Proc. nº: 1012124-95.2017.8.26.0068 Recuperan-
da: PETROPASY TECNOLOGIA EM POLIURETANOS LTDA. Administrador Judicial: CONA-
JUD – CONFIANÇA JURÍDICA Terceiro(s): IALU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. O 
MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei 11.101/05, art. 879, II, CPC e Resolução 
236/16-CNJ, FAZ SABER que a D1Lance Leilões levará a público leilão o(s) bem(ns) abaixo des-
crito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com. HASTA ÚNICA: De 
08/05/20(15h00) até 02/06/20(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF. CONDUTOR: D1Lance Leilões, José Roberto Neves Amorim-JUCESP 1106 e Dannae 
Vieira Avila-JUCESP 941. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um prédio comercial situado na Av. Rai-
mundo Pereira de Magalhães, 4100, Pirituba/SP. Referido prédio foi construído sobre 2 terrenos: (i) 
lote 14 e parte do lote 15, da quadra 7, com área de 881,34m²; e (ii) lotes 16 e 21 e parte do lote 15, 
da quadra 7, com área de aproximadamente 700,66m². Cadastro Municipal nº 078.192.0034-0. Matrí-
culas nºs 2.728 e 2.729 do 16º CRI de São Paulo/SP. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.900.000,00 (fl s. 
826-1041 dos autos-Dez/17). INTIMAÇÃO: Ficam a recuperanda, credor(es) fi duciário(s)/hipotecá-
rio(s)/preferencial(is)/ quirografário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente 
averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente 
ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia ou na pessoa de seus repre-
sentantes, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. 
Consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito (Embargos 
de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2148752-16.2019.8.26.0000/50000). Será este edital, 
por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações 
pessoais e dos respectivos patronos.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 
0103301-21.2009.8.26.0010. Executados: requerido(s) LUCIANO GALVÃO DA SILVA - Direitos Fiduciários sob apto nº32 - Edif Simone - Residencial 
São João Clímaco, situado à rua Anny, nº 870- São João Clímaco/SP. Rua Anny, nº870, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 050.175.01266. Descrição 
completa na Matrícula nº 111.346 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 287.986,97  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 172.792,18 
(60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/05/2020 às 13h20min, e termina em 07/05/2020 às 
13h20min; 2ª Praça começa em 07/05/2020 às 13h21min, e termina em 28/05/2020 às 13h20min.Fica o requerido LUCIANO GALVÃO DA SILVA, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores PORTO SEGURO ADMINISTRADOR DE CONSÓRCIOS LTDA, credor(a) fiduciário 
PORTO SEGURO ADMINISTRADOR DE CONSÓRCIOS LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/06/2017. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 08.04.2020 
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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.

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 
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JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício

CASAS - APARTAMENTOS 23/04/2020 às 14h
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - MINAS GERAIS - 
SANTA CATARINA- RIO GRANDE DO SUL  - PARANÁ  
- BRASÍLIA - GOIÂNIA - PERNAMBUCO - CEARÁ - 
MARANHÃO - BAHIA - PARÁ

LEILÃO DE 84 IMÓVEIS

PREÇOS
IMPERDÍVEIS!

CONFIRA E 
APROVEITE!

À VISTA
ou 

Financiado em até 420 
vezes, conforme edital.

FORMAS DE PAGAMENTOS:

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ITATIBA. Processo: 
nº 0003885-28.2018.8.26.0281. Executados: requerido(s) J. FARIA SEGURANÇA PATRIMONIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA, J.F. LOCAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA PARA SETORES GERAIS LTDA - Direitos de Compromissário Comprador QUITADO sob o lote 24 - D Loteamento Fazenda São 
Silvano. Ruas 02-B, 05-A e 01-B, constituído pelo Lote nº 24, da Quadra D, do loteamento denominado "Fazenda São Silvano, nºs/n, Morungaba/SP -  
Descrição completa na Matrícula nº 43.573 do 1ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 394.898,80  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
236.939,28 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/07/2020 às 16h00min, e termina 
em 08/07/2020 às 16h00min; 2ª Praça começa em 08/07/2020 às 16h01min, e termina em 31/07/2020 às 16h00min. Ficam os requeridos J.FARIA 
SEGURANÇA PATRIMONIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA, J.F. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SETORES GERAIS LTDA, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), compromissário(a) vendedor(a)  LRC EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/10/2018.

GAZETA DE SÃO PAULO  08.04.2020 

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

COMUNICADO
Em virtude do feriado de Páscoa,

informamos às agências e anunciantes
que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

10 A 13/04

O departamento comercial receberá
o material para publicação até o

dia 09/04 (quinta-feira) às 17 horas.

EDIÇÕES

ERRATA: Leilão: 84888. Lote: 238. Descrição: (SINISTRADO) HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0, 2016/2017, 
PL.: FOY-0476 (SP), CH.: 95PJN81EPHB099981 (Ref.: 1586) Loc.: São Bernardo do Campo/SP. 
DATA e HORÁRIO: 19 de Fevereiro de 2.020, a partir das 15:00h.

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: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
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.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) MARLENE BATISTA DIAS ME. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) DANILO PINHEIRO SPESSOTTO da 1ª Vara Cível da Comarca de 
São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
- Duplicata ajuizada por AMORIM CORTINAS LTDA. EPP contra MARLENE BATISTA DIAS ME - Processo nº 1003116-83.2016.8.26.0568 (Nº de 
Ordem 1043/2016) 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.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/04/2020, 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 03/06/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados 
pela rede Internet, através do Portal www.superbidjudicial.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, condições do Leilão, 
descrição completa e ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.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): Os Direitos sobre o 
veículo I/HAFEI RUIYI PICKUP L, car / caminhonete / c. fechada, gasolina, ano fab. 2010, mod. 2011, prata, placas ERX-5909, São João da Boa 
Vista/SP, alienado ao Banco Bradesco S/A. Valor da avaliação em 09/01/2018: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Depositário: FLAVIO CESAR 
DE OLIVEIRA. Local do bem: Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, 1286, Jd. Santo André, São João da Boa Vista/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São João da Boa Vista/SP, aos 12/03/2020. DANILO PINHEIRO SPESSOTTO Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

3ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) TAVMAC MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, PEDRO DOMINGOS TAVARES. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MISAEL DOS REIS 
FAGUNDES da 3ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra TAVMAC MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS LTDA, PEDRO DOMINGOS TAVARES - Processo nº 1005937-26.2017.8.26.0568 (Nº de Ordem 1393/2017) e que foi designada a 
venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, 
em 30/04/2020, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-
se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.superbidjudicial.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 o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, 
CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do 
Leilão, descrição completa do bem, laudo de avaliação, matricula e ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal 
www.superbidjudicial.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) IMÓVEL(IS): Parte ideal 50% do imóvel descrito sob a matrícula n° 51.813 do CRI de São João da Boa Vista/SP: Um terreno 
situado nesta cidade e comarca de São João da Boa Vista, identificado pelo lote n° 02 (dois), constituído pelos lotes n° 02 (dois), 04 (quatro), 
06 (seis), 08 (oito) e 10 (dez) da quadra “B”, da planta do loteamento tipo industrial e comercial, denominado POLO INDUSTRIAL, com a área 
de 11.216,04 m² (onze mil duzentos e dezesseis metros e quatro centímetros quadradosReferido imóvel encontra-se cadastrado junto a 
Prefeitura Municipal local sob n° 22.0006.0317. Ônus: Av. 3 e 4 (DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO E PENHORA). Valor da Avaliação Atualizado conforme 
Certidão de fls. 605: R$ 2.826.496,50 (Dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). 
Valor atualizado de 50% do imóvel: R$ 1.413.248,25 (um milhão, quatrocentos e treze mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco 
centavos). OBS: Embargos à Execução, em fase Recursal pendente de julgamento, autos n. 1006804-19.2017.8.26.0568. Depositário: 
PEDRO DOMINGOS TAVARES. Local do bem: Av. Lázaro Ribeiro, 501/501A, Distrito Industrial Manoel A. R, São João da Boa Vista/SP. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São João da Boa Vista/SP, aos 13/03/2020. MISAEL DOS REIS FAGUNDES Juiz(a) de Direito.

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. CCI Construções-13h. LOC.: MG, SP. Mobiliários, Impressoras, Eletroportáteis, Kia Soul 1.6. CCI CONSTRUÇÕES. 
13/04/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Pepsico-13:30h. LOC.: PR, SP, ES, RS, PE. Veículos de Passeio e Utilitários, SemiReboques Baú. Pepsico do 
Brasil_Lote 3212 (Restrito Somente PF de SC e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lote 3159 (Restrito Somente PF de AL e PJ de todos 
os estados), Pepsico do Brasil_Lotes 77 e 3099 (Restrito Somente PF do PR e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lote 3027 (Restrito 
Somente PF do RJ e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lotes 506 e 3018 (Restrito Somente PF de SP e PJ de todos os estados), Pepsico 
do Brasil_Lote 3049 (Restrito Somente PF do ES e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lotes 3104 e 3196 (Restrito Somente PF do RS e 
PJ de todos os estados). 13/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Caoa-14h. LOC.: SP. CAOA CHERY TIGGO 5X TURBO 1.5 TXS. CAOA MONTADORA DE 
VEICULOS S/A. 14/04/2020 - A PARTIR DAS Benz . Mercedes-Benz - 15h. LOC.: . Mercedes-Benz. 14/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. 
Transbrasiliana-11h. LOC.: SP. Veículos de Passeio, Caminhões. TRIUNFO TRANSBRASILIANA. 14/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Formula Zero-
16h. LOC.: PA. Veículos de Passeio. BRAZ & BRAZ LTDA. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Terra Santa-11h. LOC.: MT, BA. Caminhão, Reboque, 
Colheitadeira, Plantadeira e outros.. Terra Santa Agro. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Construtora Remo-11:30h. LOC.: MG. Toyota Hilux, 
Kia UK 2500, Hyundai HR, MITSUBISHI L200, Condicionadores de ar tipo janela, Rosqueadeiras Elétricas. Construtora Remo Ltda. 15/04/2020 
- A PARTIR DAS Adama 15h. MA Imóveis - Adama 15h. LOC.: RS, SP. Imóveis Urbanos e Terrenos em Acreúna/GO, Florínea/SP e São Sepé/RS.. 
Adama Brasil S/A - Londrina/PR. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Verticlog-16h. LOC.: SP. Posições Porta Pallets, Carrinho Paleteiro, 
Compressores de Ar, Maquinas Elevadoras. VERTICLOG. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. Steam Master - 15:30h. LOC.: MG. Curvadora De 
Tubos Automática Csm, Pontes Rolantes, Sistema De Alimentação E Transporte De Bagaço, Forno A Óleo Cbc e Mais.. STEAM MASTER. 
16/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Schulz-11h. LOC.: SC. Matéria prima, máquinas e equipamentos, e usados. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO 
CNPJ) - Joinville/SC. 16/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado 1014 A-13h. LOC.: MG, RJ, SP, GO, PA. Impressora Industrial, Máquina 
para Medições Tridimensionais e Outros.. Paragominas, Monsanto - Morrinhos/GO (Restrito PJ), Monsanto - Santa Helena (Restrito PJ) (Sem 
BP), D&PL BRASIL LIMITADA - Morrinhos (Restrito PJ), TRACBEL S.A - Contagem/MG, VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - SBC, CART, 
Monsanto - Santa Helena (Restrito PJ), Fabrimar (Matriz-RJ), Continental Macae, VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - CAMPINAS. 
16/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado 1014 B-14h. LOC.: MG, SP, PA. Volkswagen Novo Gol, Renault Duster, Toyota Hilux e outros.. 
Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A, BAYER S A - São Paulo (Somente PF e PJ de São Paulo), ONOFRE GOMES DE MOURA, COMPANHIA 
AGRÍCOLA COLOMBO - (SANTA ALBERTINA), Usina Colombo S/A - Açúcar e Álcool - (ARIRANHA), International Paper Mogi Guaçu. 16/04/2020 
- A PARTIR DAS 15h. Zanini-15h. LOC.: SP. Aletadera De Tubos Zanini, Furadeira Radial Rocco, Sucata De Forno De Pré Aquecimento/ 
Tratamento De Chapas E Mais.. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA. 16/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Usina São Domingos-16h. LOC.: SP. 
Veículos, Reboques, Transbordos, Peças e outros.. USINA SAO DOMINGOS ACUCAR E ALCOOL SA. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Azul Linhas 
Aéreas-11h. LOC.: SP. Duct (Lh), Insulation Kit (Cockpit), Bellcrank Rh e Outro. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. 17/04/2020 - A PARTIR 
DAS 11:30h. CCR-11:30h. LOC.: RJ, SP. Veículos de Passeio. CCR VIA LAGOS, CCR RODOANEL, CCR SP VIAS, SAMM - SÃO PAULO/SP. 17/04/2020 
- A PARTIR DAS 13h. Grupo Isdra-13h. LOC.: PR, RS. Caminhões, Motos, Veiculos, Moldes Caixa de água, Linhas de Produção, Máquinas e 
Equipamentos Industriais. NOVA GERAÇÃO NOVO HAMBURGO/RS, FIBRAPLAC - GLORINHA/RS, ISDRALIT - SAPUCAIA DO SUL/RS(Sucatas), 
FIBRAPLAC - GLORINHA/RS (Restrito Sucatas), ISDRALIT - CURITIBA/PR, TERRAS VERDES FLORESTADORA - PORTO ALEGRE/RS, ISDRALIT 
(DIVISÃO DE OBRAS) - PORTO ALEGRE/RS, ISDRALIT - CURITIBA/PR (Restrito Sucatas), PLATAMON - PORTO ALEGRE/RS. 17/04/2020 - A PARTIR 
DAS 13:30h. Brunaldi-13:30h. LOC.: SP. Tratores Agricolas, Peças e Implementos. BRUNALDI AGRONEGOCIOS. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 
14:30h. DHL Supply Chain-14:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras Elétricas Toyota e Still e Transpaleteira Linde. DHL Logistics (Hortolândia), DHL 
Logistics (Louveira), DHL Logistics (Guarulhos). 17/04/2020 - A PARTIR DAS Banco Itaú (17/04). MA Imóveis - Banco Itaú (17/04). LOC.: . Aptos 
desocupados - POSSE IMEDIATA - Condomínio e IPTU em dia - São Paulo/SP - Suzano/SP - Osasco/SP - SBC/SP - Santana de Parnaíba/SP. Banco 
Itaú S/A. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 15h. Vinci Energies-15h. LOC.: MG. obradeiras, Prensa De Estampar, Prensa Excentrica, Furadeira 
Automática De Bancada E Mais.. OEngenharia. 20/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Grande Empresa de Transportes-11h. LOC.: SP, GO, PA. 
Caminhões, Reboques, Transbordos, Máquinas Pesadas, Empilhadeiras, Rebocadores e Equipamentos Industriais. JSL SA (52548435007424). 

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.

14/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Mapfre-14h. LOC.: SP. Retroescavadeira JCB 3C Plus. MAPFRE SEGUROS - São Paulo/SP.
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: MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES - JUCESP nº 1126.

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.

14/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. LOC.: SP, PB. Gerador 360 Kva E Geradores 15 Kva, Trator Cbt, Torno Cnc Romi, 
Furadeiras, Plaina Rocco, Serra de Fita, Fresadoras, Politriz. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP, TRONOX PIGMENTOS 
DO BRASIL - MATARACA/PB. 14/04/2020 - A PARTIR DAS 15h. PME Nº2043-15h. LOC.: SP. Geradores, Ferramentas, Talhas Elétricas, Motores 
e Outros.. Megatrend. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Union Share-14:30h. LOC.: SP. 464 Posições Porta Pallets C/ Aprox. 4 Mts, Chiler 
30 HXC, Talhas, Porticos, Compressores Atlas Copco, Maq. Tração Emic.. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 16/04/2020 
- A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. LOC.: SP. Eletroerosao, Blistadeira, Celula De Solda, Robos Aut., Injetora, Sopradora, 
Furadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Bussines-12h. LOC.: SP. Caixas 
Plasticas, Prateleira, Caçambas, Protetor, Relogios, Impressora, Mesa/Cadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP.

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

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela Leiloeira Oficial Thais Silva 
Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@
tmleiloes.com.br. LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO: O site TM LEILÕES (www.
tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 

134, conjunto 142 – São Paulo/SP, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão 
que terá início em 29/04/2020 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 04/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 
2ª Leilão em 04/05/2020 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 07/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances 
com valor igual ou superior a 50% de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 3ª Leilão em 07/05/2020 às 14:01 
horas, encerrando-se no dia 11/05/2020 às 15:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 30% 
de avaliação. LOTE 1 – INTEGRALIDADE DOS BENS MÓVEIS ABAIXO DESCRITOS. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: 
R$ 431.905,00 (quatrocentos e trinta e um mil e novecentos e cinco reais). LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rod. Engenheiro 
Fabiano Vivacqua, n° 3.178, Cachoeiro de Itapemirim - ES CEP: 29304-393. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ACES-
SSE O SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR .

 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela Leiloeira Oficial Thais Silva 
Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@
tmleiloes.com.br. LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO: O site TM LEILÕES (www.

tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/
SP, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão que terá início em 29/04/2020 
às 14:00 horas, encerrando-se no dia 05/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou supe-
rior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 2ª Leilão em 05/05/2020 às 
14:01 horas, encerrando-se no dia 08/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 
50% de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 3ª Leilão em 08/05/2020 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 
12/05/2020 às 15:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 30% de avaliação. LOTE 1 – INTE-
GRALIDADE DOS BENS MÓVEIS ABAIXO DESCRITOS. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 80.036,00 (oitenta mil e 
trinta e seis reais). LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Av. Mario Gurgel, s/n - Alto Laje, Cariacica ES, CEP: 29151-170. PARA 
MAIORES INFORMAÇÕES, ACESSSE O SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR .

 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela Leiloeira Oficial Thais Silva 
Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@
tmleiloes.com.br. LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO: O site TM LEILÕES (www.
tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 

134, conjunto 142 – São Paulo/SP, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão 
que terá início em 29/04/2020 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 05/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 
2ª Leilão em 05/05/2020 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 08/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances 
com valor igual ou superior a 50% de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 3ª Leilão em 08/05/2020 às 14:01 
horas, encerrando-se no dia 13/05/2020 às 15:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 30% 
de avaliação. LOTE 1 – INTEGRALIDADE DOS BENS MÓVEIS ABAIXO DESCRITOS. R$ 1.110.337,00 (um milhão, 
cento e dez mil e trezentos e trinta e sete reais). LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, n° 
3.178, Cachoeiro de Itapemirim - ES CEP: 29304-393. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ACESSSE O SITE: WWW.
TMLEILOES.COM.BR .

 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela Leiloeira Oficial Thais Silva 
Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@
tmleiloes.com.br.LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO: O site TM LEILÕES (www.
tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 

134, conjunto 142 – São Paulo/SP, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão 
que terá início em 21/05/2020 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 01/06/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 
2ª Leilão em 01/06/2020às 14:01 horas, encerrando-se no dia 16/06/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances 
com valor igual ou superior a 50% de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 3ª Leilão em 16/06/2020 às 14:01 
horas, encerrando-se no dia 24/06/2020 às 15:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 30% 
de avaliação. DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL: LOTE ÚNICO – Matrícula 14.298 do 1º CRI de Três Rios. VALOR TOTAL 
DE AVALIAÇÃO: R$ 83.977.000,00 (oitenta e três milhões, novecentos e setenta e sete mil reais).LOCALIZAÇÃO DO 
IMÓVEL: Alameda Carlos Nunes, nº 8, Cantagalo Três Rios/RJ, CEP: 25803-050. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, 
ACESSSE O SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR .

