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Para manter a taxa de ocupação, que caiu dras-
ticamente, hotéis da Capital reservaram quar-
tos para receber os pro� ssionais de saúde que 
trabalham nas redondezas.               TURISMO/B1

Hotéis abrem para 
pro� ssionais de 
saúde na Capital

ROBERTO ROSA

O SUV da Jeep, fabri-
cado em Pernambuco, 
vem com a robustez dos 
carros da categoria, mas 
com toques de so� sti-
cação como sensor cre-
puscular e piloto auto-
mático.        AUTOMOTOR/B2
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Sepultamentos crescem em SP
 ANúmero de enterros chega a 62 por dia no cemitério Vila Formosa, o maior da Capital

De acordo com coveiros e familia-
res de vítimas fatais da Covid-19 
ouvidos pela Gazeta, houve au-
mento do número de sepulta-
mentos nos cemitérios e crema-

tório municipais de São Paulo 
desde a chegada da pandemia 
na Capital. Um agente diz que o 
número de enterros saltou de 35 
para até 62 diários no cemitério 

da Vila Formosa ( foto abaixo). A 
prefeitura dobrou o número de 
pro� ssionais nos cemitérios da 
capital paulista para dar conta da 
nova demanda.                   CAPITAL/A3
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Ninguém estava preparado para enfrentar 
uma pandemia, sequer os países mais ri-
cos. Em uma situação sem precedentes, só 
resta confiar nas autoridades e principal-
mente nos estudiosos.

O vírus chegou a outros países antes, e o que foi 
feito de mais eficaz lá fora foi implementado aqui 
se levando em conta as diferenças territoriais, cul-
turais e principalmente econômicas. A maior preo-
cupação das autoridades mundiais é a sobrecarga 
que o vírus causa no sistema de saúde. Se houves-
se leitos, respiradores e estrutura para atender mi-
lhões de pessoas doentes ao mesmo tempo, o ce-
nário não seria tão avassalador.

O isolamento social se mostrou a única manei-
ra de frear o número de contaminações do vírus 
e assim os doentes conseguirem receber atendi-
mento, isso tanto na rede particular quanto no 
SUS. A dramática consequência desta medida, no 
entanto, é o colapso econômico do País. Antes da 
pandemia, eram 15 milhões de desempregados. 
Este número fatalmente vai aumentar. Se juntam 
a esses aqueles que trabalham por conta própria e 
que não têm de onde tirar o sustento se não forem 
para a rua trabalhar. Só que agora faltam clientes 
pelas ruas de todo o Brasil.

São camelôs, entregadores de comida, motoris-
tas de aplicativos, taxistas e todos os empregados 
de serviços ditos como não essenciais. A conta é 
grande e o prejuízo bem maior. Porém, neste mo-

mento, a consequência mais importante do isolamen-
to é não lotar o SUS e salvar vidas. Não é hora também 
de pensar em política, eleições e vaidades.

O governo está tomando providências, como um 
auxílio para os trabalhadores informais, e o ministro 
da Saúde, Henrique Mandetta, está seguindo protoco-
los técnicos e que têm o aval de órgãos internacionais, 
como a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

É natural em momento de fra-
gilidade e medo que as pessoas 
confiem em profissionais como os 
médicos, que são quem detêm o co-
nhecimento sobre o que é melhor 
para a saúde. O que não é natural é a 
autoridade máxima do País se sen-
tir ameaçada e desmerecida porque 
um técnico tem maior aprovação da 
população do que ele. Com sua ma-
nia de perseguição, Jair Bolsonaro vê 
em tudo e todos uma afronta ao seu 
cargo. Teria Mandetta pretensões 
políticas? Nem Bolsonaro e nem o 
ministro deveriam estar pensando em política agora. 
Os maiores esforços teriam que estar concentrados em 
tomar atitudes rápidas para socorrer a Saúde e pensar 
a curto e médio prazo em não levar o País ao colapso. 
Uma guerra política, uma queda de ministro e mudan-
ças drásticas nas diretrizes do combate à epidemia po-
dem custar ainda mais caro ao frágil povo brasileiro.

Política na hora errada

Não é natural 
a autoridade 
máxima do País se 
sentir ameaçada 
e desmerecida 
porque um 
técnico tem maior 
aprovação da 
população

EDITORIAL

Reverter o “jabuti”. Os vereadores Cláudio Fonseca 
(PPS) e Soninha Francine (PPS) apresentaram à Câmara 
Municipal de São Paulo um projeto de lei para derrubar 
um “jabuti” (jargão legislativo utilizado para projetos 
sem nenhuma relação com o objetivo principal das pro-
postas) que enfraqueceu a Corregedoria Geral do Mu-
nicípio e irritou o ex-chefe do órgão, Gustavo Ungaro. 
Ele pediu demissão no primeiro dia deste mês, quando 
a medida foi aprovada. O texto do presidente da Casa, 
Eduardo Tuma (PSDB), foi aprovado como emenda em 
um pacote de medidas contra o coronavírus do prefeito 
Bruno Covas (PSDB). O “jabuti” altera o funcionamen-
to da Controladoria-Geral, dando a servidores alvo de 
investigação por irregularidade uma instância a mais de 
recurso antes de eventual punição. A instância é forma-
da por secretários municipais, o que cria uma etapa polí-
tica no processo administrativo e restringe a autonomia 
do órgão.