 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela Leiloeira Oficial Thais Silva 
Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@
tmleiloes.com.br. LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO: O site TM LEILÕES (www.
tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 

134, conjunto 142 – São Paulo/SP, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão 
que terá início em 29/04/2020 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 04/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 
2ª Leilão em 04/05/2020 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 06/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances 
com valor igual ou superior a 50% de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 3ª Leilão em 06/05/2020 às 14:01 
horas, encerrando-se no dia 08/05/2020 às 15:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 30% 
de avaliação. LOTE 1 – INTEGRALIDADE DOS BENS MÓVEIS ABAIXO DESCRITOS.VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: 
R$ 240.288,00 (duzentos e quarenta mil e duzentos e oitenta e oito reais). LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rod. Engenheiro 
Fabiano Vivacqua, nº 3.178, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29304-393. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ACESS-
SE O SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR .
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EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Oficial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, 
do imóvel nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, processo n° 1007658-15.2015.8.26.0008, que BANCO DO BRASIL 
S.A. move em face de ASCALON COMÉRCIO E SERVIÇOS E OUTROS, em 1º LEILÃO com início no dia 17/04/2020, às 16:00hs, e 
encerramento no dia 23/04/2020, a partir das 11:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 22.271,00 (vinte e dois mil e duzentos e setenta 
e um reais), correspondentes ao valor da avaliação. Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no 
dia 23/04/2020, às 16:01hs, e encerramento no dia 14/05/2020, a partir das 16:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 11.135,50 (onze 
mil e cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente a 50% do valor da avaliação, tudo conforme o Provimento 
1625/2009. Descrição do bem: VEÍCULO PEUGEOT, HOGGAR X-LINE 1.4, FLEX, 8V, 2P, 2013 ANO/MODELO 2013, PLACA EZM 1804, 
EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM APENAS ALGUMAS AVARIAS NA 
LATERAL TRASEIRA DIREITA. O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA 
VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 07 de abril de 2020.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI/SP –  J1938
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedi-

do nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL Proc. nº: 1012124-95.2017.8.26.0068 Recuperan-
da: PETROPASY TECNOLOGIA EM POLIURETANOS LTDA. Administrador Judicial: CONA-
JUD – CONFIANÇA JURÍDICA Terceiro(s): IALU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. O 
MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei 11.101/05, art. 879, II, CPC e Resolução 
236/16-CNJ, FAZ SABER que a D1Lance Leilões levará a público leilão o(s) bem(ns) abaixo des-
crito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com. HASTA ÚNICA: De 
08/05/20(15h00) até 02/06/20(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF. CONDUTOR: D1Lance Leilões, José Roberto Neves Amorim-JUCESP 1106 e Dannae 
Vieira Avila-JUCESP 941. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um prédio comercial situado na Av. Rai-
mundo Pereira de Magalhães, 4100, Pirituba/SP. Referido prédio foi construído sobre 2 terrenos: (i) 
lote 14 e parte do lote 15, da quadra 7, com área de 881,34m²; e (ii) lotes 16 e 21 e parte do lote 15, 
da quadra 7, com área de aproximadamente 700,66m². Cadastro Municipal nº 078.192.0034-0. Matrí-
culas nºs 2.728 e 2.729 do 16º CRI de São Paulo/SP. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.900.000,00 (fl s. 
826-1041 dos autos-Dez/17). INTIMAÇÃO: Ficam a recuperanda, credor(es) fi duciário(s)/hipotecá-
rio(s)/preferencial(is)/ quirografário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente 
averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente 
ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia ou na pessoa de seus repre-
sentantes, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. 
Consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito (Embargos 
de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2148752-16.2019.8.26.0000/50000). Será este edital, 
por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações 
pessoais e dos respectivos patronos.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 
0103301-21.2009.8.26.0010. Executados: requerido(s) LUCIANO GALVÃO DA SILVA - Direitos Fiduciários sob apto nº32 - Edif Simone - Residencial 
São João Clímaco, situado à rua Anny, nº 870- São João Clímaco/SP. Rua Anny, nº870, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 050.175.01266. Descrição 
completa na Matrícula nº 111.346 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 287.986,97  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 172.792,18 
(60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/05/2020 às 13h20min, e termina em 07/05/2020 às 
13h20min; 2ª Praça começa em 07/05/2020 às 13h21min, e termina em 28/05/2020 às 13h20min.Fica o requerido LUCIANO GALVÃO DA SILVA, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores PORTO SEGURO ADMINISTRADOR DE CONSÓRCIOS LTDA, credor(a) fiduciário 
PORTO SEGURO ADMINISTRADOR DE CONSÓRCIOS LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/06/2017. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 08.04.2020 

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

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.

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 
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JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício

CASAS - APARTAMENTOS 23/04/2020 às 14h
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - MINAS GERAIS - 
SANTA CATARINA- RIO GRANDE DO SUL  - PARANÁ  
- BRASÍLIA - GOIÂNIA - PERNAMBUCO - CEARÁ - 
MARANHÃO - BAHIA - PARÁ

LEILÃO DE 84 IMÓVEIS

PREÇOS
IMPERDÍVEIS!

CONFIRA E 
APROVEITE!

À VISTA
ou 

Financiado em até 420 
vezes, conforme edital.

FORMAS DE PAGAMENTOS:

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ITATIBA. Processo: 
nº 0003885-28.2018.8.26.0281. Executados: requerido(s) J. FARIA SEGURANÇA PATRIMONIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA, J.F. LOCAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA PARA SETORES GERAIS LTDA - Direitos de Compromissário Comprador QUITADO sob o lote 24 - D Loteamento Fazenda São 
Silvano. Ruas 02-B, 05-A e 01-B, constituído pelo Lote nº 24, da Quadra D, do loteamento denominado "Fazenda São Silvano, nºs/n, Morungaba/SP -  
Descrição completa na Matrícula nº 43.573 do 1ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 394.898,80  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
236.939,28 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/07/2020 às 16h00min, e termina 
em 08/07/2020 às 16h00min; 2ª Praça começa em 08/07/2020 às 16h01min, e termina em 31/07/2020 às 16h00min. Ficam os requeridos J.FARIA 
SEGURANÇA PATRIMONIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA, J.F. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SETORES GERAIS LTDA, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), compromissário(a) vendedor(a)  LRC EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/10/2018.

GAZETA DE SÃO PAULO  08.04.2020 

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

COMUNICADO
Em virtude do feriado de Páscoa,

informamos às agências e anunciantes
que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

10 A 13/04

O departamento comercial receberá
o material para publicação até o

dia 09/04 (quinta-feira) às 17 horas.

EDIÇÕES

ERRATA: Leilão: 84888. Lote: 238. Descrição: (SINISTRADO) HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0, 2016/2017, 
PL.: FOY-0476 (SP), CH.: 95PJN81EPHB099981 (Ref.: 1586) Loc.: São Bernardo do Campo/SP. 
DATA e HORÁRIO: 19 de Fevereiro de 2.020, a partir das 15:00h.

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: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
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.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) MARLENE BATISTA DIAS ME. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) DANILO PINHEIRO SPESSOTTO da 1ª Vara Cível da Comarca de 
São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
- Duplicata ajuizada por AMORIM CORTINAS LTDA. EPP contra MARLENE BATISTA DIAS ME - Processo nº 1003116-83.2016.8.26.0568 (Nº de 
Ordem 1043/2016) 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.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/04/2020, 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 03/06/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados 
pela rede Internet, através do Portal www.superbidjudicial.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, condições do Leilão, 
descrição completa e ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.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): Os Direitos sobre o 
veículo I/HAFEI RUIYI PICKUP L, car / caminhonete / c. fechada, gasolina, ano fab. 2010, mod. 2011, prata, placas ERX-5909, São João da Boa 
Vista/SP, alienado ao Banco Bradesco S/A. Valor da avaliação em 09/01/2018: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Depositário: FLAVIO CESAR 
DE OLIVEIRA. Local do bem: Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, 1286, Jd. Santo André, São João da Boa Vista/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São João da Boa Vista/SP, aos 12/03/2020. DANILO PINHEIRO SPESSOTTO Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

3ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) TAVMAC MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, PEDRO DOMINGOS TAVARES. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MISAEL DOS REIS 
FAGUNDES da 3ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra TAVMAC MÁQUINAS 
INDUSTRIAIS LTDA, PEDRO DOMINGOS TAVARES - Processo nº 1005937-26.2017.8.26.0568 (Nº de Ordem 1393/2017) e que foi designada a 
venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, 
em 30/04/2020, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-
se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.superbidjudicial.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 o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, 
CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do 
Leilão, descrição completa do bem, laudo de avaliação, matricula e ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal 
www.superbidjudicial.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) IMÓVEL(IS): Parte ideal 50% do imóvel descrito sob a matrícula n° 51.813 do CRI de São João da Boa Vista/SP: Um terreno 
situado nesta cidade e comarca de São João da Boa Vista, identificado pelo lote n° 02 (dois), constituído pelos lotes n° 02 (dois), 04 (quatro), 
06 (seis), 08 (oito) e 10 (dez) da quadra “B”, da planta do loteamento tipo industrial e comercial, denominado POLO INDUSTRIAL, com a área 
de 11.216,04 m² (onze mil duzentos e dezesseis metros e quatro centímetros quadradosReferido imóvel encontra-se cadastrado junto a 
Prefeitura Municipal local sob n° 22.0006.0317. Ônus: Av. 3 e 4 (DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO E PENHORA). Valor da Avaliação Atualizado conforme 
Certidão de fls. 605: R$ 2.826.496,50 (Dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). 
Valor atualizado de 50% do imóvel: R$ 1.413.248,25 (um milhão, quatrocentos e treze mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco 
centavos). OBS: Embargos à Execução, em fase Recursal pendente de julgamento, autos n. 1006804-19.2017.8.26.0568. Depositário: 
PEDRO DOMINGOS TAVARES. Local do bem: Av. Lázaro Ribeiro, 501/501A, Distrito Industrial Manoel A. R, São João da Boa Vista/SP. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São João da Boa Vista/SP, aos 13/03/2020. MISAEL DOS REIS FAGUNDES Juiz(a) de Direito.

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. CCI Construções-13h. LOC.: MG, SP. Mobiliários, Impressoras, Eletroportáteis, Kia Soul 1.6. CCI CONSTRUÇÕES. 
13/04/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Pepsico-13:30h. LOC.: PR, SP, ES, RS, PE. Veículos de Passeio e Utilitários, SemiReboques Baú. Pepsico do 
Brasil_Lote 3212 (Restrito Somente PF de SC e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lote 3159 (Restrito Somente PF de AL e PJ de todos 
os estados), Pepsico do Brasil_Lotes 77 e 3099 (Restrito Somente PF do PR e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lote 3027 (Restrito 
Somente PF do RJ e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lotes 506 e 3018 (Restrito Somente PF de SP e PJ de todos os estados), Pepsico 
do Brasil_Lote 3049 (Restrito Somente PF do ES e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lotes 3104 e 3196 (Restrito Somente PF do RS e 
PJ de todos os estados). 13/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Caoa-14h. LOC.: SP. CAOA CHERY TIGGO 5X TURBO 1.5 TXS. CAOA MONTADORA DE 
VEICULOS S/A. 14/04/2020 - A PARTIR DAS Benz . Mercedes-Benz - 15h. LOC.: . Mercedes-Benz. 14/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. 
Transbrasiliana-11h. LOC.: SP. Veículos de Passeio, Caminhões. TRIUNFO TRANSBRASILIANA. 14/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Formula Zero-
16h. LOC.: PA. Veículos de Passeio. BRAZ & BRAZ LTDA. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Terra Santa-11h. LOC.: MT, BA. Caminhão, Reboque, 
Colheitadeira, Plantadeira e outros.. Terra Santa Agro. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Construtora Remo-11:30h. LOC.: MG. Toyota Hilux, 
Kia UK 2500, Hyundai HR, MITSUBISHI L200, Condicionadores de ar tipo janela, Rosqueadeiras Elétricas. Construtora Remo Ltda. 15/04/2020 
- A PARTIR DAS Adama 15h. MA Imóveis - Adama 15h. LOC.: RS, SP. Imóveis Urbanos e Terrenos em Acreúna/GO, Florínea/SP e São Sepé/RS.. 
Adama Brasil S/A - Londrina/PR. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Verticlog-16h. LOC.: SP. Posições Porta Pallets, Carrinho Paleteiro, 
Compressores de Ar, Maquinas Elevadoras. VERTICLOG. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. Steam Master - 15:30h. LOC.: MG. Curvadora De 
Tubos Automática Csm, Pontes Rolantes, Sistema De Alimentação E Transporte De Bagaço, Forno A Óleo Cbc e Mais.. STEAM MASTER. 
16/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Schulz-11h. LOC.: SC. Matéria prima, máquinas e equipamentos, e usados. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO 
CNPJ) - Joinville/SC. 16/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado 1014 A-13h. LOC.: MG, RJ, SP, GO, PA. Impressora Industrial, Máquina 
para Medições Tridimensionais e Outros.. Paragominas, Monsanto - Morrinhos/GO (Restrito PJ), Monsanto - Santa Helena (Restrito PJ) (Sem 
BP), D&PL BRASIL LIMITADA - Morrinhos (Restrito PJ), TRACBEL S.A - Contagem/MG, VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - SBC, CART, 
Monsanto - Santa Helena (Restrito PJ), Fabrimar (Matriz-RJ), Continental Macae, VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - CAMPINAS. 
16/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado 1014 B-14h. LOC.: MG, SP, PA. Volkswagen Novo Gol, Renault Duster, Toyota Hilux e outros.. 
Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A, BAYER S A - São Paulo (Somente PF e PJ de São Paulo), ONOFRE GOMES DE MOURA, COMPANHIA 
AGRÍCOLA COLOMBO - (SANTA ALBERTINA), Usina Colombo S/A - Açúcar e Álcool - (ARIRANHA), International Paper Mogi Guaçu. 16/04/2020 
- A PARTIR DAS 15h. Zanini-15h. LOC.: SP. Aletadera De Tubos Zanini, Furadeira Radial Rocco, Sucata De Forno De Pré Aquecimento/ 
Tratamento De Chapas E Mais.. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA. 16/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Usina São Domingos-16h. LOC.: SP. 
Veículos, Reboques, Transbordos, Peças e outros.. USINA SAO DOMINGOS ACUCAR E ALCOOL SA. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Azul Linhas 
Aéreas-11h. LOC.: SP. Duct (Lh), Insulation Kit (Cockpit), Bellcrank Rh e Outro. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. 17/04/2020 - A PARTIR 
DAS 11:30h. CCR-11:30h. LOC.: RJ, SP. Veículos de Passeio. CCR VIA LAGOS, CCR RODOANEL, CCR SP VIAS, SAMM - SÃO PAULO/SP. 17/04/2020 
- A PARTIR DAS 13h. Grupo Isdra-13h. LOC.: PR, RS. Caminhões, Motos, Veiculos, Moldes Caixa de água, Linhas de Produção, Máquinas e 
Equipamentos Industriais. NOVA GERAÇÃO NOVO HAMBURGO/RS, FIBRAPLAC - GLORINHA/RS, ISDRALIT - SAPUCAIA DO SUL/RS(Sucatas), 
FIBRAPLAC - GLORINHA/RS (Restrito Sucatas), ISDRALIT - CURITIBA/PR, TERRAS VERDES FLORESTADORA - PORTO ALEGRE/RS, ISDRALIT 
(DIVISÃO DE OBRAS) - PORTO ALEGRE/RS, ISDRALIT - CURITIBA/PR (Restrito Sucatas), PLATAMON - PORTO ALEGRE/RS. 17/04/2020 - A PARTIR 
DAS 13:30h. Brunaldi-13:30h. LOC.: SP. Tratores Agricolas, Peças e Implementos. BRUNALDI AGRONEGOCIOS. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 
14:30h. DHL Supply Chain-14:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras Elétricas Toyota e Still e Transpaleteira Linde. DHL Logistics (Hortolândia), DHL 
Logistics (Louveira), DHL Logistics (Guarulhos). 17/04/2020 - A PARTIR DAS Banco Itaú (17/04). MA Imóveis - Banco Itaú (17/04). LOC.: . Aptos 
desocupados - POSSE IMEDIATA - Condomínio e IPTU em dia - São Paulo/SP - Suzano/SP - Osasco/SP - SBC/SP - Santana de Parnaíba/SP. Banco 
Itaú S/A. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 15h. Vinci Energies-15h. LOC.: MG. obradeiras, Prensa De Estampar, Prensa Excentrica, Furadeira 
Automática De Bancada E Mais.. OEngenharia. 20/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Grande Empresa de Transportes-11h. LOC.: SP, GO, PA. 
Caminhões, Reboques, Transbordos, Máquinas Pesadas, Empilhadeiras, Rebocadores e Equipamentos Industriais. JSL SA (52548435007424). 

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.

14/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Mapfre-14h. LOC.: SP. Retroescavadeira JCB 3C Plus. MAPFRE SEGUROS - São Paulo/SP.
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: MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES - JUCESP nº 1126.

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.

14/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. LOC.: SP, PB. Gerador 360 Kva E Geradores 15 Kva, Trator Cbt, Torno Cnc Romi, 
Furadeiras, Plaina Rocco, Serra de Fita, Fresadoras, Politriz. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP, TRONOX PIGMENTOS 
DO BRASIL - MATARACA/PB. 14/04/2020 - A PARTIR DAS 15h. PME Nº2043-15h. LOC.: SP. Geradores, Ferramentas, Talhas Elétricas, Motores 
e Outros.. Megatrend. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Union Share-14:30h. LOC.: SP. 464 Posições Porta Pallets C/ Aprox. 4 Mts, Chiler 
30 HXC, Talhas, Porticos, Compressores Atlas Copco, Maq. Tração Emic.. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 16/04/2020 
- A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. LOC.: SP. Eletroerosao, Blistadeira, Celula De Solda, Robos Aut., Injetora, Sopradora, 
Furadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Bussines-12h. LOC.: SP. Caixas 
Plasticas, Prateleira, Caçambas, Protetor, Relogios, Impressora, Mesa/Cadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela Leiloeira Oficial Thais Silva 
Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@
tmleiloes.com.br. LOCAL, DATA E HORÁRIO DO LEILÃO: O site TM LEILÕES (www.
tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 

134, conjunto 142 – São Paulo/SP, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão 
que terá início em 29/04/2020 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 04/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 
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horas, encerrando-se no dia 11/05/2020 às 15:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 30% 
de avaliação. LOTE 1 – INTEGRALIDADE DOS BENS MÓVEIS ABAIXO DESCRITOS. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: 
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14:01 horas, encerrando-se no dia 08/05/2020 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 
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tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 
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 A O comércio varejista teve 
alta de 1,2% em seu volume de 
vendas, na passagem de janei-
ro para fevereiro. É importante 
destacar que o dado, da Pesqui-
sa Mensal de Comércio (PMC), 
divulgada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) é anterior às medidas de 
isolamento social impostas de-
vido à pandemia do novo coro-
navírus, adotadas apenas a par-
tir de meados de março.

O comércio teve uma que-
da de 0,2% na média móvel 
trimestral, mas cresceu 4,7% 
na comparação com feverei-
ro de 2019, 3% no acumulado 
do ano e 1,9% no acumula-
do de 12 meses. Na passagem 
de janeiro para fevereiro, cin-
co das oito atividades pesqui-
sadas pelo IBGE tiveram alta: 
móveis e eletrodomésticos 

(1,6%), tecidos, vestuário e cal-
çados (1,6%), outros artigos de 
uso pessoal e doméstico (1,5%), 
hipermercados, supermerca-
dos, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (1,5%) e arti-
gos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (0,6%).

Por outro lado, três ativida-
des tiveram queda no volume 
de vendas: livros, jornais, revis-
tas e papelaria (-3,8%), equipa-
mentos e material para escritó-
rio, informática e comunicação 
(-1,1%) e combustíveis e lubrifi-
cantes (-0,6%).

Considerando-se o varejo 
ampliado, que também inclui 
materiais de construção e ven-
da de veículos e peças, o vo-
lume de vendas cresceu 0,7% 
na passagem de janeiro para  
fevereiro. (AB)

Antes da Covid-19, 
comércio cresceu

 A Assim que os auxílios emer-
genciais de R$ 600 forem repas-
sados a informais, a partir desta 
semana, o saque dos recursos 
em espécie estará bloqueado 
para parcela da população con-
siderada mais vulnerável.

Beneficiários que não têm 
conta em banco terão acesso a 
uma conta digital que, no pri-
meiro momento, permitirá 
apenas pagamentos digitais de 
contas e transferências.

De acordo com o presiden-
te da Caixa Econômica, Pedro 
Guimarães, eventual liberação 
imediata desses recursos para 
saque levaria a um colapso do 
sistema.

Os pagamentos do benefício 
começam a ser feitos a partir 
desta quinta-feira (9), com re-
passes a correntistas de Caixa e 
Banco do Brasil antes do fim de 
semana e a clientes de bancos 
privados na semana que vem. 
Nesses casos, haverá permissão 

de saque.
Para quem está fora da rede 

bancária a Caixa irá disponibi-
lizar uma conta digital gratuita. 
Para essas pessoas, haverá um 
cronograma escalonado de reti-
rada dos recursos em dinheiro. 
As datas ainda não estão defini-
das e só devem ser divulgadas 
na próxima semana.

“As pessoas vão receber o di-
nheiro na conta e vão poder fa-
zer a movimentação. Se quiser 
sacar, vai ter um coronograma. 
Se liberarmos 50 milhões [de 
pessoas] para sacar ao mesmo 
tempo, é um colapso do siste-
ma financeiro”, afirmou o pre-
sidente da Caixa.

“É uma dinâmica que equili-
bra economia e saúde”. Guima-
rães reconhece que esse grupo 
de pessoas é o de parcela mais 
baixa de renda. Segundo ele, os 
trabalhadores informais já es-
tão acostumados a fazer tran-
sações digitais. (FP)

Mais vulneráveis 
não poderão sacar 

SINDICAL

 A Com as medidas de fecha-
mento de parte das empresas 
para diminuir a disseminação 
do novo coronavírus, um gru-
po de empresários no Brasil 
divulgou manifesto no qual 
se comprometem a manter 
os empregos dos funcioná-
rios, ao menos, pelos próxi-
mos dois meses. As empresas 
que assinam o documento di-
vulgado no site “Não demita!” 
incluem bancos, corretoras, 
construtoras, lojas de varejo 
e algumas do setor de saúde. 

“Mantendo nossos qua-
dros ajudaremos a evitar ou 
minimizar um possível co-
lapso econômico e social. Se 

você tem fábricas ou instala-
ções, siga as orientações da 
OMS [Organização Mundial 
da Saúde] e do Ministério da 
Saúde. Crie um ambiente de 
trabalho em que as pessoas 
possam comer e trabalhar 
com distância física, e assim 
se sintam tão seguros quan-
to se estivessem em casa”, diz 
trecho do manifesto.

Para essas empresa, “a pri-
meira responsabilidade social 
de uma companhia é retri-
buir à sociedade o que ela pro-
porciona a você – começando 
pelas pessoas que dedicam 
suas vidas, todo dia, ao suces-
so do seu negócio”. (AB)

Empresas buscam 
evitar demissões

 D As empresas que assinam o “Não demita!” incluem bancos, 
corretoras, construtoras, lojas e algumas do setor de saúde

MARCELLO CASAL JR /ABR

 D Momento que o País 
atravessa levou o grupo 

de empresários a decidir 
que o projeto deveria ser 
lançado o quanto antes 

para atender os pequenos 
negócios das cidades

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de profissionalizar o 
pequeno varejo nacional por meio de 
capacitação técnica gratuita e incenti-
var o consumo de comércios de bair-
ro o movimento #CompredoBairro 

foi lançado nesta terça-feira, em todo o País, por 
líderes de oito grandes empresas, apoiados pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae nacional), pela organização 
Endeavor e pela consultoria LHH.

Em entrevista, o idealizador do movimen-
to #CompredoBairro, o empresário Guilherme 
Weege, disse que o momento que o País está 
atravessando, com a paralisação de inúmeros 

comércios e serviços devido à pandemia do 
novo coronavírus, levou o 
grupo de empresários a deci-
dir que o projeto deveria ser 
lançado o quanto antes para 
atender os pequenos negó-
cios das cidades, os mais afe-
tados pela crise. 

Na prática, Guilherme Weege explicou que o 
movimento tem dois grandes objetivos. O pri-
meiro engloba capacitação e informação para 
gestão financeira de caixa. 

“Muitas vezes, a informação não chega a 
esse pequeno negócio e, quando chega, ele não 
sabe por onde começar. Então, primeiro a gen-
te vai concentrar conteúdos de muitas fontes 
diferentes e ajudar a distribuir. A gente vai co-
locar na nossa plataforma tudo que for surgin-
do de novo, de maneira muito mais rápida e 
com informações consistentes”.

Ainda dentro da capacitação, o movimento 
pretende ajudar o pequeno lojista a fazer mar-
keting digital, ensiná-lo a usar o WhatsApp e 
outras ferramentas modernas para que ele con-
siga fazer relacionamento de venda por canais 
que ele hoje não dispõe. 

“Ajudando esse pequeno comerciante a se 
capacitar e se digitalizar. A ter algum tipo de 
receita neste momento e estar mais forte para 
uma retomada”. (AB)

#CompredoBairro: 
movimento é lançado 
para ajudar comerciantes

A parceria com 
o Sebrae vai 
disponibilizar 
conteúdos 
relacionados 
à gestão 
financeira e 
contábil, crédito, 
digitalização e 
marketing digital

Fique 
ligado  

 D O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), cortou 
R$ 150 milhões em despesas da Câmara por combate à Covid-19

 LUIS MACEDO/CÃMARA DOS DEPUTADOS

Maia corta 
R$ 150 mi 
em despesa  
da Câmara 
REDUÇÕES. A medida prevê a redução 
de R$ 43 milhões em despesa de pessoal, 
mais R$ 49 milhões em investimentos

O  presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), anunciou nes-
ta terça-feira o corte de 
R$ 150 milhões em des-

pesas da Casa a serem destinados ao 
combate à pandemia da covid-19. Se-
gundo Maia, serão reduzidas imedia-
tamente as despesas com diárias e 
passagens de parlamentares, servido-
res e colaboradores eventuais, horas 
extras e adicionais noturnos e obras 
que ainda não tenham sido iniciadas 
na Câmara dos Deputados. 

A portaria editada por Rodrigo 
Maia aponta que a medida de redu-
ção de gastos é necessária em virtude 
dos impactos negativos ocasionados 
na economia brasileira, “em especial 
na arrecadação tributária”, provoca-
do pela pandemia do novo coronaví-
rus. A medida prevê a redução de R$ 
43 milhões em despesa de pessoal, 
mais R$ 49 milhões em investimentos 
e corte de R$ 58 milhões em custeio  
operacional. 

A portaria também proíbe a contra-
tação de novos serviços que não sejam 
essenciais à manutenção e prevenção 

de processos críticos, aquisição de mó-
veis e equipamentos e eventos não 
relacionados ao processo legislativo. 

“A gente sabe que nesse momen-
to não são gastos necessários. [Essa 
é] mais uma contribuição da Câmara, 
não apenas com a aprovação de proje-
tos, mas com atos para o enfrentamen-
to da pandemia”, disse o congressista 

AJUDA AOS ESTADOS.
Maia informou que a Câmara dos De-
putados elabora um projeto de ajuda 
financeira aos estados para ameni-
zar, no curto prazo, a queda na arre-
cadação de impostos em razão da cri-
se do coronavírus. A medida deve ser 
votada em substituição ao chamado 
“Plano Mansueto”, que altera regras 
para os estados ingressarem no Re-
gime de R__ecuperação Fiscal, prevê 
a liberação de empréstimos com aval 
da União para resolver os problemas 
financeiros dos estados que, em con-
trapartida, devem adotar medidas de 
ajuste fiscal. Segundo Maia, há um im-
passe entre líderes partidários para a 
votação do Plano Mansueto, que tam-
bém tem medidas de médio e longo 

prazo. A alternativa seria um texto en-
xuto, que trate da arrecadação do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) para os próximos 
três meses e linhas de crédito para o 
enfrentamento da crise que sejam des-
tinadas a setores ainda não atendidos 
por medidas específicas. 

 “Ainda não chegamos a um enten-
dimento sobre a MP 905 e sobre o Pla-
no Mansueto. Esse é um momento em 
que precisamos construir mais con-
sensos que divergências”, disse Maia. 
“É melhor que a gente resolva os pro-
blemas de 2020 e não contamine a 
agenda dos próximos anos. Vamos 
construir uma solução até amanhã 
porque esse é o compromisso com 
governadores com quem conversei”. 

RENDA EMERGENCIAL.
O parlamentar criticou o forma-
to de pagamento do auxílio emer-
gencial divulgado nesta terça-fei-
ra pelo governo federal. Para Maia, 
toda rede bancária precisaria atuar 
para que os recursos cheguem mais 
rapidamente às contas das famílias.  
(AB)
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LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem imóvel: APARTAMENTO EM ATIBAIA/SP NO BAIRRO DE CAETETUBA - 02 
DORM. C/ 49,910 M² DE ÁREA PRIVATIVA. Localizado no térreo da TORRE 03 do 
Condomínio Residencial Jerônimo de Camargo 1, na Avenida Jerônimo de Camargo, nº 
9.555 – Bairro de Caetetuba. Matricula n° 114.009 do Registro de Imóveis de Atibaia/SP.

Edital na Íntegra, lances on-line no site:

www.lanceja.com.br (11) 4426-5064
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661 

4° VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ATIBAIA/SP - Processo nº 1004589-78.2017.8.26.0048 
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

Local do Leilão: Somente On-line pelo site. Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial. 
Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. Venda "AD CORPUS" no estado em que se encontra.

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 09/04/2020 - 13h30
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 29/04/2020 - 13h30

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bens móveis: 445 sacos de 50 KG de Açúcar VHP, que se 
encontra estocada no barracão da empresa. Endereço dos bens: 
Fazenda Santo Antônio, s/n, Área Rural – Ariranha/SP.

Edital na Íntegra, lances on-line no site:

www.lanceja.com.br (11) 4426-5064
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661 

VARA ÚNICA DO FORO DA COMARCA DE SANTA ADÉLIA/SP - Processo nº 1001618-29.2017.8.26.0531
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

Local do Leilão: Somente On-line pelo site. Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial. 
Venda no estado em que se encontra, sem garantias.

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 09/04/2020 - 11h30
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 29/04/2020 - 11h30

16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0009224-26.2018.8.26.0100. Executados: requerido(s) ROBERTO 
POLICASTRO PESSOA - DIREITOS SOBRE A CARTA DE ARREMATAÇÃO NÃO REGISTRADA - Apartamento 
com 44,23 m² no bairro Santa Efigênia. Rua General Osório, nº188, São Paulo/SP. Descrição completa na Trans-
crição nº 21.377 do 05º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 80.136,00 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 48.081,60 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça co-
meça em 18/05/2020 às 11h20min, e termina em 21/05/2020 às 11h20min; 2ª Praça começa em 21/05/2020 às 
11h21min, e termina em 10/06/2020 às 11h20min. Ficam os requerido(s) ROBERTO POLICASTRO PESSOA , 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  terceiro(a) interessado HELVECIO DE FREITAS SANTOS, 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) lo-
calizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 08/01/2020. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: 
nº 1001939-67.2015.8.26.0003. Executados: requerido(s) NEUSA MARIA DE ANDRADE - Apto 32, 3º andar do Edif. Mont Blanc, à R. Maurício de 
Lacerda, 411, V. Monte Alegre, 42º Subd.-Jabaquara/SP, área privativa de 74,02m² e área comum de 98,764m² (inclui área na garagem de 56,52m2), 
área total de 172,784m², 02 vagas de garagem. Rua Doutor Maurício de Lacerda, nº411, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 047.097.05781. Descrição 
completa na Matrícula nº 133.909 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 565.877,70  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 282.938,85 
(50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 27/04/2020 às 10h10min, e termina em 30/04/2020 
às 10h10min; 2ª Praça começa em 30/04/2020 às 10h11min, e termina em 30/05/2020 às 10h10min. Ficam os requerido(s) NEUSA MARIA DE 
ANDRADE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  credor(a) hipotecário BANCO SANTANDER BRASIL S/A, ATUAL DENOMINAÇÃO DE
BANCO ABN AMRO REAL S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 06/04/2018. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 08.04.2020 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
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Edital de 1ª e 2ª Praças de DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR de bem imóvel e para intimação do requerido SIDNEY GUARDIANO DA SILVA (CPF 104.930.238- 95), dos 
compromissários vendedores NIVALDO ELIAS PILÃO (CPF 842.384.028-04), MARCIA APARECIDA CAVALCANTI DIAS PILÃO (CPF 032.417.838-71), dos titulares de domínio e promitentes 
vendedores ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO GONCALVES (CPF 158.992.687-00), na pessoa de seu inventariante ROBSON JORGE DUARTE GONÇALVES (CPF 127.567.778-97), SUELY 
DUARTE GONCALVES (CPF 133.571.376-07), dos credores RENEE CAMARGO RIBEIRO (CPF 183.125.028-40), CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINS DO HORTO (CNPJ 
54.538.079/0001-38), do credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, expedido na AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMINIO, Processo nº 1011073-85.2019.8.26.0001, 
em trâmite na 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I SANTANA DA COMARCA DA CAPITAL/SP, requerida por TANIA FATIMA VIEIRA (CPF 132.877.608-58). O Dr. Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, MM. Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), nas condições seguintes: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR (Quitado) - O apartamento sob nº 36, tipo B, 
localizado no 3º andar do bloco A, Edifício Azaléia, componente do Condomínio Residencial Jardim do Horto, situado à Rua Frauenfeld, nº 181, 185 e 189, rua Liestal, nº 184 e rua Yvorne, na 
Lauzanne Paulista, no 8º Subdistrito - Santana, desta Capital, com a área privativa de 51,27 metros quadrados, área comum de 46,20 metros quadrados, área total de 97,47 metros quadrados, 
correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,4978%; cabendo-lhe ainda, o direito a guarda e estacionamento de um veículo de passeio, em lugar indeterminado, na garagem coletiva 
descoberta, localizada no pátio do mesmo, estando a fração ideal correspondente a vaga, computada na fração ideal do apartamento. Contribuinte nº 071.060.0247-1. Matrícula nº 47.615 do 3º 
CRI da Comarca da Capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R.2 (07/11/1984) e Av.3 (07/11/1984), HIPOTECA em favor de Itaú S/A Crédito Imobiliário. OBS: Conforme 
pesquisa realizada junto ao TJ/SP, consta a existência dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Condomínio - Processo nº 1008532-16.2018.8.26.0001 - perante a 8ª Vara Cível do 
Foro Regional I - Santana da Comarca da Capital/SP, em favor do Condomínio Conjunto Residencial Jardins do Horto, para garantia do valor de R$ 6.672,75 (Junho/2018). Conforme pesquisa 
realizada junto à PMSP, referido imóvel possui débitos de IPTU, inscritos em Dívida Ativa e ajuizados, referentes aos exercícios de 2006, 2007, 2012 e 2013, não ajuizados, referentes ao exercício 
de 2016, no valor de R$10.038,84 (até 26/03/2020); e não inscritos, referentes aos exercícios de 2017 a 2019 e 2020 (parcelas 1 e 2), no valor de R$3.651,18 (até 26/03/2020), totalizando 
R$13.690,02 (até 26/03/2020). Consta, ainda, a existência de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Quitado, entre os titulares de domínio no Registro de Imóveis e os 
promitentes vendedores, não levado ao competente registro, bem como o Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra entre os promitentes vendedores e o condômino, ora requerido; 
e manifestação do credor hipotecário, à fl. 37 dos autos, informando que o contrato foi liquidado. Eventual necessidade de regularização perante os órgãos competentes, especialmente perante o 
Cartório de Registro de Imóveis, correrá por conta do arrematante. 2. VISITAÇÃO - Não há visitação. 3. AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 233.644,84 (março/2020 - Conforme Cálculo de 
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será atualizada a época da alienação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 11/05/2020 às 10h10min, e termina em 
14/05/2020 às 10h10min; 2ª Praça começa em 14/05/2020 às 10h11min, e termina em 04/06/2020 às 10h10min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der 
lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ª Praça). 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; (i) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do 
valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 6. 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 da praça. Em até 5 horas após o 
encerramento da praça, cada arrematante receberá e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). 7. 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 da praça na conta da Leiloeira Oficial: 
Dora Plat, CPF 070.809.068-06, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 01767-3 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 8. DO 
CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - Caso a(s) praça(s) seja(m) cancelada(s)/suspensa(s) após a publicação do edital, especialmente em razão de 
acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 9. 
DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa), terão preferência sobre os demais, 
sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, §§ 1º e 2º do CPC e Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será alienado em caráter 
ad corpus e no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área, sob responsabilidade do arrematante, bem como de 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 da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será 
encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou 
no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital/SP, ou ainda, pelo telefone 3003-0677 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Para participar acesse 
www.zukerman.com.br. Fica o requerido SIDNEY GUARDIANO DA SILVA, os compromissários vendedores NIVALDO ELIAS PILÃO, MARCIA APARECIDA CAVALCANTI DIAS PILÃO, os 
titulares de domínio e promitentes vendedores ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO GONCALVES, na pessoa de seu inventariante ROBSON JORGE DUARTE GONÇALVES, SUELY DUARTE 
GONCALVES, os credores RENEE CAMARGO RIBEIRO, CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINS DO HORTO, o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de Março de 2020. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.

1ª VARA CÍVEL - FORO DE COTIA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intima-
ção da executada: ANA MARIA UL LOA MUNOZ (CPF Nº 213.771.918-50) e seu cônjuge se casado for. 
 O MM. Juiz de Direito Dr. Seung Chul Kim, da 1ª Vara Cível - Foro de Cotia, 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 Extinção de Condomínio em 

fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por PEDRO LINCOYAN MORALES TORRES (CPF Nº 919.493.948-91), em face de ANA MARIA ULLOA 
MUNOZ (CPF Nº 213.771.918-50) nos autos do Processo nº 0001830-69.2019.8.26.0152, 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: Casa assobrada localizada na Rua Cuiabá, nº 07, designada por Lote nº 42A da quadra, “M” do loteamento denominado “Parque Turiguara”, 
situado no Bairro do Portão nesta cidade e comarca de Cotia, Estado de São Paulo, assim descrito:- medindo 10,80 metros de frente para a rua 04, por um 
lado mede 22,00 metros e confronta com o lote 44-A, por outro mede 25,80 metros e confronta com o lote 40-A e nos fundos mede 7,50 metros e confronta 
com os lotes 39-A e 41-A, encerrando a área total de 204,10 m². 