Locação no Metrô de São Paulo. O Metrô de São Pau-
lo lançou edital para a concessão das áreas comerciais de 
14 estações da Linha 2-Verde. De acordo com o Governo 
de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), a concessão vai 
“trazer melhorias aos passageiros com a ampliação dos 
espaços comerciais, além da implantação de sanitários 
de uso público em nove estações”. O vencedor da con-
corrência vai poder explorar comercialmente os espaços 
pelo período de 30 anos, mas terá que realizar investi-
mentos em infraestrutura como contrapartida. Uma das 
exigências é a ampliação em 40% dos espaços dispo-
níveis atualmente, chegando ao total de 1.400 metros 
quadrados de áreas comercializáveis. De acordo com o 
Metrô paulista, a concessão vai trazer retorno financeiro 
porque gera “receitas não-tarifárias da companhia, que 
vêm da exploração comercial, publicitária e de ativos 
imobiliários”.

Mapeamento dos leitos de UTI. Um mapeamento 
realizado pela Rede Nossa São Paulo, a partir de dados 
de fevereiro de 2020 do DATASUS (departamento de in-
formática do Sistema Único de Saúde do Brasil), mos-
tra a distribuição desigual dos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) vinculados ao SUS na capital paulista. 
O levantamento mostra que apenas as subprefeituras 
Sé (região central), Pinheiros (zona oeste) e Vila Maria-
na (zona sul da Capital) concentram mais de 60% desses 
leitos. As três subprefeituras ficam nas regiões mais ricas 
e centrais do município. Enquanto isso, 20% da popula-
ção ou 2.375.000 pessoas vivem em sete subprefeituras, 
localizadas nas periferias, onde não há sequer um leito 
de UTI, segundo o mapeamento.
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AAssembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pode gastar até R$ 100 mi-
lhões de um fundo especial em licitações de serviços como publicidade, 
reformas do plenário e jardinagem, mesmo em momento de combate à 

pandemia do novo coronavírus, revelou a “TV Globo”. A frase do líder do gover-
no na Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), causou polêmica: “A manutenção da Casa, 
mesmo ela não funcionando, tem que continuar, senão aquilo lá vai virar uma 
floresta”. Contatada por esta coluna, a Mesa Diretora da Alesp destacou que 
a Casa tem feito contenção de despesas recordes nos últimos dois anos, mas 
deixou no ar se as licitações serão canceladas. “A Mesa Diretora poderá adotar 
novas medidas para reduções de despesas, podendo, inclusive, cancelar licita-
ções em andamento e suspender contratos em execução”.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Licitações causam polêmica

Ele fala demais e 
realiza de menos

Major Olimpio (PSL-SP), senador, 
diz ao “UOL” que o governador João 
Doria investe mais em publicidade 

do que em ações concretas

Santos. A Câmara dos 
Vereadores de Santos aprovou 
na quarta-feira (8), em primeira 
discussão, um projeto de lei que 
concede bolsa alimentação a 
estudantes em vulnerabilidade 
social do município. O texto é de 
autoria do prefeito Paulo Alexandre 
Barbosa (PSDB). Não há data para 
nova votação do projeto.

Saúde. Levantamento do 
Sindicato dos Servidores Municipais 
de SP (Sindsep)  revela que a 
quantidade de trabalhadores da 
saúde infectados pela Covid-19 

em hospitais, pronto-socorros e 
pronto-atendimentos da Capital é 16 
vezes maior do que a da população 
em geral. O número é um reflexo 
da falta de equipamentos de 
proteção individual suficientes aos 
trabalhadores, diz o sindicato.

Outro lado.
Após contato da coluna, a Secretaria 
Municipal da Saúde afirmou tomar 
todas as medidas para mitigar os 
efeitos da pandemia desde antes do 
primeiro caso no Brasil. Segundo a 
secretaria,a Autarquia Hospitalar 
Municipal (AHM), responsável por 
19 hospitais municipais e quatro 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs), registrou  1.841 afastamentos 
por quadros de síndrome respira-
tória de 26 de fevereiro a 3 de abril. 
Entre os afastamentos estão 95 
casos confirmados de Covid-19.  No 
mesmo período, o Hospital do Ser-
vidor Público Municipal, com 2.586 
funcionários, teve 94 afastamentos 
por síndrome gripal, com 11 confir-
mações para a Covid-19.

DIVULGAÇÃO/ALESP THIAGO NEME/GAZETA DE S. PAULO

WhatsApp. O governador 
João Doria (PSDB) anunciou em 
entrevista coletiva na quinta-feira 
(9) o “SP Perguntas – Covid-19”, 
um serviço para a população 
tirar dúvidas sobre a doença 
pelo WhatsApp. Segundo Doria, 
também será um meio de 
combate às notícias falsas sobre o 
novo coronavírus. O serviço está 
disponível pelo número +55 11 
95220-2923. “É a tecnologia a favor 
de salvar vidas e integrar as pessoas 
na sua proteção e na proteção das 
suas comunidades”, destacou o 
governador.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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Ninguém estava preparado para enfrentar 
uma pandemia, sequer os países mais ri-
cos. Em uma situação sem precedentes, só 
resta confiar nas autoridades e principal-
mente nos estudiosos.