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 23161.33.21.0206.00.000
Matrícula Imobiliária n° 49.504 Cartório de Registro de Imóveis de Cotia

OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fl s. 73/163), sobre o terreno acima descrito, encontram-se edifi cada uma casa assobrada de característica 
residencial, com área total construída de 220,91m², sendo 41,70m² no pavimento térreo (garagem), 108,21m² no 1º pavimento, e 71,00m² no 2º pavimen-
to. O referido imóvel é composto de garagem e lavabo no térreo, terraço descoberto, terraço coberto, área coberta utilizada como lavanderia, área livre 
aberta, utilizado como quintal, sala de jantar, sala de estar, dormitório, cozinha e banheiro no 1º pavimento e, no 2º pavimento possui área descoberta, 3 
dormitórios, sendo 1 suíte e 2 banheiros.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 370.000,00 (Set/2019).
Valor de avaliação atualizado: R$ 377.855,25 (Mar/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 78,69 (Mar/2020) referente aos débitos de IPTU do ano de 2020. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação 
(artigo 130, Código Tributário Nacional).
03 - A 1ª praça terá início em 02 de junho de 2020, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 05 de junho de 2020 às 16 horas e 30 minutos. Não 
havendo lances iguais ou superiores ao valor de avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, 
iniciando-se em 05 de junho de 2020 às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará em 25 de junho de 2020, às 16h horas. Será considerado arrematante 
de cada lote aquele que der lance igual ou superior à 50% do valor da avaliação atualizado do imóvel. Caso não haja propostas para pagamento à vista, 
serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário 
sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior 
valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
04 - 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).
05 – 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).
06 - 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).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente,  no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - 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.
10 - 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). 
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o 
artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º - CPC).
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão 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, 31 de março de 2020.
Eu, escrevente, digitei.
Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DR. SEUNG CHUL KIM
JUIZ DE DIREITO

RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL  JUCESP 266
INFORMAÇÕES E CADASTRO:
WWW.MILANLEILOES.COM.BR

15 / Abril 2020 Quarta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP LEILÃO ONLINE

APROX. 110 VEÍCULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

24 / Abril 2020 Sexta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP LEILÃO ONLINE

APROX. 100 VEÍCULOS FORD
VEÍCULOS DA FROTA DE SERVIÇO
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5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I – SANTANA/SP
ERRATA – EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SP, NAS FLS. C2, NA EDIÇÃO DE 
21 A 23/03/2020. REQUERENTES: RENATO RAMOS e MARIA HELENA CABREIRA. REQUERIDOS: RUBENS 
RAMOS (CPF/MF 665.804.808-82) e ELEIDA COELHO CICCI RAMOS (CPF030.660.898-78) e demais interessados. 
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0005296-73.2018.8.26.0001. A Dra. 
Juliana Crespo Dias, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER, em ERRATA ao edital de Leilão Eletrônico expedido nos autos do processo acima mencionado e 
publicado no Jornal GAZETA SP, nos dias 21 a 23/03/2020, foi determinada a retificação do edital para constar que 
“valor do lance inicial será corrigido pelo índice do TJ/SP”. Será a presente ERRATA, afixada e publicada na forma 
da lei, prevalecendo todos os demais termos do edital publicado naquela data. São Paulo, 07/04/2020.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES. Processo: nº 1001216-36.2018.8.26.0361. Executados: executado(s) LUCAS 
WELLINGTON ALVES FERNANDES DIAS - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. c/ área privativa de 37,78m² em Mogi 
das Cruzes. Rua Antonio Ruiz Veiga, nº 100, Mogi das Cruzes/SP - Contribuinte nº 11026014-1 (Área maior). Descrição 
completa na Matrícula nº 79.214 do 1ª CRI de Mogi das Cruzes/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 151.157,25 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 75.578,62 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 02/06/2020 às 10h20min, e termina em 05/06/2020 às 10h20min; 2ª Praça começa em 05/06/2020 às 
10h21min, e termina em 26/06/2020 às 10h20min.  Ficam os executado(s) LUCAS WELLINGTON ALVES F. DIAS, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 09/09/2019. 

 
 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL PARA A VENDA DE IMÓVEL ORIGINÁRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE 
INTIMAÇÃO DE DEVEDORES FIDUCIÁRIOS E CIENTIFICAÇÃO A TERCEIROS INTERESSADOS, estabelecido na forma da Lei 
Federal nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações. CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES, leiloeira oficial inscrita 
na JUCESP nº 661, com escritório à Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, nº 73, Jd. Olavo Bilac – CEP 09725-820, São Bernardo do 
Campo/SP, devidamente autorizada pelo CREDOR FIDUCIÁRIO FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTI-
MENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Resolu-
ção Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 2.907, de novembro de 2001, e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
356, de 17 de dezembro de 2001 e suas alterações posteriores, além da Instrução CVM nº 444, de 08 de dezembro de 2006 e suas 
alterações posteriores, inscrito no CNPJ/MF sob nº 19.221.032/0001-45, neste ato representado na forma do seu regulamento pela sua 
gestora JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.485, 19º andar, ala leste, CEP 01452-002, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
13.966.641/0001-47, autorizado pela CVM prestar o serviço de administração de carteira de valores mobiliários através do Ato Decla-
ratório nº 11.914, de 05 de setembro de 2011, representada na forma de seu contrato social, em conformidade com o artigo 28 da lei 
9.514 de 20/11/1997, bem como nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Financiamento Imobiliário, 
de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos de 20 de julho de 2011, no qual figura como Devedor Fiduciante PATRICIA 
GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, separada, contadora e advogada, RG nº 18.964.803-SSP/SP e CPF/MF n. 125.064.028-88, resi-
dente e domiciliada em São Carlos/SP; levará a PÚBLICO LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL SIMULTANEAMENTE, nos termos da Lei 
Federal nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos e suas altrações, presencialmente no Auditório localizado no Município de Santo André à 
Avenida Portugal, 141 – Conj. 22 - Centro, e eletronicamente pelo site www.lanceja.com.br, no dia 15 de abril de 2020, às 10H30 em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior ao valor da avaliação de R$ 626.990,00 (seiscentos e vinte e seis mil, nove-
centos e noventa reais), o imóvel abaixo descrito  da  MATRÍCULA nº 160.018 do 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/
SP, cuja propriedade foi consolidada de acordo com o artigo 26, 7º, da Lei Federal nº 9.514/97, em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA 
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS cons-
tituído pelo IMÓVEL: APARTAMENTO n° 172, localizado no 17º pavimento da TORRE ABSOLUTO, integrante do CONDOMINIO 
“MASSIMO ALTO DA MOOCA”, situado na Rua Teresina nº 541, no 33° SUBDISTRITO - ALTO DA MOOCA, com a área privativa co-
berta de 126.800m, área privativa total de 126,800m², área de uso comum 107,902m², (já incluída a área de uso comum de garagem 
de 20,470m2, correspondente as vagas nºs 204M e 203P do 2° subsolo), área total de 234,702m2, correspondendo-lhe uma fração 
ideal de 0,005259. CONTRIBUINTE nºs 052.050.0001-5, 052.050.0080-5, 052.050.0019-8 e 052.050.0020-1 (área maior) A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Ônus e Observações: Av. 06 - Para constar PE-
NHORA nos autos do processo nº 1005657-38.2016.8.26.0100, extraída dos autos da Ação de Execução Civil - Procedimento Comum 
- Direitos / Deveres do Condomínio, pelo D. Juízo de Direito da 30ª Vara Cível do Foro Central Cível, desta Capital na qual figuram como 
exequente: CONDOMINIO MASSIMO ALTO DA MOOCA, inscrito no CNPJ/MF n. 12.529.512/0001-29, o como executada: PATRICIA 
GUEDES DE OLIVEIRA, já qualificada. Av.07 - Para constar nesta Matrícula em termo de cessão individual, verifica-se que a ALIBER-
TI EMPREENDIMENTOS S/A, já qualificada, cedeu e transferiu ao FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTI-
MENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/MF nº 19.221.032/0001-45, representado por sua 
gestora JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 13.966.641/0001-47 a totalidade de seus direitos credi-
torios decorrentes da alienação fiduciária. Observação: O Imóvel pode estar ocupado por objetos ou pessoas, desocupação por 
conta do adquirente, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação 
sendo a desocupação do imóvel providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, 
inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 
9.514/97. Para o Primeiro Leilão fica como responsabilidade do arrematante os débitos de IPTU R$ 47.431,49 (quarenta e sete mil, 
quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) e dívida em aberto de condomínio e eventuais multas R$ 
187.027,01 (cento e ontenta e sete mil, vinte e sete reais e um centavo), valores estes atualizados até 07/04/2020. Já para o segun-
do Leilão o imóvel será entregue livre de ônus.  - Se exercido o direito de preferência pelo devedor (a)(s) fiduciante(s), este deverá 
efetuar o pagamento da arrematação até a data da realização do segundo Leilão, no valor equivalente ao da sua dívida, somando aos 
encargos, despesas e demais valores previstos em lei, incluindo também a responsabilidade de pagamento da comissão da Leiloeira, 
que será no montante de 5% (cinco por cento) sobre a totalidade do valor a ser pago pelo(a)(s) devedor(a)(s) fiduciante(s).  - Se o(a)(s) 
devedor(a)(es) fiduciante(s), não efetuar o pagamento da dívida e demais encargos, nas condições e prazos previstos no presente 
Edital, considerar-se-á automaticamente a sua desistência do exercício de preferência na compra do imóvel. Nesse caso, havendo lici-
tantes, o imóvel será vendido para aquele que ofertou maior lance. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designa-
do o dia 22 de abril de 2020 às 10H30, no mesmo horário e local do Primeiro Leilão, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior ao valor da dívida atualizada de R$ 1.901.409,94 (hum milhão, novecentos e um mil, quatrocentos e nove 
reais e noventa e quatro centavos) de acordo com o que foi atribuído na Escritura Pública de Alienação Fiduciária e, tudo em conformi-
dade com o artigo 27 e demais artigos da respectiva Lei Federal nº 9.514/97. - Condições para participação do Leilão online no site 
www.lanceja.com.br para cumprir procedimentos e entrega de documentos prévios; Condições para participação do Leilão 
presencial: comparecer ao local e horário da realização do Leilão munido de documentos de pessoa física ou jurídica; - Caso 
haja exigência do Cartório de Registro de Imóveis para lavrar escritura pública a escolha do Cartório será pela Comitente Vendedora; 
- Os lances online e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de 
condições com os ofertados a viva voz nos Leilões presenciais de fechamento; - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA. O arrema-
tante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão correspondente a 5% sobre o valor de arremate direta-
mente na conta corrente de titularidade da Leiloeira, através de TED, DOC e/ou TEF, os dados serão enviados, com as orienta-
ções. - As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932 e suas alterações que regula a 
profissão de Leiloeiro Oficial; - Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis, sendo certo que, o(s) participante(s) presencial(ais), 
tanto quanto, os participantes online, são responsáveis por todas as ofertas registradas em seu nome. Os lanços não podem ser anula-
dos e/ou cancelados em hipótese alguma, ficando sujeito às penalidades cabíveis; - O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunica-
do(s) das datas, horários e local de realização dos Leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º- A e B do art. 27 da Lei Federal 
9.514/97, incluído pela Lei Federal 13.465 de 11/07/2017; - A venda do(s) imóvel(is) será(ão) concretizada(s) em caráter “Ad Corpus”, no 
estado em que se encontra(m), sendo de inteira responsabilidade do arrematante/comprador todas as providências e despesas neces-
sárias relativas a aquisição do(s) imóvel(is) no Leilão, despesas com a regularização e encargos perante a quaisquer órgãos compe-
tentes. Correrão ainda por conta do comprador adquirente todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, tais como: paga-
mento de comissão da Leiloeira de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública e Registro junto ao Cartório res-
ponsável, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc; - As áreas/itens mencio-
nadas nos Editais, Catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes 
do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou com-
plemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do(s) imóvel(is).

Condições de Venda do Leilão e demais informações: (11) 4426.5064 - www.lanceja.com.br
CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES Leiloeira Oficial e Rural – JUCESP nº 661

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 1º e 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE DIREITOS SOBRE FRAÇÕES IDEAIS DE TERRENO 
DAS UNIDADES CONDOMINIAIS E CONVOCAÇÃO A.G.E. DO CONDOMÍNIO HOTEL INTERCITY EX-
PRESS ITUPEVA. DATA DO LEILÃO: 08 de abril de 2.020.  Horário: 1º Público Leilão às 09:30 horas ou em 
2º Público Leilão às 10:00 horas  Local do Leilão: Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tornoli, 2157, Km 08, 
bairro São Roque Chaves, Itupeva, SP – no Hotel Intercity. A Comissão de Representantes do Condomínio 
Hotel Intercity Express Itupeva, regularmente eleita e empossada, no uso de suas prerrogativas legais 
constantes dos parágrafos 1º ao 5º e demais do art. 63, da Lei 4591/64 e decisões de AGE, através de seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, através dos Leiloeiros Oficiais Daisy 
Jorge Carlos – JUCESP 662 e Eni Destro - JUCESP 777, com escritório na Rua Vitorino Carmilo, 425 – cjto 
43 – Barra Funda – SP – fone 11-2115-8989 -  Cel. 11 - 99155-4454, os direitos e ações sobre as frações 
ideais de terreno e percentual das obras executada, com direito a uma vaga indeterminada de garagem de 
uso coletivo, das seguintes unidades: 619 e 621, com áreas privativas de 20,8500 m2, áreas comum de 
22,0128 m2, áreas totais de 42,8628 m2 e frações ideais de terreno de 0,67812 %, equivalente a 36,2705 
m2 do terreno do CONDOMINIO HOTEL INTERCITY EXPRESS ITUPEVA, respectivamente registradas 
na Matrícula 132.370 – R-4 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí – SP. Em 1ª Hasta pelos valores 
a saber: unidade 619 R$ 294.567,41 - unidade 621 R$ 294.567,41 e comissão de 5% do leiloeiro. Em 2ª 
Hasta pelo maior valor ou 50% do valor de mercado, o que for maior no estado em que se encontram. No 
ato da arrematação o pagamento será a vista e a comissão do leiloeiro é de 5%. No prazo subsequente 
de 24 horas após o 2º Leilão Extrajudicial o Condomínio, em igualdade com o arrematante, poderá exercer 
o direito de preferência e adjudicar as unidades, conforme deliberado em AGE realizada anteriormente. A 
Comissão de Representantes CONVOCA a todos os Condôminos do CONDOMÍNIO HOTEL INTERCITY 
EXPRESS ITUPEVA, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 8 de abril de 2020 na 
Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tornoli, 2157, Km 08, bairro São Roque Chaves, Itupeva, SP, às 10:00 
horas em 1ª convocação e às 10:30 horas em 2ª convocação, para deliberarem sobre o direito de preferên-
cia do Condomínio na adjudicação das unidades autônomas objeto deste Leilão. Ficam também notificados 
os Condôminos inadimplentes e seus respectivos cônjuges, herdeiros e sucessores da realização do leilão 
na data, horário, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos legais. Daisy Jorge Car-
los – JUCESP 662 – Eni Destro – JUCESP 777. CONDOMINIO HOTEL INTERCITY EXPRESS ITUPEVA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. - PROCESSO Nº 1035652-91.2019.8.26.0100 - (A) Dr(a). Felipe Poyares 
Miranda, MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de 
São Paulo, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) Jose Gilson Souza Almeida, brasileira, solteira, comerciante, RG 
36.815.464 – SSP/SP, CPF 848.642.734-72, que lhe foi proposta uma Ação de Execução de Título Executivo 
Extrajudicial por parte de Circuito de Compras São Paulo SPE S/A, alegando em síntese: Referida ação visa a 
execução do débito dos aluguéis e encargos em aberto oriundo do contrato de locação. Encontrando-se a executada 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para o Executado quitar a quantia 
devidamente atualizada até a data do seu efetivo pagamento, no prazo de 3 dias (art. 827, §1º, do CPC), caso em 
que a verba honorária devida será reduzida pela metade. O prazo para pagamento começará a fl uir no primeiro dia 
útil seguinte ao término do prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital, quando o executada será considerado 
citado. Decorrido este prazo sem que tenha sido pago o valor constante do presente edital será procedida a penhora 
ou, sendo o caso, o ARRESTO de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida e acréscimos. Por fi m, por 
meio do presente edital fi cará a parte executada ciente do prazo de 15 dias para oferecer embargos, contados da 
data em que se efetivar a citação, na forma deste edital. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 08º andar - salas nº 823/825, Centro - CEP 
01501-900, Fone: (11) 2171-6140, São Paulo/SP - E-mail: sp16cv@tjsp.jus.br. São Paulo, 01 de abril de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SÃO PAULO -FORO CENTRAL CÍVEL 11ª VARA 
CÍVEL - Praça João Mendes s/nº, 13º andar - salas nº 1322/1324, Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6116/6578-, São 
Paulo-SP - E-mail: sp11cv@tjsp.jus.br. CONCLUSÃO: Em 27 de março de 2020 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). 
Juiz(a) de Direito Dr(a). Luiz Gustavo Esteves. Eu  ,subscrevi. DECISÃO – EDITAL - Processo nº: 1039730-
31.2019.8.26.0100. Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despe-
jo. Exequente: Circuito de Compras São Paulo SPE S/A. Executado: In Sook Jeong. Vistos. Tendo em vista que já 
foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defi ro a citação editalícia requerida às fl s. 178/180, 
servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a In Sook Jeong, domiciliado em local incerto e 
não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por Circuito de Compras São Paulo 
SPE S/A, alegando em síntese: a parte ré é devedora da quantia de R$ 25.723,73, atualizada até março/2019, em decor-
rência do inadimplemento de aluguéis. Encontrando-se a parte 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 03 dias, que fl uirá após o decur-
so do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado cura-
dor especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Re-
colha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais 
de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 27 de março de 2020. 
Luiz Gustavo Esteves Juiz de Direito. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ 
GUSTAVO ESTEVES, liberado nos autos em 27/03/2020 às 08:56. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.
br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1039730-31.2019.8.26.0100 e código 8D18932.

CERTIDÃO DE INTERDIÇÃO
EDNA MARIA SANTOS DE MATTEO - MATRÍCULA: 121160 01 55 2020 9 00900 369 0225956 44 - CERTIFICO, que sob o n° 225956, 
fls. 369 do livro n° 900, em data de 26 de fevereiro de 2020, em cumprimento ao documento datado de 13 de janeiro de 2020, processo 
n° 1069902-29.2014. 8.26.0100 foi lavrado o registro da interdição de: EDNA MARIA SANTOS DE MATTEO, divorciada, com 74 anos de 
idade, natural de São Paulo - SP, nascida em 31 de maio de 1945, prendas do lar, residente na Rua Doutor Melo Alves n° 690, 7° andar, 
Cerqueira César, nesta Capital, filha de FRANCISCO DE MATTEO e de ARLETE SANTOS DE MATTEO. Não há dados informados sobre o re-
gistro do nascimento da interdita. O casamento da interdita foi lavrado Registro Civil das Pessoas Naturais de São Paulo - 11° Subdistrito 
- Santa Cecilia - SP, livro n° B-76, folha 16, sob n° 18591. A sentença gue decretou a interdição é datada de 13 de abril de 2015, proferida 
pelo MM° Juiz de Direito da 2’ Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível de São Paulo - SP, Dr. Henrique Maul Brasilio de Souza, 
a qual transitou em julgado aos 26 de janeiro de 2016, tendo sido requerente da interdiçao Ana Cláudia de Moraes Tamer e outro e no-
meado curador o Sr. MARCOS AUGUSTO DE MORAES, casado, empresário, RG n° 16.297.391-3, CPF n° 091.926.518-95, residente na En-
genheiro Antonio Jovino n° 220, cj. 52, Vila Andrade, nesta Capital. Causa da interdição: portadora de transtorno de personalidade es-
quizóide (pré-morbido) - CID 10: F60.1 - associado a transtorno psicótico a esclarecer - CID 10 F 29. Limites da curatela: temporária e par-
cialmente incapaz. Os documentos foram protocolados em 19 de fevereiro de 2020. Código n° 86DA06A. NADA MAIS. Todo o referido é 
verdade e dou fé. Recibo nº 002900/2020 - Guia nº 009/2020 - 14:09 hs. Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 
do Primeiro Subdistrito SÉ - São Paulo/SP. São Paulo, 26 de fevereiro 2020. Michele Macedo Penteado - Escrevente Autorizada.

Emparsanco S.A.
CNPJ/MF nº 56.473.317/0001-08

Demonstrações contábeis referente ao exercício fi ndos em 31 de dezembro de 2019 (valores expressos em Reais)

Ricardo Furlan Rodrigues – Diretor Presidente
Marileide da Silva Tenório Santana – Contadora CRC 1SP 184.151/O-9

Balanço Patrimonial
Ativo 31/12/2019
Circulante 187.333.641
Disponibilidades 247.857
Caixa e Equivalentes de Caixa 247.857
Realizável a Curto Prazo 187.085.784
Contas a Receber 42.775.505
Impostos a Compensar 472.857
Adiantamentos Diversos 13.081.403
Construções em Andamento 5.756.080
Estoque 27.374
Imóveis/Terrenos a Comercializar 35.049.000
Crédito de Interligadas 28.823.340
Adiantamentos a Sócios 61.100.225
Não Circulante 114.720.555
Realizável a Longo Prazo 62.866.529
Outros Créditos 62.866.529
Investimentos 47.295.088
Imobilizado Líquido 4.558.938
Total do Ativo 302.054.196

Passivo 31/12/2019
Circulante 100.711.822
Fornecedores 26.715.846
Obrigações Sociais e Trabalhistas 27.327.378
Obrigações Fiscais/Tributárias 39.630.445
Empréstimos e Financiamentos 250.000
Outras Obrigações 90.611
Provisões Fiscais 6.697.542
Não Circulante 115.383.898
Empréstimos e Financiamentos 34.964.769
Obrigações Fiscais/Tributárias 39.794.345
Outras Obrigações 40.624.784
Patrimônio Líquido 85.958.476
Capital Social 57.370.000
Reservas de Capital 74.711.466
Prejuízos Acumulados (43.966.943)
Resultado do Exercício (2.156.047)

Total do Passivo 302.054.196

Demonstrações do Resultado
Receita Operacional Bruta 31/12/2019
Lucro Operacional Bruto
Impostos Sobre Venda de Serviços
Receita Operacional Líquida
Custo dos Serviços Prestados
Lucro Bruto Operacional
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas Administrativas (4.144.994)
Despesas/Receitas Financeiras 1.915.580
Resultado Operacional (2.229.414)
Resultado Não Operacional 73.367
Resultado antes do IRPJ/CSLL (2.156.047)
Provisão para Impostos de Renda e Contribuição Social
Resultado Líquido do Período (2.156.047)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Prejuízo Acumulados Total

Saldo final em 31 dezembro 2018 57.370.000 71.748.298 3.315.521 (43.966.943) 88.466.876
Constituição da Reserva Legal – – – – –
Realização/Constituição de reservas – (352.353) – – (352.353)
Resultado do Exercício – – – (2.156.047) (2.156.047)
Saldo final em 31 dezembro 2019 57.370.000 71.395.945 3.315.521 (46.122.990) 85.958.476

Demonstrações do Resultado Abrangente
2019 2018

Lucro líquido/Prejuízo do exercício (2.156.047) (2.773.721)
Outros resultados abrangentes 0,00 0,00
Total do resultado abrangente do exercício (2.156.047) (2.773.721)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Emparsanco S.A. – Em Recuperação Judi-
cial (“Companhia”), com sede na cidade de São Bernardo do Campo, São 
Paulo, é uma sociedade anônima de capital fechado e que tem como objeto 
social: a execução por conta própria ou de terceiros, quaisquer serviços 
técnicos pertinentes a obras de engenharia em geral, tais como: projetos, 
construção, manutenção, conservação, sinalização e fiscalização de obras 
e estradas de rodagem, de ferro e vias públicas, fresagem e reciclagem 
de pavimentação e outros afins, conforme capítulo I – Artigo 3º. Do Esta-
tuto Social da Companhia. 2. Apresentação e base de preparação das 
demonstrações contábeis: As demonstrações financeiras foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as disposições da Lei 
6.404/76 e as alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, 

abrangendo os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamento Contábil-CPC e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC); 2.1. Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R$), 
que é a moeda funcional da Companhia. 2.2. Uso de estimativas e julga-
mentos: A preparação destas demonstrações contábeis está de acordo 
com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que 
a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passi-
vos, receitas e despesas. A Administração da Companhia não identificou a 
existência de informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas 
contábeis adotadas que apresentem efeitos sobre os valores reconheci-

dos nas demonstrações contábeis. 3. Resumo das principais políticas 
contábeis: As principais políticas adotadas na preparação dessas demons-
trações contábeis estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas 
de modo consistente em todo o exercício apresentado, salvo indicação 
contrária. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Representam numerário 
disponível em caixa e em contas bancárias. Esses ativos apresentam risco 
insignificante de mudança do valor justo e são monitoradas para o geren-
ciamento de seus compromissos no curto prazo. 3.2. Imobilizado: Os bens 
integrantes do ativo imobilizado, representados por ativos tangíveis, foram 
inicialmente registrados ao custo de aquisição, formação ou construção, 
deduzido da respectiva depreciação e de qualquer perda não recuperável 
acumulada, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear 
com base na vida útil-econômica estimada dos bens. 3.3. As Despesas e 
receitas foram registradas segundo o regime de competência de exercício. 
3.4. As Depreciações dos bens do ativo imobilizado foram calculadas pelo 
método linear, observando seu tempo de vida útil. 3.5. Os estoques estão 
avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção inferior ao valor de 
mercado.
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LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem imóvel: APARTAMENTO EM ATIBAIA/SP NO BAIRRO DE CAETETUBA - 02 
DORM. C/ 49,910 M² DE ÁREA PRIVATIVA. Localizado no térreo da TORRE 03 do 
Condomínio Residencial Jerônimo de Camargo 1, na Avenida Jerônimo de Camargo, nº 
9.555 – Bairro de Caetetuba. Matricula n° 114.009 do Registro de Imóveis de Atibaia/SP.

Edital na Íntegra, lances on-line no site:

www.lanceja.com.br (11) 4426-5064
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661 

4° VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ATIBAIA/SP - Processo nº 1004589-78.2017.8.26.0048 
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

Local do Leilão: Somente On-line pelo site. Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial. 
Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. Venda "AD CORPUS" no estado em que se encontra.

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 09/04/2020 - 13h30
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 29/04/2020 - 13h30

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bens móveis: 445 sacos de 50 KG de Açúcar VHP, que se 
encontra estocada no barracão da empresa. Endereço dos bens: 
Fazenda Santo Antônio, s/n, Área Rural – Ariranha/SP.

Edital na Íntegra, lances on-line no site:

www.lanceja.com.br (11) 4426-5064
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661 

VARA ÚNICA DO FORO DA COMARCA DE SANTA ADÉLIA/SP - Processo nº 1001618-29.2017.8.26.0531
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

Local do Leilão: Somente On-line pelo site. Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial. 
Venda no estado em que se encontra, sem garantias.

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 09/04/2020 - 11h30
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 29/04/2020 - 11h30

16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0009224-26.2018.8.26.0100. Executados: requerido(s) ROBERTO 
POLICASTRO PESSOA - DIREITOS SOBRE A CARTA DE ARREMATAÇÃO NÃO REGISTRADA - Apartamento 
com 44,23 m² no bairro Santa Efigênia. Rua General Osório, nº188, São Paulo/SP. Descrição completa na Trans-
crição nº 21.377 do 05º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 80.136,00 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 48.081,60 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça co-
meça em 18/05/2020 às 11h20min, e termina em 21/05/2020 às 11h20min; 2ª Praça começa em 21/05/2020 às 
11h21min, e termina em 10/06/2020 às 11h20min. Ficam os requerido(s) ROBERTO POLICASTRO PESSOA , 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  terceiro(a) interessado HELVECIO DE FREITAS SANTOS, 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) lo-
calizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 08/01/2020. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: 
nº 1001939-67.2015.8.26.0003. Executados: requerido(s) NEUSA MARIA DE ANDRADE - Apto 32, 3º andar do Edif. Mont Blanc, à R. Maurício de 
Lacerda, 411, V. Monte Alegre, 42º Subd.-Jabaquara/SP, área privativa de 74,02m² e área comum de 98,764m² (inclui área na garagem de 56,52m2), 
área total de 172,784m², 02 vagas de garagem. Rua Doutor Maurício de Lacerda, nº411, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 047.097.05781. Descrição 
completa na Matrícula nº 133.909 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 565.877,70  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 282.938,85 
(50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 27/04/2020 às 10h10min, e termina em 30/04/2020 
às 10h10min; 2ª Praça começa em 30/04/2020 às 10h11min, e termina em 30/05/2020 às 10h10min. Ficam os requerido(s) NEUSA MARIA DE 
ANDRADE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  credor(a) hipotecário BANCO SANTANDER BRASIL S/A, ATUAL DENOMINAÇÃO DE
BANCO ABN AMRO REAL S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 06/04/2018. 
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Edital de 1ª e 2ª Praças de DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR de bem imóvel e para intimação do requerido SIDNEY GUARDIANO DA SILVA (CPF 104.930.238- 95), dos 
compromissários vendedores NIVALDO ELIAS PILÃO (CPF 842.384.028-04), MARCIA APARECIDA CAVALCANTI DIAS PILÃO (CPF 032.417.838-71), dos titulares de domínio e promitentes 
vendedores ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO GONCALVES (CPF 158.992.687-00), na pessoa de seu inventariante ROBSON JORGE DUARTE GONÇALVES (CPF 127.567.778-97), SUELY 
DUARTE GONCALVES (CPF 133.571.376-07), dos credores RENEE CAMARGO RIBEIRO (CPF 183.125.028-40), CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINS DO HORTO (CNPJ 
54.538.079/0001-38), do credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, expedido na AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMINIO, Processo nº 1011073-85.2019.8.26.0001, 
em trâmite na 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I SANTANA DA COMARCA DA CAPITAL/SP, requerida por TANIA FATIMA VIEIRA (CPF 132.877.608-58). O Dr. Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, MM. Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), nas condições seguintes: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR (Quitado) - O apartamento sob nº 36, tipo B, 
localizado no 3º andar do bloco A, Edifício Azaléia, componente do Condomínio Residencial Jardim do Horto, situado à Rua Frauenfeld, nº 181, 185 e 189, rua Liestal, nº 184 e rua Yvorne, na 
Lauzanne Paulista, no 8º Subdistrito - Santana, desta Capital, com a área privativa de 51,27 metros quadrados, área comum de 46,20 metros quadrados, área total de 97,47 metros quadrados, 
correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,4978%; cabendo-lhe ainda, o direito a guarda e estacionamento de um veículo de passeio, em lugar indeterminado, na garagem coletiva 
descoberta, localizada no pátio do mesmo, estando a fração ideal correspondente a vaga, computada na fração ideal do apartamento. Contribuinte nº 071.060.0247-1. Matrícula nº 47.615 do 3º 
CRI da Comarca da Capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R.2 (07/11/1984) e Av.3 (07/11/1984), HIPOTECA em favor de Itaú S/A Crédito Imobiliário. OBS: Conforme 
pesquisa realizada junto ao TJ/SP, consta a existência dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Condomínio - Processo nº 1008532-16.2018.8.26.0001 - perante a 8ª Vara Cível do 
Foro Regional I - Santana da Comarca da Capital/SP, em favor do Condomínio Conjunto Residencial Jardins do Horto, para garantia do valor de R$ 6.672,75 (Junho/2018). Conforme pesquisa 
realizada junto à PMSP, referido imóvel possui débitos de IPTU, inscritos em Dívida Ativa e ajuizados, referentes aos exercícios de 2006, 2007, 2012 e 2013, não ajuizados, referentes ao exercício 
de 2016, no valor de R$10.038,84 (até 26/03/2020); e não inscritos, referentes aos exercícios de 2017 a 2019 e 2020 (parcelas 1 e 2), no valor de R$3.651,18 (até 26/03/2020), totalizando 
R$13.690,02 (até 26/03/2020). Consta, ainda, a existência de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Quitado, entre os titulares de domínio no Registro de Imóveis e os 
promitentes vendedores, não levado ao competente registro, bem como o Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra entre os promitentes vendedores e o condômino, ora requerido; 
e manifestação do credor hipotecário, à fl. 37 dos autos, informando que o contrato foi liquidado. Eventual necessidade de regularização perante os órgãos competentes, especialmente perante o 
Cartório de Registro de Imóveis, correrá por conta do arrematante. 2. VISITAÇÃO - Não há visitação. 3. AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 233.644,84 (março/2020 - Conforme Cálculo de 
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será atualizada a época da alienação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 11/05/2020 às 10h10min, e termina em 
14/05/2020 às 10h10min; 2ª Praça começa em 14/05/2020 às 10h11min, e termina em 04/06/2020 às 10h10min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der 
lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ª Praça). 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; (i) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do 
valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 6. 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 da praça. Em até 5 horas após o 
encerramento da praça, cada arrematante receberá e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). 7. 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 da praça na conta da Leiloeira Oficial: 
Dora Plat, CPF 070.809.068-06, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 01767-3 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 8. DO 
CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - Caso a(s) praça(s) seja(m) cancelada(s)/suspensa(s) após a publicação do edital, especialmente em razão de 
acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 9. 
DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa), terão preferência sobre os demais, 
sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, §§ 1º e 2º do CPC e Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será alienado em caráter 
ad corpus e no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área, sob responsabilidade do arrematante, bem como de 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 da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será 
encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou 
no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital/SP, ou ainda, pelo telefone 3003-0677 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Para participar acesse 
www.zukerman.com.br. Fica o requerido SIDNEY GUARDIANO DA SILVA, os compromissários vendedores NIVALDO ELIAS PILÃO, MARCIA APARECIDA CAVALCANTI DIAS PILÃO, os 
titulares de domínio e promitentes vendedores ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO GONCALVES, na pessoa de seu inventariante ROBSON JORGE DUARTE GONÇALVES, SUELY DUARTE 
GONCALVES, os credores RENEE CAMARGO RIBEIRO, CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINS DO HORTO, o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de Março de 2020. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.

1ª VARA CÍVEL - FORO DE COTIA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intima-
ção da executada: ANA MARIA UL LOA MUNOZ (CPF Nº 213.771.918-50) e seu cônjuge se casado for. 
 O MM. Juiz de Direito Dr. Seung Chul Kim, da 1ª Vara Cível - Foro de Cotia, 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 Extinção de Condomínio em 

fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por PEDRO LINCOYAN MORALES TORRES (CPF Nº 919.493.948-91), em face de ANA MARIA ULLOA 
MUNOZ (CPF Nº 213.771.918-50) nos autos do Processo nº 0001830-69.2019.8.26.0152, 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: Casa assobrada localizada na Rua Cuiabá, nº 07, designada por Lote nº 42A da quadra, “M” do loteamento denominado “Parque Turiguara”, 
situado no Bairro do Portão nesta cidade e comarca de Cotia, Estado de São Paulo, assim descrito:- medindo 10,80 metros de frente para a rua 04, por um 
lado mede 22,00 metros e confronta com o lote 44-A, por outro mede 25,80 metros e confronta com o lote 40-A e nos fundos mede 7,50 metros e confronta 
com os lotes 39-A e 41-A, encerrando a área total de 204,10 m². 

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 23161.33.21.0206.00.000
Matrícula Imobiliária n° 49.504 Cartório de Registro de Imóveis de Cotia

OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fl s. 73/163), sobre o terreno acima descrito, encontram-se edifi cada uma casa assobrada de característica 
residencial, com área total construída de 220,91m², sendo 41,70m² no pavimento térreo (garagem), 108,21m² no 1º pavimento, e 71,00m² no 2º pavimen-
to. O referido imóvel é composto de garagem e lavabo no térreo, terraço descoberto, terraço coberto, área coberta utilizada como lavanderia, área livre 
aberta, utilizado como quintal, sala de jantar, sala de estar, dormitório, cozinha e banheiro no 1º pavimento e, no 2º pavimento possui área descoberta, 3 
dormitórios, sendo 1 suíte e 2 banheiros.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 370.000,00 (Set/2019).
Valor de avaliação atualizado: R$ 377.855,25 (Mar/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 78,69 (Mar/2020) referente aos débitos de IPTU do ano de 2020. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação 
(artigo 130, Código Tributário Nacional).
03 - A 1ª praça terá início em 02 de junho de 2020, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 05 de junho de 2020 às 16 horas e 30 minutos. Não 
havendo lances iguais ou superiores ao valor de avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, 
iniciando-se em 05 de junho de 2020 às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará em 25 de junho de 2020, às 16h horas. Será considerado arrematante 
de cada lote aquele que der lance igual ou superior à 50% do valor da avaliação atualizado do imóvel. Caso não haja propostas para pagamento à vista, 
serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário 
sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior 
valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
04 - 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).
05 – 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).
06 - 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).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente,  no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - 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.
10 - 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). 
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o 
artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º - CPC).
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão 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, 31 de março de 2020.
Eu, escrevente, digitei.
Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DR. SEUNG CHUL KIM
JUIZ DE DIREITO

RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL  JUCESP 266
INFORMAÇÕES E CADASTRO:
WWW.MILANLEILOES.COM.BR

15 / Abril 2020 Quarta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP LEILÃO ONLINE

APROX. 110 VEÍCULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

24 / Abril 2020 Sexta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP LEILÃO ONLINE

APROX. 100 VEÍCULOS FORD
VEÍCULOS DA FROTA DE SERVIÇO

 

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

5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I – SANTANA/SP
ERRATA – EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL GAZETA SP, NAS FLS. C2, NA EDIÇÃO DE 
21 A 23/03/2020. REQUERENTES: RENATO RAMOS e MARIA HELENA CABREIRA. REQUERIDOS: RUBENS 
RAMOS (CPF/MF 665.804.808-82) e ELEIDA COELHO CICCI RAMOS (CPF030.660.898-78) e demais interessados. 
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0005296-73.2018.8.26.0001. A Dra. 
Juliana Crespo Dias, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER, em ERRATA ao edital de Leilão Eletrônico expedido nos autos do processo acima mencionado e 
publicado no Jornal GAZETA SP, nos dias 21 a 23/03/2020, foi determinada a retificação do edital para constar que 
“valor do lance inicial será corrigido pelo índice do TJ/SP”. Será a presente ERRATA, afixada e publicada na forma 
da lei, prevalecendo todos os demais termos do edital publicado naquela data. São Paulo, 07/04/2020.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES. Processo: nº 1001216-36.2018.8.26.0361. Executados: executado(s) LUCAS 
WELLINGTON ALVES FERNANDES DIAS - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. c/ área privativa de 37,78m² em Mogi 
das Cruzes. Rua Antonio Ruiz Veiga, nº 100, Mogi das Cruzes/SP - Contribuinte nº 11026014-1 (Área maior). Descrição 
completa na Matrícula nº 79.214 do 1ª CRI de Mogi das Cruzes/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 151.157,25 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 75.578,62 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 02/06/2020 às 10h20min, e termina em 05/06/2020 às 10h20min; 2ª Praça começa em 05/06/2020 às 
10h21min, e termina em 26/06/2020 às 10h20min.  Ficam os executado(s) LUCAS WELLINGTON ALVES F. DIAS, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 09/09/2019. 