O vírus chegou a outros países antes, e o que foi 
feito de mais eficaz lá fora foi implementado aqui 
se levando em conta as diferenças territoriais, cul-
turais e principalmente econômicas. A maior preo-
cupação das autoridades mundiais é a sobrecarga 
que o vírus causa no sistema de saúde. Se houves-
se leitos, respiradores e estrutura para atender mi-
lhões de pessoas doentes ao mesmo tempo, o ce-
nário não seria tão avassalador.

O isolamento social se mostrou a única manei-
ra de frear o número de contaminações do vírus 
e assim os doentes conseguirem receber atendi-
mento, isso tanto na rede particular quanto no 
SUS. A dramática consequência desta medida, no 
entanto, é o colapso econômico do País. Antes da 
pandemia, eram 15 milhões de desempregados. 
Este número fatalmente vai aumentar. Se juntam 
a esses aqueles que trabalham por conta própria e 
que não têm de onde tirar o sustento se não forem 
para a rua trabalhar. Só que agora faltam clientes 
pelas ruas de todo o Brasil.

São camelôs, entregadores de comida, motoris-
tas de aplicativos, taxistas e todos os empregados 
de serviços ditos como não essenciais. A conta é 
grande e o prejuízo bem maior. Porém, neste mo-

mento, a consequência mais importante do isolamen-
to é não lotar o SUS e salvar vidas. Não é hora também 
de pensar em política, eleições e vaidades.

O governo está tomando providências, como um 
auxílio para os trabalhadores informais, e o ministro 
da Saúde, Henrique Mandetta, está seguindo protoco-
los técnicos e que têm o aval de órgãos internacionais, 
como a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

É natural em momento de fra-
gilidade e medo que as pessoas 
confiem em profissionais como os 
médicos, que são quem detêm o co-
nhecimento sobre o que é melhor 
para a saúde. O que não é natural é a 
autoridade máxima do País se sen-
tir ameaçada e desmerecida porque 
um técnico tem maior aprovação da 
população do que ele. Com sua ma-
nia de perseguição, Jair Bolsonaro vê 
em tudo e todos uma afronta ao seu 
cargo. Teria Mandetta pretensões 
políticas? Nem Bolsonaro e nem o 
ministro deveriam estar pensando em política agora. 
Os maiores esforços teriam que estar concentrados em 
tomar atitudes rápidas para socorrer a Saúde e pensar 
a curto e médio prazo em não levar o País ao colapso. 
Uma guerra política, uma queda de ministro e mudan-
ças drásticas nas diretrizes do combate à epidemia po-
dem custar ainda mais caro ao frágil povo brasileiro.

Política na hora errada

Não é natural 
a autoridade 
máxima do País se 
sentir ameaçada 
e desmerecida 
porque um 
técnico tem maior 
aprovação da 
população

EDITORIAL

Reverter o “jabuti”. Os vereadores Cláudio Fonseca 
(PPS) e Soninha Francine (PPS) apresentaram à Câmara 
Municipal de São Paulo um projeto de lei para derrubar 
um “jabuti” (jargão legislativo utilizado para projetos 
sem nenhuma relação com o objetivo principal das pro-
postas) que enfraqueceu a Corregedoria Geral do Mu-
nicípio e irritou o ex-chefe do órgão, Gustavo Ungaro. 
Ele pediu demissão no primeiro dia deste mês, quando 
a medida foi aprovada. O texto do presidente da Casa, 
Eduardo Tuma (PSDB), foi aprovado como emenda em 
um pacote de medidas contra o coronavírus do prefeito 
Bruno Covas (PSDB). O “jabuti” altera o funcionamen-
to da Controladoria-Geral, dando a servidores alvo de 
investigação por irregularidade uma instância a mais de 
recurso antes de eventual punição. A instância é forma-
da por secretários municipais, o que cria uma etapa polí-
tica no processo administrativo e restringe a autonomia 
do órgão.

Locação no Metrô de São Paulo. O Metrô de São Pau-
lo lançou edital para a concessão das áreas comerciais de 
14 estações da Linha 2-Verde. De acordo com o Governo 
de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), a concessão vai 
“trazer melhorias aos passageiros com a ampliação dos 
espaços comerciais, além da implantação de sanitários 
de uso público em nove estações”. O vencedor da con-
corrência vai poder explorar comercialmente os espaços 
pelo período de 30 anos, mas terá que realizar investi-
mentos em infraestrutura como contrapartida. Uma das 
exigências é a ampliação em 40% dos espaços dispo-
níveis atualmente, chegando ao total de 1.400 metros 
quadrados de áreas comercializáveis. De acordo com o 
Metrô paulista, a concessão vai trazer retorno financeiro 
porque gera “receitas não-tarifárias da companhia, que 
vêm da exploração comercial, publicitária e de ativos 
imobiliários”.

Mapeamento dos leitos de UTI. Um mapeamento 
realizado pela Rede Nossa São Paulo, a partir de dados 
de fevereiro de 2020 do DATASUS (departamento de in-
formática do Sistema Único de Saúde do Brasil), mos-
tra a distribuição desigual dos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) vinculados ao SUS na capital paulista. 
O levantamento mostra que apenas as subprefeituras 
Sé (região central), Pinheiros (zona oeste) e Vila Maria-
na (zona sul da Capital) concentram mais de 60% desses 
leitos. As três subprefeituras ficam nas regiões mais ricas 
e centrais do município. Enquanto isso, 20% da popula-
ção ou 2.375.000 pessoas vivem em sete subprefeituras, 
localizadas nas periferias, onde não há sequer um leito 
de UTI, segundo o mapeamento.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 
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DOMINGO:SÁBADO:

para sexta

SUSPENSO
POR TEMPO

INDETERMINADO
SEGUNDA:

17° 30°
14° 27°

16° 25°

13° 23°

15° 23°

14° 28°

16° 28°

16° 28°
Sol Poucas nuvens Nublado Período c/chuva Chuva

Sol e nuvens à  
tarde. À noite o 
céu fi ca nublado 
e pode chuviscar.

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

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

15º 23° 16º 22° 15º 25°

AAssembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pode gastar até R$ 100 mi-
lhões de um fundo especial em licitações de serviços como publicidade, 
reformas do plenário e jardinagem, mesmo em momento de combate à 

pandemia do novo coronavírus, revelou a “TV Globo”. A frase do líder do gover-
no na Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), causou polêmica: “A manutenção da Casa, 
mesmo ela não funcionando, tem que continuar, senão aquilo lá vai virar uma 
floresta”. Contatada por esta coluna, a Mesa Diretora da Alesp destacou que 
a Casa tem feito contenção de despesas recordes nos últimos dois anos, mas 
deixou no ar se as licitações serão canceladas. “A Mesa Diretora poderá adotar 
novas medidas para reduções de despesas, podendo, inclusive, cancelar licita-
ções em andamento e suspender contratos em execução”.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Licitações causam polêmica

Ele fala demais e 
realiza de menos

Major Olimpio (PSL-SP), senador, 
diz ao “UOL” que o governador João 
Doria investe mais em publicidade 

do que em ações concretas

Santos. A Câmara dos 
Vereadores de Santos aprovou 
na quarta-feira (8), em primeira 
discussão, um projeto de lei que 
concede bolsa alimentação a 
estudantes em vulnerabilidade 
social do município. O texto é de 
autoria do prefeito Paulo Alexandre 
Barbosa (PSDB). Não há data para 
nova votação do projeto.

Saúde. Levantamento do 
Sindicato dos Servidores Municipais 
de SP (Sindsep)  revela que a 
quantidade de trabalhadores da 
saúde infectados pela Covid-19 

em hospitais, pronto-socorros e 
pronto-atendimentos da Capital é 16 
vezes maior do que a da população 
em geral. O número é um reflexo 
da falta de equipamentos de 
proteção individual suficientes aos 
trabalhadores, diz o sindicato.

Outro lado.
Após contato da coluna, a Secretaria 
Municipal da Saúde afirmou tomar 
todas as medidas para mitigar os 
efeitos da pandemia desde antes do 
primeiro caso no Brasil. Segundo a 
secretaria,a Autarquia Hospitalar 
Municipal (AHM), responsável por 
19 hospitais municipais e quatro 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs), registrou  1.841 afastamentos 
por quadros de síndrome respira-
tória de 26 de fevereiro a 3 de abril. 
Entre os afastamentos estão 95 
casos confirmados de Covid-19.  No 
mesmo período, o Hospital do Ser-
vidor Público Municipal, com 2.586 
funcionários, teve 94 afastamentos 
por síndrome gripal, com 11 confir-
mações para a Covid-19.

DIVULGAÇÃO/ALESP THIAGO NEME/GAZETA DE S. PAULO

WhatsApp. O governador 
João Doria (PSDB) anunciou em 
entrevista coletiva na quinta-feira 
(9) o “SP Perguntas – Covid-19”, 
um serviço para a população 
tirar dúvidas sobre a doença 
pelo WhatsApp. Segundo Doria, 
também será um meio de 
combate às notícias falsas sobre o 
novo coronavírus. O serviço está 
disponível pelo número +55 11 
95220-2923. “É a tecnologia a favor 
de salvar vidas e integrar as pessoas 
na sua proteção e na proteção das 
suas comunidades”, destacou o 
governador.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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 A “Havia uma fila gigantesca 
no IML, em plena madrugada. 
Minha irmã viu carros e mais 
carros chegando cheios de cor-
pos. O pessoal falando que não 
tinha mais lugar para colocar. A 
sensação foi horrível”. O relato 
é da dentista Fernanda Winia-
wer Znamensky, que perdeu o 
pai diagnosticado com corona-
vírus na semana passada (leia 
relatos ao lado, editados pela 
Gazeta a partir de depoimen-
tos de parentes das vítimas). 
A família dela, outras famí-
lias e profissionais do serviço 
funerário confirmam: há um 
aumento considerável do nú-
mero de mortes em São Pau-
lo desde o início da pandemia 
do novo coronavírus.