 
 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL PARA A VENDA DE IMÓVEL ORIGINÁRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE 
INTIMAÇÃO DE DEVEDORES FIDUCIÁRIOS E CIENTIFICAÇÃO A TERCEIROS INTERESSADOS, estabelecido na forma da Lei 
Federal nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações. CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES, leiloeira oficial inscrita 
na JUCESP nº 661, com escritório à Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, nº 73, Jd. Olavo Bilac – CEP 09725-820, São Bernardo do 
Campo/SP, devidamente autorizada pelo CREDOR FIDUCIÁRIO FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTI-
MENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Resolu-
ção Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 2.907, de novembro de 2001, e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
356, de 17 de dezembro de 2001 e suas alterações posteriores, além da Instrução CVM nº 444, de 08 de dezembro de 2006 e suas 
alterações posteriores, inscrito no CNPJ/MF sob nº 19.221.032/0001-45, neste ato representado na forma do seu regulamento pela sua 
gestora JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.485, 19º andar, ala leste, CEP 01452-002, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
13.966.641/0001-47, autorizado pela CVM prestar o serviço de administração de carteira de valores mobiliários através do Ato Decla-
ratório nº 11.914, de 05 de setembro de 2011, representada na forma de seu contrato social, em conformidade com o artigo 28 da lei 
9.514 de 20/11/1997, bem como nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Financiamento Imobiliário, 
de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos de 20 de julho de 2011, no qual figura como Devedor Fiduciante PATRICIA 
GUEDES DE OLIVEIRA, brasileira, separada, contadora e advogada, RG nº 18.964.803-SSP/SP e CPF/MF n. 125.064.028-88, resi-
dente e domiciliada em São Carlos/SP; levará a PÚBLICO LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL SIMULTANEAMENTE, nos termos da Lei 
Federal nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos e suas altrações, presencialmente no Auditório localizado no Município de Santo André à 
Avenida Portugal, 141 – Conj. 22 - Centro, e eletronicamente pelo site www.lanceja.com.br, no dia 15 de abril de 2020, às 10H30 em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior ao valor da avaliação de R$ 626.990,00 (seiscentos e vinte e seis mil, nove-
centos e noventa reais), o imóvel abaixo descrito  da  MATRÍCULA nº 160.018 do 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/
SP, cuja propriedade foi consolidada de acordo com o artigo 26, 7º, da Lei Federal nº 9.514/97, em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA 
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS cons-
tituído pelo IMÓVEL: APARTAMENTO n° 172, localizado no 17º pavimento da TORRE ABSOLUTO, integrante do CONDOMINIO 
“MASSIMO ALTO DA MOOCA”, situado na Rua Teresina nº 541, no 33° SUBDISTRITO - ALTO DA MOOCA, com a área privativa co-
berta de 126.800m, área privativa total de 126,800m², área de uso comum 107,902m², (já incluída a área de uso comum de garagem 
de 20,470m2, correspondente as vagas nºs 204M e 203P do 2° subsolo), área total de 234,702m2, correspondendo-lhe uma fração 
ideal de 0,005259. CONTRIBUINTE nºs 052.050.0001-5, 052.050.0080-5, 052.050.0019-8 e 052.050.0020-1 (área maior) A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Ônus e Observações: Av. 06 - Para constar PE-
NHORA nos autos do processo nº 1005657-38.2016.8.26.0100, extraída dos autos da Ação de Execução Civil - Procedimento Comum 
- Direitos / Deveres do Condomínio, pelo D. Juízo de Direito da 30ª Vara Cível do Foro Central Cível, desta Capital na qual figuram como 
exequente: CONDOMINIO MASSIMO ALTO DA MOOCA, inscrito no CNPJ/MF n. 12.529.512/0001-29, o como executada: PATRICIA 
GUEDES DE OLIVEIRA, já qualificada. Av.07 - Para constar nesta Matrícula em termo de cessão individual, verifica-se que a ALIBER-
TI EMPREENDIMENTOS S/A, já qualificada, cedeu e transferiu ao FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTI-
MENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/MF nº 19.221.032/0001-45, representado por sua 
gestora JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 13.966.641/0001-47 a totalidade de seus direitos credi-
torios decorrentes da alienação fiduciária. Observação: O Imóvel pode estar ocupado por objetos ou pessoas, desocupação por 
conta do adquirente, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação 
sendo a desocupação do imóvel providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, 
inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 
9.514/97. Para o Primeiro Leilão fica como responsabilidade do arrematante os débitos de IPTU R$ 47.431,49 (quarenta e sete mil, 
quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) e dívida em aberto de condomínio e eventuais multas R$ 
187.027,01 (cento e ontenta e sete mil, vinte e sete reais e um centavo), valores estes atualizados até 07/04/2020. Já para o segun-
do Leilão o imóvel será entregue livre de ônus.  - Se exercido o direito de preferência pelo devedor (a)(s) fiduciante(s), este deverá 
efetuar o pagamento da arrematação até a data da realização do segundo Leilão, no valor equivalente ao da sua dívida, somando aos 
encargos, despesas e demais valores previstos em lei, incluindo também a responsabilidade de pagamento da comissão da Leiloeira, 
que será no montante de 5% (cinco por cento) sobre a totalidade do valor a ser pago pelo(a)(s) devedor(a)(s) fiduciante(s).  - Se o(a)(s) 
devedor(a)(es) fiduciante(s), não efetuar o pagamento da dívida e demais encargos, nas condições e prazos previstos no presente 
Edital, considerar-se-á automaticamente a sua desistência do exercício de preferência na compra do imóvel. Nesse caso, havendo lici-
tantes, o imóvel será vendido para aquele que ofertou maior lance. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designa-
do o dia 22 de abril de 2020 às 10H30, no mesmo horário e local do Primeiro Leilão, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior ao valor da dívida atualizada de R$ 1.901.409,94 (hum milhão, novecentos e um mil, quatrocentos e nove 
reais e noventa e quatro centavos) de acordo com o que foi atribuído na Escritura Pública de Alienação Fiduciária e, tudo em conformi-
dade com o artigo 27 e demais artigos da respectiva Lei Federal nº 9.514/97. - Condições para participação do Leilão online no site 
www.lanceja.com.br para cumprir procedimentos e entrega de documentos prévios; Condições para participação do Leilão 
presencial: comparecer ao local e horário da realização do Leilão munido de documentos de pessoa física ou jurídica; - Caso 
haja exigência do Cartório de Registro de Imóveis para lavrar escritura pública a escolha do Cartório será pela Comitente Vendedora; 
- Os lances online e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de 
condições com os ofertados a viva voz nos Leilões presenciais de fechamento; - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA. O arrema-
tante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão correspondente a 5% sobre o valor de arremate direta-
mente na conta corrente de titularidade da Leiloeira, através de TED, DOC e/ou TEF, os dados serão enviados, com as orienta-
ções. - As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932 e suas alterações que regula a 
profissão de Leiloeiro Oficial; - Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis, sendo certo que, o(s) participante(s) presencial(ais), 
tanto quanto, os participantes online, são responsáveis por todas as ofertas registradas em seu nome. Os lanços não podem ser anula-
dos e/ou cancelados em hipótese alguma, ficando sujeito às penalidades cabíveis; - O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunica-
do(s) das datas, horários e local de realização dos Leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º- A e B do art. 27 da Lei Federal 
9.514/97, incluído pela Lei Federal 13.465 de 11/07/2017; - A venda do(s) imóvel(is) será(ão) concretizada(s) em caráter “Ad Corpus”, no 
estado em que se encontra(m), sendo de inteira responsabilidade do arrematante/comprador todas as providências e despesas neces-
sárias relativas a aquisição do(s) imóvel(is) no Leilão, despesas com a regularização e encargos perante a quaisquer órgãos compe-
tentes. Correrão ainda por conta do comprador adquirente todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, tais como: paga-
mento de comissão da Leiloeira de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública e Registro junto ao Cartório res-
ponsável, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc; - As áreas/itens mencio-
nadas nos Editais, Catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes 
do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou com-
plemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do(s) imóvel(is).

Condições de Venda do Leilão e demais informações: (11) 4426.5064 - www.lanceja.com.br
CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES Leiloeira Oficial e Rural – JUCESP nº 661

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 1º e 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE DIREITOS SOBRE FRAÇÕES IDEAIS DE TERRENO 
DAS UNIDADES CONDOMINIAIS E CONVOCAÇÃO A.G.E. DO CONDOMÍNIO HOTEL INTERCITY EX-
PRESS ITUPEVA. DATA DO LEILÃO: 08 de abril de 2.020.  Horário: 1º Público Leilão às 09:30 horas ou em 
2º Público Leilão às 10:00 horas  Local do Leilão: Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tornoli, 2157, Km 08, 
bairro São Roque Chaves, Itupeva, SP – no Hotel Intercity. A Comissão de Representantes do Condomínio 
Hotel Intercity Express Itupeva, regularmente eleita e empossada, no uso de suas prerrogativas legais 
constantes dos parágrafos 1º ao 5º e demais do art. 63, da Lei 4591/64 e decisões de AGE, através de seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, através dos Leiloeiros Oficiais Daisy 
Jorge Carlos – JUCESP 662 e Eni Destro - JUCESP 777, com escritório na Rua Vitorino Carmilo, 425 – cjto 
43 – Barra Funda – SP – fone 11-2115-8989 -  Cel. 11 - 99155-4454, os direitos e ações sobre as frações 
ideais de terreno e percentual das obras executada, com direito a uma vaga indeterminada de garagem de 
uso coletivo, das seguintes unidades: 619 e 621, com áreas privativas de 20,8500 m2, áreas comum de 
22,0128 m2, áreas totais de 42,8628 m2 e frações ideais de terreno de 0,67812 %, equivalente a 36,2705 
m2 do terreno do CONDOMINIO HOTEL INTERCITY EXPRESS ITUPEVA, respectivamente registradas 
na Matrícula 132.370 – R-4 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí – SP. Em 1ª Hasta pelos valores 
a saber: unidade 619 R$ 294.567,41 - unidade 621 R$ 294.567,41 e comissão de 5% do leiloeiro. Em 2ª 
Hasta pelo maior valor ou 50% do valor de mercado, o que for maior no estado em que se encontram. No 
ato da arrematação o pagamento será a vista e a comissão do leiloeiro é de 5%. No prazo subsequente 
de 24 horas após o 2º Leilão Extrajudicial o Condomínio, em igualdade com o arrematante, poderá exercer 
o direito de preferência e adjudicar as unidades, conforme deliberado em AGE realizada anteriormente. A 
Comissão de Representantes CONVOCA a todos os Condôminos do CONDOMÍNIO HOTEL INTERCITY 
EXPRESS ITUPEVA, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 8 de abril de 2020 na 
Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tornoli, 2157, Km 08, bairro São Roque Chaves, Itupeva, SP, às 10:00 
horas em 1ª convocação e às 10:30 horas em 2ª convocação, para deliberarem sobre o direito de preferên-
cia do Condomínio na adjudicação das unidades autônomas objeto deste Leilão. Ficam também notificados 
os Condôminos inadimplentes e seus respectivos cônjuges, herdeiros e sucessores da realização do leilão 
na data, horário, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos legais. Daisy Jorge Car-
los – JUCESP 662 – Eni Destro – JUCESP 777. CONDOMINIO HOTEL INTERCITY EXPRESS ITUPEVA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. - PROCESSO Nº 1035652-91.2019.8.26.0100 - (A) Dr(a). Felipe Poyares 
Miranda, MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de 
São Paulo, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) Jose Gilson Souza Almeida, brasileira, solteira, comerciante, RG 
36.815.464 – SSP/SP, CPF 848.642.734-72, que lhe foi proposta uma Ação de Execução de Título Executivo 
Extrajudicial por parte de Circuito de Compras São Paulo SPE S/A, alegando em síntese: Referida ação visa a 
execução do débito dos aluguéis e encargos em aberto oriundo do contrato de locação. Encontrando-se a executada 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para o Executado quitar a quantia 
devidamente atualizada até a data do seu efetivo pagamento, no prazo de 3 dias (art. 827, §1º, do CPC), caso em 
que a verba honorária devida será reduzida pela metade. O prazo para pagamento começará a fl uir no primeiro dia 
útil seguinte ao término do prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital, quando o executada será considerado 
citado. Decorrido este prazo sem que tenha sido pago o valor constante do presente edital será procedida a penhora 
ou, sendo o caso, o ARRESTO de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida e acréscimos. Por fi m, por 
meio do presente edital fi cará a parte executada ciente do prazo de 15 dias para oferecer embargos, contados da 
data em que se efetivar a citação, na forma deste edital. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 08º andar - salas nº 823/825, Centro - CEP 
01501-900, Fone: (11) 2171-6140, São Paulo/SP - E-mail: sp16cv@tjsp.jus.br. São Paulo, 01 de abril de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SÃO PAULO -FORO CENTRAL CÍVEL 11ª VARA 
CÍVEL - Praça João Mendes s/nº, 13º andar - salas nº 1322/1324, Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6116/6578-, São 
Paulo-SP - E-mail: sp11cv@tjsp.jus.br. CONCLUSÃO: Em 27 de março de 2020 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). 
Juiz(a) de Direito Dr(a). Luiz Gustavo Esteves. Eu  ,subscrevi. DECISÃO – EDITAL - Processo nº: 1039730-
31.2019.8.26.0100. Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despe-
jo. Exequente: Circuito de Compras São Paulo SPE S/A. Executado: In Sook Jeong. Vistos. Tendo em vista que já 
foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defi ro a citação editalícia requerida às fl s. 178/180, 
servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a In Sook Jeong, domiciliado em local incerto e 
não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por Circuito de Compras São Paulo 
SPE S/A, alegando em síntese: a parte ré é devedora da quantia de R$ 25.723,73, atualizada até março/2019, em decor-
rência do inadimplemento de aluguéis. Encontrando-se a parte 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 03 dias, que fl uirá após o decur-
so do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado cura-
dor especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Re-
colha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais 
de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 27 de março de 2020. 
Luiz Gustavo Esteves Juiz de Direito. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ 
GUSTAVO ESTEVES, liberado nos autos em 27/03/2020 às 08:56. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.
br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1039730-31.2019.8.26.0100 e código 8D18932.

CERTIDÃO DE INTERDIÇÃO
EDNA MARIA SANTOS DE MATTEO - MATRÍCULA: 121160 01 55 2020 9 00900 369 0225956 44 - CERTIFICO, que sob o n° 225956, 
fls. 369 do livro n° 900, em data de 26 de fevereiro de 2020, em cumprimento ao documento datado de 13 de janeiro de 2020, processo 
n° 1069902-29.2014. 8.26.0100 foi lavrado o registro da interdição de: EDNA MARIA SANTOS DE MATTEO, divorciada, com 74 anos de 
idade, natural de São Paulo - SP, nascida em 31 de maio de 1945, prendas do lar, residente na Rua Doutor Melo Alves n° 690, 7° andar, 
Cerqueira César, nesta Capital, filha de FRANCISCO DE MATTEO e de ARLETE SANTOS DE MATTEO. Não há dados informados sobre o re-
gistro do nascimento da interdita. O casamento da interdita foi lavrado Registro Civil das Pessoas Naturais de São Paulo - 11° Subdistrito 
- Santa Cecilia - SP, livro n° B-76, folha 16, sob n° 18591. A sentença gue decretou a interdição é datada de 13 de abril de 2015, proferida 
pelo MM° Juiz de Direito da 2’ Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível de São Paulo - SP, Dr. Henrique Maul Brasilio de Souza, 
a qual transitou em julgado aos 26 de janeiro de 2016, tendo sido requerente da interdiçao Ana Cláudia de Moraes Tamer e outro e no-
meado curador o Sr. MARCOS AUGUSTO DE MORAES, casado, empresário, RG n° 16.297.391-3, CPF n° 091.926.518-95, residente na En-
genheiro Antonio Jovino n° 220, cj. 52, Vila Andrade, nesta Capital. Causa da interdição: portadora de transtorno de personalidade es-
quizóide (pré-morbido) - CID 10: F60.1 - associado a transtorno psicótico a esclarecer - CID 10 F 29. Limites da curatela: temporária e par-
cialmente incapaz. Os documentos foram protocolados em 19 de fevereiro de 2020. Código n° 86DA06A. NADA MAIS. Todo o referido é 
verdade e dou fé. Recibo nº 002900/2020 - Guia nº 009/2020 - 14:09 hs. Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 
do Primeiro Subdistrito SÉ - São Paulo/SP. São Paulo, 26 de fevereiro 2020. Michele Macedo Penteado - Escrevente Autorizada.

Emparsanco S.A.
CNPJ/MF nº 56.473.317/0001-08

Demonstrações contábeis referente ao exercício fi ndos em 31 de dezembro de 2019 (valores expressos em Reais)

Ricardo Furlan Rodrigues – Diretor Presidente
Marileide da Silva Tenório Santana – Contadora CRC 1SP 184.151/O-9

Balanço Patrimonial
Ativo 31/12/2019
Circulante 187.333.641
Disponibilidades 247.857
Caixa e Equivalentes de Caixa 247.857
Realizável a Curto Prazo 187.085.784
Contas a Receber 42.775.505
Impostos a Compensar 472.857
Adiantamentos Diversos 13.081.403
Construções em Andamento 5.756.080
Estoque 27.374
Imóveis/Terrenos a Comercializar 35.049.000
Crédito de Interligadas 28.823.340
Adiantamentos a Sócios 61.100.225
Não Circulante 114.720.555
Realizável a Longo Prazo 62.866.529
Outros Créditos 62.866.529
Investimentos 47.295.088
Imobilizado Líquido 4.558.938
Total do Ativo 302.054.196

Passivo 31/12/2019
Circulante 100.711.822
Fornecedores 26.715.846
Obrigações Sociais e Trabalhistas 27.327.378
Obrigações Fiscais/Tributárias 39.630.445
Empréstimos e Financiamentos 250.000
Outras Obrigações 90.611
Provisões Fiscais 6.697.542
Não Circulante 115.383.898
Empréstimos e Financiamentos 34.964.769
Obrigações Fiscais/Tributárias 39.794.345
Outras Obrigações 40.624.784
Patrimônio Líquido 85.958.476
Capital Social 57.370.000
Reservas de Capital 74.711.466
Prejuízos Acumulados (43.966.943)
Resultado do Exercício (2.156.047)

Total do Passivo 302.054.196

Demonstrações do Resultado
Receita Operacional Bruta 31/12/2019
Lucro Operacional Bruto
Impostos Sobre Venda de Serviços
Receita Operacional Líquida
Custo dos Serviços Prestados
Lucro Bruto Operacional
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas Administrativas (4.144.994)
Despesas/Receitas Financeiras 1.915.580
Resultado Operacional (2.229.414)
Resultado Não Operacional 73.367
Resultado antes do IRPJ/CSLL (2.156.047)
Provisão para Impostos de Renda e Contribuição Social
Resultado Líquido do Período (2.156.047)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Prejuízo Acumulados Total

Saldo final em 31 dezembro 2018 57.370.000 71.748.298 3.315.521 (43.966.943) 88.466.876
Constituição da Reserva Legal – – – – –
Realização/Constituição de reservas – (352.353) – – (352.353)
Resultado do Exercício – – – (2.156.047) (2.156.047)
Saldo final em 31 dezembro 2019 57.370.000 71.395.945 3.315.521 (46.122.990) 85.958.476

Demonstrações do Resultado Abrangente
2019 2018

Lucro líquido/Prejuízo do exercício (2.156.047) (2.773.721)
Outros resultados abrangentes 0,00 0,00
Total do resultado abrangente do exercício (2.156.047) (2.773.721)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Emparsanco S.A. – Em Recuperação Judi-
cial (“Companhia”), com sede na cidade de São Bernardo do Campo, São 
Paulo, é uma sociedade anônima de capital fechado e que tem como objeto 
social: a execução por conta própria ou de terceiros, quaisquer serviços 
técnicos pertinentes a obras de engenharia em geral, tais como: projetos, 
construção, manutenção, conservação, sinalização e fiscalização de obras 
e estradas de rodagem, de ferro e vias públicas, fresagem e reciclagem 
de pavimentação e outros afins, conforme capítulo I – Artigo 3º. Do Esta-
tuto Social da Companhia. 2. Apresentação e base de preparação das 
demonstrações contábeis: As demonstrações financeiras foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as disposições da Lei 
6.404/76 e as alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, 

abrangendo os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamento Contábil-CPC e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC); 2.1. Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R$), 
que é a moeda funcional da Companhia. 2.2. Uso de estimativas e julga-
mentos: A preparação destas demonstrações contábeis está de acordo 
com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que 
a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passi-
vos, receitas e despesas. A Administração da Companhia não identificou a 
existência de informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas 
contábeis adotadas que apresentem efeitos sobre os valores reconheci-

dos nas demonstrações contábeis. 3. Resumo das principais políticas 
contábeis: As principais políticas adotadas na preparação dessas demons-
trações contábeis estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas 
de modo consistente em todo o exercício apresentado, salvo indicação 
contrária. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Representam numerário 
disponível em caixa e em contas bancárias. Esses ativos apresentam risco 
insignificante de mudança do valor justo e são monitoradas para o geren-
ciamento de seus compromissos no curto prazo. 3.2. Imobilizado: Os bens 
integrantes do ativo imobilizado, representados por ativos tangíveis, foram 
inicialmente registrados ao custo de aquisição, formação ou construção, 
deduzido da respectiva depreciação e de qualquer perda não recuperável 
acumulada, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear 
com base na vida útil-econômica estimada dos bens. 3.3. As Despesas e 
receitas foram registradas segundo o regime de competência de exercício. 
3.4. As Depreciações dos bens do ativo imobilizado foram calculadas pelo 
método linear, observando seu tempo de vida útil. 3.5. Os estoques estão 
avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção inferior ao valor de 
mercado.
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Ellan S/A
CNPJ/MF nº 04.345.304/0001-41