De acordo com o sepulta-
dor Manoel Norberto, dirigen-
te do Sindicato dos Servidores 
Municipais de SP (Sindsep), a 
pandemia obrigou a prefei-
tura a dobrar o contingente 
de agentes funerários de for-
ma emergencial. São 220 no-
vos funcionários terceirizados, 
com contrato de seis meses. Há 
também a expectativa da che-
gada de outros 200 funcioná-
rios para a área administrativa. 
O número de automóveis dis-
poníveis passou de 36 para 56.

Os enterros relacionados ao 
coronavírus, segundo ele, estão 

Coveiros trabalham no cemitério da Vila Formosa, na zona leste da Capital, com proteção e traje especial para evitar contaminação pelo novo o coronavírus 

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/FOLHAPRESS

Coveiros e famílias relatam 
aumento de mortes na Capital

CORONAVÍRUS. Pandemia faz prefeitura dobrar o contingente de agentes funerários de forma emergencial; 
sepultamentos estão concentrados nos cemitérios São Luís, na zona sul, e Vila Formosa, na zona leste de SP

concentrados principalmente 
nos cemitérios São Luís (zona 
sul) e Vila Formosa (zona leste). 
“A média no Vila Formosa era 
de 35 a 38, e hoje é de 52 a 62 se-
pultamentos por dia”, afirma. A 
prefeitura, por sua vez, informa 
que a média diária é de cerca 
de 250 e que, em março, foram 
em média 228 por dia. Ou seja, 
para a prefeitura, a média caiu 
durante a chegada da doença 
na Capital. A expectativa do 
Ministério da Saúde é que a 
Covid-19 alcance seu pico no 
Brasil entre os meses de abril 
e maio. Em ao menos um ce-
mitério particular, porém, há 
queda do número de sepulta-
mentos. O gerente comercial 
do Cemitério Congonhas, Val-
dir Gabone, diz houve uma bai-
xa na quantidade de enterros 
no local. “É que diminuíram 
muito as mortes por aciden-
tes automobilísticos ou brigas”, 
explica. Para Norberto, a ges-
tão municipal não reconhece 
o aumento de sepultamentos 
para manter a calma na popu-
lação. “A prefeitura está fazen-
do o papel dela de tentar evitar 
o alarde, de evitar mostrar que 
está perdendo o controle, mas 
estamos vendo no mundo o 
que está acontecendo. Não é 
uma situação só de São Paulo. 
É do mundo”. (Bruno Hoffmann)

Grande SP tem 
mais mortes 
por sintomas 
respiratórios

 A Duas cidades da região su-
doestes da Grande SP confir-
maram à Gazeta o aumen-
to de vítimas por problemas 
respiratórios desde o iní-
cio da proliferação do novo  
coronavírus.

De acordo com André Ri-
bas, secretário municipal ad-
junto de Manutenção de Ta-
boão da Serra, o cemitério 
municipal está na média de 
três a quatro sepultamentos 
por dia. “Não temos recebido 
óbitos por coronavírus, mas 
percebemos uma alta no nú-
mero de óbitos com sintomas 
que remetem ao vírus, como 
insuficiência respiratória”.

O gerente administrativo 
do Cemitério Vale dos Reis, Ro-
gério Oliveira, também consta-
tou um aumento de óbitos por 
problemas respiratórios. “Real-
mente aumentou a chegada 
de óbitos por problemas nes-
te segmento. De março para 
este mês, enterramos 12 corpos 
com coronavírus”.

A exceção foi Itapecerica da 
Serra, onde número de sepul-
tamentos não está fugindo do 
padrão nas últimas semanas, 
segundo a prefeitura. Questio-
nada se o cemitério de Itapece-
rica tem recebido vítimas com 
sintomas de Covid-19, a ges-
tão disse que “até o momento, 
não”. (Matheus Herbert)

SUSPEITAS

ESTRUTURA 
FUNERÁRIA  
DA CAPITAL

22 
cemitérios 
municipais

1 
crematório

“Minha mãe tinha 87 anos 
e estava em quarentena 
total, só com contato 
com a cuidadora  e uma 
vez com a fisioterapeuta. 
Um dia ela ficou com um 
pouco de falta de ar. Como 
minha mãe tinha enfisema 
e fumou a vida inteira, 
além de estar debilitada, 
era normal ela ter falta de 
ar de vez em quando. Fez 
inalação, tomou remédios, 
e melhorou um pouco. Mas 
à noite teve um apagão e 
precisou ir ao hospital de 
ambulância, e eu fui junto.
No hospital, as notícias 
foram chegando muito 
rapidamente: “Sua mãe foi 
entubada”; “Ela foi para 
a UTI e não pode receber 
visitas”; “Ela teve um para-
da cardiorrespiratória”. Até 
que chegou a notícia de 
que ela havia morrido. Não 
pude vê-la.
Dois dias depois meu irmão 
reconheceu o corpo. Ele 
teve que fazer o reconheci-
mento meio de longe, não 
pôde chegar muito perto, e 
ela já estava no caixão. 
No Crematório da Vila 
Alpina, assinamos papéis 
e fomos próximo à sala de 
homenagem. Esperamos, 
esperamos, e nada. Fui na 
administração perguntar, 
e um cara me disse: ‘Não, 
não tem homenagem, 
não tem nada. Acabou. 
O caixão chegou e já foi 

‘Não teve nem 10 
minutos de velório’

Mulher de 87 anos

Não teve 
nada. A 
última vez 
que vi minha 
mãe foi na 
ambulância.

* Maria Helena Azevedo, 
radialista

Vila Alpina

A média era de 35 a 38, e hoje é de 
52 a 62 sepultamentos por dia
* Manoel Norberto, 
agente sepultador

Cemitério da Vila 
Formosa

para o depósito. Está cheio 
de caixão aqui, está tudo 
impregnado. Para preser-
var a vida das pessoas não 
estamos fazendo nada. O 
que vocês podem fazer é 
vir buscar as cinzas’.
A causa da morte chegou 
quatro dias depois: era 
Covid. Minha mãe não ti-
nha tido nenhum sintoma. 
Quando teve, morreu em 
3 horas. Não teve nem 10 
minutos de velório, não 
teve nada. A última vez 
que vi minha mãe foi na 
ambulância”.

“Meu pai de 74 anos 
morreu após 9 dias de in-
ternação por Covid-19, foi 
tudo muito rápido. Moro 
na Nova Zelândia e não 
pude ajudar nas ques-
tões burocráticas. Minha 
irmã me disse que havia 
uma fila gigantesca no 
IMl, em plena madruga-
da. Ela viu carros e mais 
carros chegando cheios 
de corpos. O pessoal 
falando que não tinha 
mais lugar para colocar. 
A sensação foi horrível.
A orientação do médico 
era para que cremasse. 
Entendi, se trata de uma 
pandemia. Mas somos 
judeus. Pela religião 
judaica, não podemos 
cremar. Não deu tempo 
de explicar nada nem 
para o hospital nem para 
o pessoal do IMl. Não 
houve tanto problema 
por não sermos religio-
sos. Mas e as famílias 
que são?
No crematório da Vila 
Alpina, minha irmã só 
assinou os papéis e 
avisaram a ela o dia de 
buscar as cinzas. Não 
pôde colocar qualquer 
roupa no meu pai, fazer 
velório, nada”. 
* Fernanda Winiawer 
Znamensky, dentista

Homem de  
74 anos

“Não 
pôde fazer 
velório, 
nada”
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Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
CNPJ/MF: 48.066.047/0001-84
        NIRE: 3530005463-6

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária Virtual, conforme disposto no artigo 121, §2º, 
da Lei nº 6.404/1976, acrescentado pela Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, 
a ser realizada nos termos do artigo 132, da Lei nº 6.404/76 e alterações, às 11h00, do dia 
17 de abril de 2020. A informação relativa ao acesso por meio Virtual para a realização da 
Assembleia, será enviada aos Acionistas posteriormente por e-mail, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Fi-
nanceiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2019.

b) Deliberar sobre a Destinação do Lucro referente ao Exercício Encerrado em 31/12/2019. 

c) Eleição de membros para o Conselho de Administração.

d) Eleição de membros para o Conselho Fiscal.

e) Outros assuntos de interesse da Sociedade

CONVOCAÇÃO  AGO JORNAL 17 04 2020 - 
VIRTUAL VÁLIDA - GAZETA DE SÃO 

PAULO
96 mm x 110 mm

2 COLUNAS

Secretaria de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão presencial nº 045/2019-Contratação de empresa capacitada 
para fornecimento da licença de uso e manutenção de um sistema infor-
matizado para gestão, organização e controle da arrecadação do impos-
to sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), que opere em ambiente 
web, com tecnologia de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica e 
disponibilização de suporte técnico para atendimento aos usuários do 
sistema.Recebimento das propostas: até as 09h00 do dia 27/04/2020.
(a)Claudio Luis Tosetto–Secretário de Finanças
O edital estará disponível no site www.jacarei.sp.gov.br 

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
DATA DO AJUSTE: 09/04/2020
CONTRATO Nº. 08/2020
CONTRATADA: João Paulo de Freitas – ME - CNPJ 14.226.391/0001-71
Objeto: Prestação de serviços de suporte e manutenção na área da tecnologia da 
informação – TI para a Câmara Municipal de Guararema. 
Prazo: 12 (doze) meses – 09/04/2020 a 09/04/2021.
Valor do Contrato: R$17.520,00
Modalidade: Dispensa de Licitação.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 
PROCESSO N° 1584/2020

Objeto: Aquisição de combustíveis, por um período de 12 meses, para 
abastecimento das viaturas da autarquia e uso em gerador de energia, 
conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra poderá ser examinado 
pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. 
Abertura das propostas às 9h do dia 28/04/20 e início da sessão de disputa 
às 10h do dia 28/04/20 (horário de Brasília).