Demonstração Contábil referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 – (Valores expressos em milhares de Real–R$)
Balanço Patrimonial                                         2019
Ativo
Circulante: Disponibilidades 27.171,62 
Duplicatas a Receber 3.148.253,49 
Estoques 4.743.251,74 
Adiantamentos Diversos 9.868,70 
Adiantamentos a Funcionários 13.170,83 
Impostos a Recuperar 7.481,95 
Pagamentos Antecipados 164.732,28 
Contas a Receber 80.710,81 8.194.641,42 
Não Circulante: Créditos e Valores 1.317.781,26 
Investimentos Permanentes 1.300,00 
Imobilizado Líquido 833.883,28 2.152.964,54 
Total do Ativo  10.347.605,96
Passivo
Circulante: Fornecedores 887.832,89 
Obrigações Tributárias 395.834,14 
Salários e Encargos a Pagar 214.709,26 

Demonstração do Resultado Acumulado em 31/12/2019
Receita Bruta de Vendas e Serviços
Vendas Produção Mercado Interno 15.523.485,83 
Industrialização – 
Serviços Prestados 815.988,34 
Vendas Produção Mercado Externo  306.494,45 16.645.968,62
Deduções Sem Vendas
Outras Operações sem Vendas - 389.394,32 
Impostos sem Vendas - 4.045.278,26  - 4.434.672,58
Receita Líquida De Vendas e Serviços  12.211.296,04
Custo Dos Produtos Vendidos  - 9.009.791,60
Lucro Bruto  3.201.504,44
Despesas Operacionais  - 2.959.474,36
Resultado Operacional   242.030,08
Outras Receitas/Despesas financeiras  - 560.704,24
Resultado Líquido do Exercício  - 318.674,16
Ebitda  566.272,99

Stefan Roberto Stegmann – CPF 050.348.618-36
Irene Nunes Medeiros – CRC 1SP194633/O-1

Outros Contas a Pagar 9.282,94 
Dividendos a Distribuir 344.654,68 
Adiantamentos Recebidos 36.094,16 
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 2.029.971,62 
Credores Diversos 991.210,00 
Provisões Trabalhistas 367.251,80 
Provisão Imposto Renda e CSSL – 5.276.841,49 
Não Circulante: Empréstimos e 
 Financiamento 784.718,47 784.718,47 
Patrimônio Líquido: Capital Social 604.671,00 
Reservas de Lucros 121.000,00 
Resultado de Exercício Anteriores 3.879.049,16 
Resultado do Exercício - 318.674,16 4.286.046,00 
Total do Passivo  10.347.605,96

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. 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município 

de Nova Odessa, torna público que se acha aberta Tomada de Preços 
nº. 09/TP/2020, com encerramento dia 24/04/2020, às 14 horas, junto 
ao respectivo Departamento de Compras, situado a Avenida João 
Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para contratação de empresa 
especializada para remoção de iluminação existente e instalação de 
iluminação publica ciclofaixa na Av. Ampelio Gazzeta e Estrada Frederico 
Puke (trecho da AV. Rodolfo Kivitz até o bairro Recanto do Guarapari), 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra Ultimo dia 
para cadastro: 16/04/2020. VISTORIA: A vistoria técnica é obrigatória e 
deverá ser realizada por representante credenciado da Licitante, mediante 
agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 
335 com pelo menos 02 (dois) dias úteis de antecedência contados do 
último dia para realização da vistoria e será realizado sempre em horário 
de expediente administrativo. Considera-se o ultimo dia para vistoria o dia 
23/04/2020. Os licitantes que já realizaram vistoria anteriormente, e que 
possuam atestado de vistoria referente a este certame, estão dispensados 
de realizar nova vistoria.O edital completo estará disponível no seguinte 
link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 07 de abril de 2020.
Comissão de Licitações

 RETOMADA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, torna público a retomada da Tomada de Preços nº. 08/TP/2020, 
com encerramento dia 28/04/2020, às 14 horas, junto ao respectivo 
Departamento de Suprimentos e Licitações, situado a Avenida João Pessoa, 
777 - Centro, Nova Odessa/SP, objetivando a contratação de empresa 
especializada para execução de recapeamento asfáltico em diversas 
vias dos Bairros Santa Luiza e Triunfo, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para cadastro: 23/04/2020. 
Vistoria Técnica: A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizada 
por representante credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio 
pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 
(dois) dias úteis de antecedência contados do último dia para realização da 
vistoria e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
Considera-se o ultimo dia para vistoria o dia 27/04/2020.
Os licitantes que já realizaram vistoria anteriormente, e que possuam 
o atestado de vistoria referente a este certame, estão dispensados de 
realizar nova vistoria. o edital completo estará disponível no seguinte link 
de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 07 de abril de 2020.
Diretoria de Suprimentos

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020
O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados 
que o edital da Tomada de Preço n.º 02/TP/2020, do tipo menor preço 
global que trata da contratação de empresa especializada para execução 
de recapeamento asfáltico na Estrada Rodolfo Kivitz, trecho da rua 
Frederico Puke até Córrego Represa, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, sofreu alterações na planilha orçamentária 
e do projeto de levantamento topográfico.
A sessão pública para realização e recebimento dos envelopes fica 
prorrogada para o dia 23 de abril de 2020, às 14 horas.
O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://
www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx
A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizada por representante 
credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio pelo telefone 
(19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 (dois) dias 
úteis de antecedência contados do último dia para realização da vistoria 
e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
Considera-se o último dia para vistoria o dia 22/04/2020. Os licitantes 
que já realizaram vistoria anteriormente, e que possuam o atestado de 
vistoria referente a este certame, estão dispensados de realizar nova 
vistoria. Ultimo dia para cadastro: 16/04/2020.

Nova Odessa, 07 de abril de 2020.
Diretoria de Suprimentos

RETOMADA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 07/2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, torna público a retomada da Tomada de Preços nº. 07/TP/2020, 
com encerramento dia 27/04/2020, às 14 horas, junto ao respectivo 
Departamento de Suprimentos e Licitações, situado a Avenida João 
Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP, objetivando a contratação 
de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico 
e execução de ciclofaixa na Avenida Brasil e vias dos Bairros Green 
Village e Lopes Iglesias, com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra. Ultimo dia para cadastro: 22/04/2020. Vistoria Técnica: 
A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizada por representante 
credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio pelo telefone 
(19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 (dois) dias 
úteis de antecedência contados do último dia para realização da vistoria 
e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
Considera-se o ultimo dia para vistoria o dia 24/04/2020.
Os licitantes que já realizaram vistoria anteriormente, e que possuam 
o atestado de vistoria referente a este certame, estão dispensados de 
realizar nova vistoria. o edital completo estará disponível no seguinte link 
de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 07 de abril de 2020.
Diretoria de Suprimentos

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA“COOPERATRANSP”
CNPJ: 33.645.137/0001-52

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1º, 2º E 3º CHAMADA

Convocam-se todos os cooperados, nos termos do capitulo VI do Estatuto Social da COOPERA-
TRANSP – COOPERATIVA DE TRANSPORTES, para participar da Assembléia Geral Extraordi-
nária a realizar-se no dia 18/04/2020 em primeira chamada as 14hs com no mínimo 2/3 terços dos 
cooperados com direito a voto, ou em segunda chamada as 15hs, com metade mais um dos coope-
rados com direito a voto, ou em, terceira chamada as 16hs com no mínimo 10 cooperados com direito 
a voto, na sede da cooperativa sito a Estrada Velha Guarulhos São Miguel, S/N – Jardim Arapongas 
Guarulhos/SP, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1 – Renuncia do Diretor Secretario;
2 – Posse do suplente da Diretoria, como novo Diretor Secretario;
3 – Votação para exclusão de cooperado; e
4 – Discussão sobre novo rateio para suprimento de caixa.

Guarulhos, 7 de abril de 2020.
Paulinere da Silva Pereira

Diretor Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Itariri, nos termos do paragrafo único do artigo 61, faz saber a todos, 
que nos termos do inciso IV do artigo 57 da Lei Federal nº8.666/93, que aditou o Contrato nos 
seguintes termos:
Processo: 013/2020
Aditamento: Nº001/2020
Contrato Nº: 004/2019
Modalidade: Pregão Presencial 
Contratante: Câmara Municipal de Itariri
Contratado: JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO
Endereço: Rua Tuim, nº101 – Moema – São Paulo/SP
CNPJ: 04.735.364/0001-70
Objeto: Prorrogação de Contrato
Data da Assinatura: 02/04/2020
Vigência: 12 (doze) meses  

DECRETO Nº 2.788,
DE 07 DE ABRIL DE 2020. 

ESTENDE O PRAZO DE QUARENTENA DECLA-
RADA PELO DECRETO Nº 64.881, DE 20 DE 
MARÇO DE 2020, E ALTERA O DECRETO 2.781, 
DE 20 DE MARÇO DE 2020, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), 
no uso de suas atribuições legais. 
Considerando a edição do Decreto estadual 
64.920, de 06 de abril de 2020, pelo excelentíssi-
mo senhor Governador do Estado de São Paulo, 
estendendo o prazo de quarenta no Estado de 
São Paulo;
Considerando os notórios dados atualizados so-
bre o recrudescimento do contágio do Coronaví-
rus - COVID-19; 
Considerando a necessidade de reforçar as me-
didas adotadas pelo Município, visando à preven-
ção do escalonamento potencial da transmissão 
do vírus;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica estendido até 22 de abril de 2020 o 
período de quarentena tratado nos artigos 4º e 8º 
do Decreto 2.782, de 20 de março de 2020, como 
medida necessária ao enfrentamento da pande-
mia da COVID – 19 (novo coronavírus), no Muni-
cípio de Iguape.
Art. 2º - Altera o art. 12 do Decreto 2.781, de 20 
de março de 2020, o qual passa a ter a seguinte 
redação:
Art. 12 – Nos processos administrativos, fi cam 
suspensos todos os prazos regulamentares até o 
dia 22 de abril de 2020, sem prejuízo de eventual 
prorrogação.
Parágrafo único – A prorrogação prevista neste 
artigo não se aplica aos processos administrativos 
disciplinares e aos que têm por fi nalidade a aplica-
ção de sanção de qualquer espécie.
Art. 3º - As despesas com a execução do presente 
Decreto correrão por conta das verbas consig-
nadas no orçamento vigente, suplementadas, se 
necessário.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação e revogam-se as disposições em 
sentido contrário. 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL DE IGUAPE – ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA,
DIA 07 DE ABRIL DE 2020
WILSON ALMEIDA LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

PROCESSO N° 62985/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE 
IP – INTERNET PROTOCOL, DEDICADO, 
VISANDO ACESSOS PERMANENTES E 
COMPLETOS PARA CONEXÃO DA PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI Á 
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 
(INTERNET), COM VELOCIDADE MÍNIMA 
GARANTIDA DE 100 MBPS (CEM MEGA-
BITS POR SEGUNDO), CONTEMPLANDO 
SUPORTE TÉCNICO.

Conforme solicitação da Unidade Requisi-
tante em 07/07/2020, vimos retifi car o obje-
to da licitação para o constante no Termo de 
Referência do edital, sendo:

Onde se lê CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ACESSO À INTERNET BANDA LAR-
GA PARA ATENDER AO PAÇO MUNICI-
PAL, LEIA-SE COMO DESCRIÇÃO COR-
RETA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE 
IP – INTERNET PROTOCOL, DEDICADO, 
VISANDO ACESSOS PERMANENTES E 
COMPLETOS PARA CONEXÃO DA PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI Á 
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 
(INTERNET), COM VELOCIDADE MÍNIMA 
GARANTIDA DE 100 MBPS (CEM MEGA-
BITS POR SEGUNDO), CONTEMPLANDO 
SUPORTE TÉCNICO.

Salientamos que a data de abertura do pro-
cedimento fi ca inalterada. O presente escla-
recimento encontra-se no site da Prefeitura 
em www.cajati.sp.gov.br. 

Cajati, 07 de abril de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde de Araraquara (Rua Expedicionários 
do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, CEP: 
14.801-360, Fone: 16 3301-1700).
Mais informações: www.araraquara.sp.
gov.br/transparencia/licitacoes-saude, 
www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail: 
pregoeirapatricia@araraquara.sp.gov.br 
ABERTURA DE PROPOSTAS 24/04/20, às 
08:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 24/04/20, às 09:30h

Araraquara, 07/04/2020
Daniele Pereira de Moraes

Gerência de Compras, Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DECRETO Nº.  1.664/2020, DE  06  DE  ABRIL   DE 2020.

Dispõe sobre  a permanência  da vigência de Decretos  Municipais e dá outras providências. 

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Pau-
lo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA

Art. 1°- Em razão do Decreto Estadual nº. 64.920/2020 de 06/04/2020,  permanecem 
em vigor as disposições  do Decreto  Municipal nº. 1659/2020, bem como  os  Decretos 
Municipais  nºs. 1.657/2020 e 1.656/2020 no que  não conflitem com o Decreto Muni-
cipal 1.659/2020.  

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data. 

Itariri, 06 de abril de 2020.
DINAMERICO GONÇALVES PERONI

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº. 083/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2020. EDITAL Nº 040/2020. MENOR 
PREÇO DO ITEM. OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para manutenção do PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ano 2020, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme especificações e quantidades máximas estimadas de cada 
item, constantes do Termo de Referência – Anexo I. Início do Recebimento das Propostas: dia 13 de abril de 2020 às 08h00. Abertura e Exame 
das Propostas: dia 27 de abril de 2020, às 08h00. Início da sessão de Lances: dia 27 de abril de 2020, às 14h00. Obtenção do edital: gratuito 
através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br, 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 17h00 horas - Novo Horizonte, 07 de 
abril de 2020 – Dr. Toshio Toyota - Prefeito Municipal.
EDITAL Nº 039/2020. PROCESSO Nº 082/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Aquisição com 
fornecimento parcelado de RAÇÃO PARA ANIMAIS (CÃES E GATOS), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades 
máximas e estimadas de cada item constantes do Termo de Referência – Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: Dia 29 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.
EDITAL Nº 041/2020. PROCESSO Nº 084/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para contratações de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR, 
por um período de 12 (doze) meses, a serem utilizadas para conservação e manutenção das estradas rurais do município, conforme 
quantitativos e especificações constantes do Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: Dia 28 de abril de 2020, às 09h00 
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.
EDITAL Nº 042/2020. PROCESSO Nº 085/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS para contratações de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM 
OPERADOR, por um período de 12 (doze) meses, a serem utilizadas na Usina de Resíduos da Construção Civil para movimentação de materiais 
volumosos e restos de materiais de construção descartados no local, conforme quantitativos e especificações constantes do Anexo I. Data da 
realização da sessão pública do Pregão: Dia 28 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.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 086/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2020. EDITAL Nº 043/2020. OBJETO – 
Contratação de empresa especializada para execução de obras de EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO E IMPLANTAÇÃO DE 
CONJUNTOS SEMAFÓRICOS no município de Novo Horizonte – SP. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 29 de abril 2020, às 09:00 horas. 
Data da realização da sessão pública: dia 29 de abril de 2020, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.
sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, 
fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 07 de abril de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.

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

Anuncie: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020

EDITAL Nº 20/2020
PROCESSO Nº 3951/2020

A Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Caraguatatuba, através 
do Decreto Municipal nº 649/2017, 
por meio do Sr. LEANDRO BORELLA 
BARBOSA, faz saber aos interes-
sados que encontra-se aberta nesta 
Prefeitura a Concorrência Pública nº 
03/2020, que tem por objeto contra-
tação de empresa para execução 
de obras de REVITALIZAÇÃO DA 
TRILHA DE ACESSO E DO FAROL 
DO MORRO DA PRAINHA - Tipo de 
Licitação: Menor Preço Global. Entrega 
dos envelopes até 09h30m do dia 
20/05/2020, com abertura no mesmo 
dia às 10h00m, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Administração. 
O edital completo e seus anexos en-
contram-se disponível no site WWW.
caraguatatuba.sp.gov.br / link licita-
ções.PUBLICAÇÃO EXTRATO DO PRIMEIRO 

TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO N.º 0023/2019 REF.: 
Carta Convite n° 0016/2019 Contratante: 
Prefeitura Municipal de Embu Guaçu Con-
tratada: Léfer Engenharia e Construções 
LTDA - EPP Objeto: Contratação de em-
presa especializada para realização de pe-
quenas reformas e reparos (Elétrica, Hidráu-
lica e Alvenaria) nas escolas municipais de 
Embu Guaçu, conforme estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos. Vigência: 21/03/2020 
à 20/05/2020.Fundamento: amparo legal no 
artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. Embu Guaçu 
07 de abril de 2020. Maria Lucia da Silva 
Marques - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO N.º 0006/2020 REF.: PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 0011/2020 Contratante: 
Prefeitura Municipal de Embu Guaçu Con-
tratada: JORNAL GAZETA SP LTDA-EPP 
Objeto: A presente licitação tem por objeto 
“Registro de Preços” para a prestação de 
serviços de publicação de Atos Oficiais da 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu em 
jornal de grande circulação no Estado de 
São Paulo, conforme e exigido no artigo 21 
da Lei Federal nº. 8.666/93.Valor estima-
do: R$ 270.000,00 Vigência: 03/04/2020 
À 02/04/2021 Embu Guaçu 07 de abril de 
2020. Maria Lucia da Silva Marques - Pre-
feita Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO
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Edital e seus Anexos. Vigência: 21/03/2020 
à 20/05/2020.Fundamento: amparo legal no 
artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. Embu Guaçu 
07 de abril de 2020. Maria Lucia da Silva 
Marques - Prefeita Municipal.
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ESTADO DE SÃO PAULO
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serviços de publicação de Atos Oficiais da 
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do: R$ 270.000,00 Vigência: 03/04/2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO” PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº. 0003/2020 - PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº. E – 2.042/2020 TIPO: 
Menor preço POR ITEM. Objeto: A presente 
licitação tem por objeto a aquisição de veí-
culos e motocicletas, zero quilometro, para 
a Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu, 
conforme especificações e quantidades es-
tabelecidas no termo de referência – anexo 
– I do Edital. Cadastramento, Abertura e 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 
Cadastro de Propostas iniciais a partir: 
13/04/2020 às 08:00:00 Abertura de Pro-
postas iniciais: 28/04/2020 às 09:00:00 
Início do Pregão (fase competitiva): 
28/04/2020 às 09:00:01. Tempo de Dispu-
ta: 10 minutos para todas as referências de 
tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.
br Embu-Guaçu, 07 de abril de 2020. Maria 
Lúcia da Silva Marques – Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  

Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180 
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

O Oficial do Oficial de Registro Civil das Pessoas Nat. e 
de Int. e Tut. da Sede da Comarca de Embu das Artes, do 
Distrito de Embu  das  Artes, SP., faz saber que exibiram os 
documentos exigidos por lei, a fim de se casarem: 

HUMBERTO SILVA BANDEIRA e TABATA NATANY GARCIA 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, oficial de ma-
nutenção, solteiro, nascido em Fortaleza, CE, no dia 15 de 
maio de 1987, residente e domiciliado a Jamaica, Nº 35, 
Jardim dos Moraes, Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO 
ROBERTO BANDEIRA e de MARIA LOURDES SILVA 
BANDEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida em Taboão da Serra, SP, no dia 23 de agosto de 
1997, residente e domiciliada a Jamaica, Nº 35, Jardim dos 
Moraes, Embu das Artes, SP, filha de RONALDO DE SOUZA 
SANTOS e de ELIANA GARCIA VIEIRA. 