São Carlos, 07 de abril de 2020.
Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 005/2020

Processo de Compras nº 156/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do Corredor de ônibus 
Norte-Sul - Trechos 2 e 3 e Ciclovia Luzitana, conforme descrito no edital e seus anexos. 
Valor Estimado Total: R$ 50.752.652,86 (cinquenta milhões e setecentos e cinquenta e dois 
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Prazo limite para entrega dos envelopes: dia 14/05/2020 às 08:30 horas.
ABERTURA: dia 14/05/2020 às 09:00 horas.

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

Ribeirão Preto, 09 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 40/2020

Processo de Compras nº 105/2020
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de papel tipo A4, de cor branca, gramatura 75 
g/m², com entrega parcelada de acordo com solicitações dos órgãos requisitantes, conforme 
descrito em edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 714.230,00 (setecentos e quatorze mil, duzentos e trinta reais).
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
LICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 28 de abril de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28 de abril de 2020 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 de abril de 2020 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 9 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 004/2020

Processo de Compras nº 155/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para duplicação da Avenida Adelmo 
Perdizza, conforme descrito no edital e seus anexos. 
Valor Estimado Total: R$ 10.914.747,79 (dez milhões e novecentos e quatorze mil, setecentos 
e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Prazo limite para entrega dos envelopes: dia 13/05/2020 às 08:30 horas.
ABERTURA: dia 13/05/2020 às 09:00 horas.

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

Ribeirão Preto, 09 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE OFERTA DE COMPRA COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO

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

A PREGOEIRA FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
a alteração que segue: 

“Em virtude de necessidade de alteração na Oferta de Compra do Pregão Eletrônico em epígrafe, 
devolvemos os prazos para o início da entrega das propostas e para a abertura da sessão pública. 
Destarte, as datas referentes ao início da entrega das propostas e à abertura da sessão pública pas-
sam a ser 06/04/2020 e 23/04/2020, respectivamente”.

Comissão Julgadora de Licitações, ao 1º de abril de 2020.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 60-2020 - Pregão Eletrônico nº 05/2020
Objeto: Aquisição de um triturador (picador/triturador urbano - faca de corte sobressalente - afi ador de 
facas) e uma peneira rotativa, que serão instalados no Ecoponto em construção no Município. INÍCIO 
DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 14/04/2020, às 09:00 horas. TÉRMINO CADASTRO DAS PRO-
POSTAS: 29/04/2020, às 08:00 horas. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/04/2020, às 08:30 horas. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/04/2020, às 09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA 
ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo 
telefone: (14) 3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, ou pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br 
em dias de expediente. Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 066/2019 – Processo nº 204.062/2019

OBJETO: Aquisição de triturador de sólidos de esgoto.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 09h00 do dia 29 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 09 de abril de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 012/2020 – Processo nº 204.421/2019

OBJETO: Aquisição de diversos materiais de PVC.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 29 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 09 de abril de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 018/2020 – Processo nº 200.101/2020

OBJETO: Aquisição de conexões de latão e liga de cobre.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 30 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 09 de abril de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

PENITENCIÁRIA “NILTON SILVA” DE FRANCO DA ROCHA
PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020

“Encontra-se aberta na PENITENCIÁRIA “NILTON SILVA” DE FRANCO DA ROCHA, licitação na moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 003/2020, Processo nº 2020/06925, tipo MENOR PREÇO, refe-
rente à Oferta de Compras nº 380154000012020OC00028, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, para o período de 01 de maio a 31 de agosto de 2020. 
A realização da sessão pública ocorrerá no dia 27/04/2020, às 09 horas, no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e os interessados em participar do certame deverão 
acessar os citados endereços eletrônicos a partir do dia 13/04/2020, mediante a obtenção de senha de 
acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O Edital será disponibilizado para consulta 
e cópia na internet através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.
br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado no Centro Administrativo da Penitenciária “Nilton Silva”, 
de Franco da Rocha, sito à Estrada Edgard Máximo Zambotto - km 44,5 - Serra dos Cristais - Franco da 
Rocha - SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, e as informações suple-
mentares poderão ser obtidas através do telefone: (11) 4447-4881 - Andrea/Flavia.”