TONI FERREIRA COSTA e GIVONEIDE DOS SANTOS 
PEREIRA COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, jardinei-
ro, solteiro, nascido em Queimadas, BA, no dia 13 de junho 
de 1993, residente e domiciliado a Francisca Rodrigues 
Adriano, Nº 1095, Vila Ísis Cristina, Embu das Artes, SP, 
filho de NESTOR VIEIRA COSTA e de LINA DE OLIVEIRA 
FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de 
caixa, solteira, nascida em Queimadas, BA, no dia 02 de 
maio de 1995, residente e domiciliada a Aquário, Nº 22, 
Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filha de GERSON 
DA SILVA COSTA e de MIMARES DOS SANTOS PEREIRA. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos 
termos da lei e para fins de direito. 

Embu  das  Artes, 07 de abril de 2020.

Proclamas

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 LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
aberto nesta Municipalidade Processo de Licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Registro de 
Preços Sob nº 12/2020, cujo objeto é Aquisição de 
Gêneros Alimentícios Estocáveis destinado a Me-
renda Escolar e Demais Secreatarias Municipais.O 
critério de julgamento das propostas será o me-
nor preço por item.A apresentação dos envelopes 
e a abertura do Pregão será às 10h00min do dia 
23/04/2020,na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura.O edital completo encontra-se a disposição 
dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua 
Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, ou soli-
citar via e-mail: licitação@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 07 de Abril de 2020.
AYRES SCORSATTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA
RESUMO DE CONTRATO Nº 61/2020 - 
PROC. Nº 1436/2020 - CONTRATADA: 
BRANCO EVENTOS EIRELI - OBJETO: 
FESTIVAL DE VERÃO FUNDAÇÃO DAS 
ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL - DATA 
DA ASSINATURA: 13/02/2020 - PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 1 (um) dia 15/02/2020 – VALOR 
TOTAL: R$ 45.000,00. João Manoel da Cos-
ta Neto - Gestor/Secretário Municipal de Cul-
tura.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: PROCESSO Nº. 5.189/2020 – 
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 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PES-
QUISA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
FIDI (CNPJ nº 55.401.178/0001-36), para 
fornecimento de serviços de locação de car-
reta com aparelho de tomografi a para uso 
durante pandemia do CORONAVÍRUS, pelo 
valor total de R$ 2.190.468,66 (dois milhões, 
cento e noventa mil, quatrocentos e sessen-
ta e oito reais e sessenta e seis centavos). 
Secretária de Governo: Marília Marton – 
07/04/2020. São Caetano do Sul, 07 de abril 
de 2020. Caio Lessio Previato – Diretor do 
Departamento de Licitação e Contratos.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 100107/2019 – Moda-
lidade Pregão Presencial nº 24/2020 - Aqui-
sição de Acessórios para Fardamento da 
Guarda Civil Municipal. DECISÃO DA PRE-
GOEIRA: Após a aprovação das amostras 
apresentadas pelas empresas detentoras 
das melhores ofertas, conforme parecer da 
área técnica de fl s. 251, a Sra. Pregoeira 
declarou vencedoras: Empresa: O. Filizzo-
la & Cia Ltda – CNPJ nº 61.182.424/0001-
09 – Item 01 – Qtde. 50 pç – Valor Unitário 
R$ 30,50 – Valor Total R$ 1.525,00; Item 
03 - Qtde. 20 pç – Valor Unitário R$ 145,00 
– Valor Total R$ 2.900,00; Empresa: Cam-
pinas Military Defense Ltda EPP – CNPJ nº 
10.955.614/0001-80 – Item 02 – Qtde. 50 un 
– Valor Unitário R$ 77,50 – Valor Total R$ 
3.875,00. Ficando assim, todos intimados 
do prazo recursal de três dias para apresen-
tação das razões do recurso, e os demais 
licitantes desde logo intimados para apre-
sentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegura-
da vista imediata dos autos, nos termos do 
inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal n.º 
10520/2002”. Carolina Morales Bernardino – 
07/04/2020. São Caetano do Sul, 07 de abril 
de 2020. Caio Lessio Previato – Diretor do 
Departamento de Licitações e Contratos.
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UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

H  OMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 04/2020, que tem como 
objeto o fornecimento de licença de uso de 
software no sistema de subscrição, assina-
tura mensal, na modalidade SaaS metodolo-
gia PBL/TBL para uso no curso de Medicina 
da USCS. Diante dos termos do processo 
licitatório, o Pregoeiro ADJUDICOU o objeto 
da licitação à empresa vencedora e o Reitor 
da Universidade Municipal de São Caetano 
do Sul – USCS HOMOLOGOU o referido 
processo licitatório à empresa FÁBRICA DE 
CONTEÚDOS EDUCAÇÃO EDITORAÇÃO, 
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
LTDA, no valor total de R$ 1.248.000,00, por 
período contratual de 24 meses.

São Caetano do Sul, 07 de abril de 2020.
Lúcio Flávio Dantas – Pregoeiro

Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi - Reitor 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 1241/2020 – Processo de Com-
pras 624/2019 – Contratada: Advocacia 
Luiz Felipe. Objeto: Prestação de serviços 
especializados na cobrança e execução dos 
créditos decorrentes de contratos de presta-
ção de serviços educacionais, bem como a 
defesa da Contratante em processos oriun-
dos desses serviços, por um período contra-
tual de 12 meses, no valor total de R$ R$ 
240.000,00. Vigência: 12 meses. Assinatura 
do contrato: 23/03/2020.

São Caetano do Sul, 07 de abril de 2020.
Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi – Reitor
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UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 1241/2020 – Processo de Com-
pras 624/2019 – Contratada: Advocacia 
Luiz Felipe. Objeto: Prestação de serviços 
especializados na cobrança e execução dos 
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São Caetano do Sul, 07 de abril de 2020.
Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi – Reitor

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 028/2020, Processo 
4284/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento 
de licença de uso de sistemas de gestão des-
tinados a Administração Municipal, para aten-
dimento as áreas de Ouvidoria Municipal, Fi-
nanças, Folha de Pagamento com Portal Web 
e Recadastramento de Servidores, Compras 
e Licitações com Pregão Presencial, Patrimô-
nio com Avaliação Patrimonial, Almoxarifado, 
Protocolo, Tributação Municipal e Dívida Ati-
va, Declaração eletrônica para abertura, alte-
ração cadastral e encerramento de inscrições 
cadastrais mobiliárias, Nota Fiscal Eletrônica, 
Controle Interno, Concessionárias, Transpa-
rência Terceiro Setor, destinados a atender 
as necessidades de diversos Órgãos, Unida-
des e Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09h00 
do dia 27 de Abril de 2020, na sala de lici-
tações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 053/2020 
na integra, juntamente dos seus Anexos, po-
derão ser obtidos a partir do dia 08/04/2020 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairi-
pora.sp.gov.br. Maiores informações através 
do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail 
licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Bia-
gioni Furquim, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 014/2020, Processo 
3407/2020. Tipo: Menor Preço Global. Obje-
to: Contratação de empresa para a contrata-
ção de empresa especializada para a execu-
ção de extensão de rede de média e baixa 
tensão em 0,22KV e13.8KV para atender 
a obras de iluminação pública, remoção de 
postes, remanejamento de redes e aumen-
to de carga com necessidade de instalação 
de posto de transformação, visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços. A sessão será aberta às 
09:00 horas do dia 28 de Abril de 2020, na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço 
Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edi-
tal 054/2020 na integra poderá ser obtido a 
partir do dia 08/04/2020 junto à Coordenado-
ria de Compras, Licitações e Contratos, ou 
pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-
8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.
gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade 
Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 028/2020, Processo 
4284/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento 
de licença de uso de sistemas de gestão des-
tinados a Administração Municipal, para aten-
dimento as áreas de Ouvidoria Municipal, Fi-
nanças, Folha de Pagamento com Portal Web 
e Recadastramento de Servidores, Compras 
e Licitações com Pregão Presencial, Patrimô-
nio com Avaliação Patrimonial, Almoxarifado, 
Protocolo, Tributação Municipal e Dívida Ati-
va, Declaração eletrônica para abertura, alte-
ração cadastral e encerramento de inscrições 
cadastrais mobiliárias, Nota Fiscal Eletrônica, 
Controle Interno, Concessionárias, Transpa-
rência Terceiro Setor, destinados a atender 
as necessidades de diversos Órgãos, Unida-
des e Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09h00 
do dia 27 de Abril de 2020, na sala de lici-
tações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 053/2020 
na integra, juntamente dos seus Anexos, po-
derão ser obtidos a partir do dia 08/04/2020 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairi-
pora.sp.gov.br. Maiores informações através 
do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail 
licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Bia-
gioni Furquim, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 014/2020, Processo 
3407/2020. Tipo: Menor Preço Global. Obje-
to: Contratação de empresa para a contrata-
ção de empresa especializada para a execu-
ção de extensão de rede de média e baixa 
tensão em 0,22KV e13.8KV para atender 
a obras de iluminação pública, remoção de 
postes, remanejamento de redes e aumen-
to de carga com necessidade de instalação 
de posto de transformação, visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços. A sessão será aberta às 
09:00 horas do dia 28 de Abril de 2020, na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço 
Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edi-
tal 054/2020 na integra poderá ser obtido a 
partir do dia 08/04/2020 junto à Coordenado-
ria de Compras, Licitações e Contratos, ou 
pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-
8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.
gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade 
Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MAIRIPORÃ

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EDI (EQUIPAMENTOS DE PRO-
TEÇÃO INDIVIDUAL), PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
PR-G - PREGAO PRESENCIAL - 11/2020  -  EDI-
TAL Nº: 16/2020
ADJUDICO E HOMOLOGO, nos termos da Le-
gislação em vigor, o procedimento licitatório e a 
classificação dos itens

                         Demais informações constan-
tes no processo nº 005/2020

COTA PRINCIPAL
FORNECEDOR: HABIATAR COMERCIO E SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI
Itens:   2 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 18 - 
19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 - 28 – 29 
– 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 
– 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 
– 50 -  51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 
– 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 
70 – 75 – 80 – 81 – 85 – 90 -  91 – 99 – 102 e 103. 

TOTAL DO FORNECEDOR:   52.269,50
FORNECEDOR: NORMA VIEIRA SOARES COR-
REA IGUAPE-ME
Itens: 109 - 110 - 111 - 117 - 118 e 119 

 TOTAL DO FORNECEDOR:   23.446,50
COTA RESERVA
FORNECEDOR: HABIATAR COMERCIO E SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI
Itens: 86 - 87 - 88 - 95 e 100 

 TOTAL DO FORNECEDOR:   2.423,00
 TOTAL GERAL:   78.139,00

IGUAPE, 06 DE ABRIL DE 2020.
WILSON ALMEIDA LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 
046, DE 06 DE ABRIL DE 2020

“DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO DE RE-
GIME EMERGENCIAL DE PAGAMENTO 
DIFERIDO PARA OS TRIBUTOS MUNI-
CIPAIS DEVIDOS POR CONTRIBUINTES 
CADASTRADOS NO MUNICIPIO DE CA-
JATI.”

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO, Prefeito do 
Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, faz saber que a Câmara Mu-
nicipal Aprova e ele Sanciona e Promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei Complementar institui re-
gime especial de pagamento diferido para 
os tributos municipais, devidos por contri-
buintes cadastrados no Município de Ca-
jati, durante o período crítico da pandemia 
provocada por conta do Novo Coronavírus 
(COVID -19).
Art. 2º Fica postergado exclusivamente 
para o exercício em vigor, o pagamento do 
Imposto Predial Territorial Urbano e Taxa de 
Funcionamento, em cota única, até 15 de 
junho de 2020, com o respectivo desconto.
Art. 3º Fica concedida moratória pelo prazo 
de 03 (três) meses em relação aos tribu-
tos municipais compreendidos pelo IPTU e 
Taxa de funcionamento.
§ 1º Os valores não recolhidos em decor-
rência da medida prevista no caput poderão 
ser pagos, sem cobrança de juros e multa 
de mora, em até 12 (doze) parcelas men-
sais, a partir do primeiro mês subsequente 
ao término do prazo estabelecido.
§ 2º Os contribuintes poderão optar pela 
não adesão ao regime de pagamento pre-
visto nesta Lei Complementar, procedendo 
ao recolhimento mensal na forma estabele-
cida no Código Tributário Municipal.
Art. 3º-A. No mesmo período de prorroga-
ção de prazo fixado no art. 3º desta lei, fi-
cará o Poder Executivo Municipal, impedido 
de inscrever novos débitos na dívida ativa, 
bem como promover a respectiva Execução 
Fiscal. 
Art. 4º.  Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data da sua publicação.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito do Município de Cajati

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINIS-
TRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE CAJATI E PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO. Cajati(SP), aos 
06 dias do mês de abril de 2020.

PEDRO ALEXANDRE
RODRIGUES PEREIRA

Diretor do Departamento Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 1.586 DE 06 ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORREN-
TE DO NOVO CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recu-
peração, na forma do artigo 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de 
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a dissemi-
nação da doença no Município de Cajati;
CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redo-
brem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, 

DECRETA
Art. 1º. Ficam prorrogadas as medidas iniciais para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), no âm-
bito do município de Cajati, ficam definidas nos termos deste Decreto as seguintes datas.
Art. 2º. Ficam suspensos, no âmbito do município de Cajati, até 21 de abril de 2020:
I– As atividades educacionais em todas as creches e escolas da rede pública de ensino; 
§ 1º A suspensão das aulas na rede de ensino pública do município de Cajati, de que trata o 
inciso I, deverá ser compreendida como férias escolares do mês de janeiro.
§ 2º As férias escolares terão duração máxima de 15 dias corridos, independente do quanti-
tativo de dias de recesso constante no calendário escolar da unidade de ensino.
§ 3º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos 
pelo Departamento de Educação, após o retorno das aulas.
§ 4º As unidades escolares da rede privada de ensino do Cajati poderão adotar a antecipa-
ção das férias prevista neste Decreto, ou determinar a suspensão das aulas pelo período 
determinado, a critério de cada unidade. 
II- O exercício de cargo ou função, por servidor público municipal maior de 60 (sessenta) 
anos.
III-  O atendimento presencial ao público externo, devendo o atendimento ser prestado por 
meio eletrônico ou telefônico. 
IV- Os serviços de assistência social voltadas às atividades desenvolvidas no CRAS e 
CREAS. Além das medidas necessárias a suspensão de visitas e atividades voltadas aos 
idosos sob a tutela do município de Cajati.
V- A participação, a serviço, de servidores ou de empregados em eventos e cursos com 
viagens no estado de São Paulo ou interestaduais.
VI - Fica suspenso o gozo de férias e licença prêmio dos servidores lotados no Departamen-
to Municipal de Saúde.
§ 1º Folgas e abonos serão concedidas somente após avaliação do titular da Diretoria Mu-
nicipal de Saúde.
§ 2º Profissionais da área de saúde que já estiverem em gozo de férias, durante a vigência 
deste Decreto poderão ser convocados, caso haja necessidade.
VIII- Os atendimentos de rotina de odontologia serão suspensos mantendo apenas atendi-
mento de urgência e emergência, com reagendamento posterior.
IX- As agendas programadas das unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da fa-
mília serão reagendadas, mantendo atendimento a gestantes e crianças até 01 (um) ano de 
idade no período da tarde, funcionando para demanda espontânea de eventuais casos de 
doença respiratórias no período da manhã.
X- Os exames laboratoriais ficam suspensos, exceto exames pré-operatórios e para finalida-
de diagnóstica e de manutenção de medicações de alto custo.
XI- Os atendimentos de fisioterapia:
a) Em grupo; 
b) Domiciliar;
c) Com pacientes acima de 60 (sessenta) anos de idade.
Parágrafo único: A agenda será reduzida para 01 (um) pacientes a cada hora. 
XII- As atividades do Programa Acessa São Paulo;
XIII- As atividades de Banco do Povo e Sebrae, serão realizadas de forma remota via correio 
eletrônico ou telefônico.
XIV- As atividades em grupo do CAPS.
Art. 3º. Ficam suspensos, no âmbito do município de Cajati, até 31 de maio de 2020:
I- TODOS os eventos e ações esportivas realizadas ou apoiadas pelo Departamento mu-
nicipal de Esportes e Lazer.
II- TODOS os eventos e ações culturais realizadas ou apoiadas pela Divisão de Cultura 
Municipal.
Art. 4º. No âmbito do município de Cajati fica vedado, até 13 de abril de 2020, o funciona-
mento presencial de todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, que 
poderão atuar normalmente com vendas on line e/ou delivery, ressalvado  
I - Os estabelecimentos destinados a comercialização de alimentos e medicamentos, pode-
rão funcionar normalmente, desde que mantenham as normas de higiene e prevenção ao 
COVID-19, abaixo e não vendam bebidas alcoólicas. 
a) Disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes; 
b) Dispor de anteparo salivar nos equipamentos de bufê;
c) Observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e meio entre 
elas; 
d) Aumentar frequência de higienização de superfícies;
e) Manter ventilados ambientes de uso dos clientes.
f) Limitar máximo de concentração 20 (vinte) pessoas.
II - Os consultórios médicos, odontológicos, os estabelecimentos destinados a realização de 
exames médicos, as clinicas veterinárias, as casas agropecuárias e de rações para animais, 
as borracharias, lojas de autopeças, oficinas mecânicas, estabelecimento de materiais de 
construção, Agências Bancárias, Agências lotéricas e prestadores de serviço destinado a 
higienização de móveis e imóveis, salvo se funcionar de portas fechadas, para atendimento 
de urgência e emergência;
III - As feiras livres, nas quais somente funcionarão as partes destinadas ao abastecimento 
de hortifrutigranjeiro com espaçamento de 02 (dois) metros entre as unidades;
Art. 5º. No âmbito do município de Cajati, fica vedada até 13 de abril de 2020, realização 
das atividades religiosas em templos, igrejas, praças, terreiros e outros estabelecimentos 
destinados a prática religiosa”.
Art. 6º. No dia 13 de abril de 2020 o município editará Decreto Municipal, regulamentando 
a autorização para funcionamento presencial de todos tipos de estabelecimento comerciais 
e prestadores de serviços. 
Art. 7º. No âmbito do município de Cajati, fica vedado até 21 de abril de 2020 a realização 
de eventos e atividades privadas, e as relacionadas às práticas esportivas e de prática de 
atividades físicas, artísticas, culturais, políticas, científicas, estudantis e outras”.
Art. 8º. Até 21 de abril de 2020, os locais de grande circulação de pessoas, tais como ter-
minais urbanos e comércio em geral, feiras livres e similares, realizados ao ar livre, devem 
reforçar medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os usuá-
rios, em local sinalizado.
Parágrafo único. Devem ser disponibilizadas informações visíveis sobre higienização de 
mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização de mãos.
Art. 9º. As empresas de transporte coletivo devem reforçar as medidas de higienização no 
interior de seus veículos, trafegando com número reduzido de passageiros.
Art. 10. Fica suspenso o Estacionamento Rotativo – ZONA AZUL CAJATI, até o dia 21 de 
abril de 2020.
Art. 11. Fica autorizado os órgãos de vigilância sanitária do município de Cajati a notificação 
dos infratores desse Decreto, devendo ser lavrada a respectiva notificação administrativa. 
Parágrafo único. em caso de reincidência no descumprimento poderá a autoridade sanitária 
instaura procedimento de cassação do Alvará de funcionamento, bem como comunicar o 
Ministério Público do Estado de São Paulo para a instauração da apuração dos crimes pre-
visto nos artigos 267 (Epidemia) e 268 (Infração de medida sanitária preventiva) previstas 
no Código Penal Brasileiro.
Art. 12. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 
de acordo com a situação epidemiológica do município.
Art. 13. O disposto deste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito do Município de Cajati

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CA-
JATI E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Cajati, aos 06 dias do mês de 
abril de 2020.

TARCISIO ANTUNES DUARTE
Diretor do Departamento de Administração

PEDRO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA
Diretor do Departamento Jurídico

ELLEN CRISTINA DO CARMO CALADO
Diretora do Departamento de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
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