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO” DE GUARULHOS

COMUNICADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
PROCESSO SAP-PRC-2020/09494

LOCAL: PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO”  DE GUARULHOS, sita à Rua Benedito Climério 
de Santana, n.º 600 – Várzea do Palácio, na cidade Guarulhos/SP.
 A Penitenciária “José Parada Neto” de Guarulhos, atendendo a Lei 14.591 de 14-10-2011 e o De-
creto Estadual 57.755, de 24-01-2012, respeitando-se as alterações do Decreto estadual nº 60.055 
de 14-01-2014, 62.282 de 02-12-2016, 63.739 de 31-07-2017 e 63278 de 19-03-2018, torna público 
o credenciamento de agricultores  familiares para atendimento do Programa Paulista da agricultura 
de Interesse Social - PPAIS, visando à aquisição de gêneros alimentícios hortifrúti e leite período 
de 01/05/2020 à 31/08/2020 por Inexigibilidade de Licitação, artigo 25 da Lei 8.666/93. Os interes-
sados poderão obter cópia integral do edital no sítio eletrônico: www.itesp.sp.gov.br ou poderá ser 
retirado no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária “José Parada Neto” de Guarulhos, 
no endereço acima citado, ou solicitado pelo e-mail financas@p1guarulhos.com.br, no horário das 
09:00 horas às 16:00 horas. A documentação completa, composta pela habilitação jurídica e pela 
proposta de venda, deverá ser entregue na entidade credenciadora, situada na Rua Benedito Climé-
rio de Santana, n.º 600 – Várzea do Palácio, Guarulhos/SP, no período de 13/04/2020 a 27/04/2020 
das 09:00 horas às 16:00 horas e no dia 28/04/2020 até as 08:30 horas em envelope endereçado a 
Comissão de Avaliação e Credenciamento - Chamada Pública 001/2020. Será permitida a remessa 
de documentação via Correios que somente será considerada e analisada se recebida na entida-
de credenciadora no período supracitado, respeitando-se o encerramento as 16:00 horas do dia 
27/04/2020. A sessão de abertura dos envelopes será realizada no dia 28/04/2020 às 09:00 horas, 
nas dependências desta Unidade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, com 

sede nesta cidade, na Avenida República, nº 530, Centro, através 
da Secretaria de Finanças CONVOCA a população para AUDIÊN-
CIA PÚBLICA ELETRÔNICA a ser realizada no dia 22 de abril de 
2.020, para apresentação da proposta de Projeto Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2021 atendendo ao dis-
posto no inciso I, § 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 04 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e conforme a Lei 
Municipal nº. 2.778 de 16 de março de 2015, regulamentada pelo 
Decreto 5.785 de 12 de Junho de 2018. A adoção de AUDIÊNCIA 
PÚBLICA ELETRÔNICA se faz necessária, considerando o atual 
quadro de enfrentamento à pandemia do COVID-19 vivenciado 
no território nacional, ressaltando que no âmbito deste Município, 
nos termos do art. 7º, §1º do Decreto Municipal nº 6.163/2020, há 
expressa previsão quanto à necessidade de adoção de medidas 
voltadas à redução do fluxo e aglomeração de pessoas nas de-
pendências internas das repartições públicas. Em atendimento 
à legislação vigente, a AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA obser-
vará os seguintes procedimentos e prazos: a) Local: Transmissão 
ao vivo na Página Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Isabel no 
Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldesantai-
sabel/, bem como, após a transmissão, permanecerá disponibiliza-
do vídeo para visualização no Endereço Eletrônico da Prefeitura: 
https://santaisabel.sp.gov.br/portal/; b) Horário de início: 17 horas 
e 15 minutos; c) Horário de término: 18:00 horas; d) Expositores: 
Adalberto de Lima Secretário de Finanças; Geisiany S. Santos do 
Nascimento, Diretora de Planejamento Orçamentário ou Adriana 
de Oliveira Lopes , Chefe de Contabilidade; e) Tempo total destina-
do para o somatório das exposições: 30 minutos; f) Participação da 
população: Disponibilizado, no Endereço Eletrônico da Prefeitura, 
https://santaisabel.sp.gov.br/portal/, formulário para participação, 
que deverá ser preenchido com o nome, o número da Carteira de 
Identidade ou de documento oficial com fotografia, o endereço ele-
trônico, telefone ou endereço. As participações serão pronuncia-
das até o término da exposição do tema-objeto da audiência pelos 
expositores. Dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas até 
o encerramento da audiência e serão lidas e respondidas durante 
a transmissão ao vivo ou posteriormente, via endereço eletrônico; 
g) A solicitação de intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Si-
nais, deverá ser realizada por meio de requerimento justificando 
esta necessidade, endereçado ao Sr. Secretário Municipal de Fi-
nanças, até às 17 horas do dia  17 de abril de 2020, através do 
e-mail planejamento@santaisabel.sp.gov.br ou do Preenchimento 
do Formulário de Participação, disponível Endereço Eletrônico ht-
tps://santaisabel.sp.gov.br/portal/, atendendo ao disposto no artigo 
7º da Lei Municipal  nº. 2.778 de 16 de março de 2015 e no artigo 8º 
do Decreto nº 5.785 de 12 de junho de 2018; h) Qualquer cidadão 
poderá impugnar o edital de convocação, apontando os motivos, 
em até 2 (dois) dias após a divulgação do edital, nos termos do art. 
6º, inc. I da Lei Municipal nº 2.778/2015 c/c arts. 4º e 5º do Decreto 
Municipal nº 5.785/2018; i) A documentação relativa às discussões 
poderá ser consultada, no Endereço Eletrônico https://santaisabel.
sp.gov.br/portal/, em conformidade com o inciso VII do artigo 3º da 
Lei Municipal  nº. 2.778 de 16 de março de 2015.

Santa Isabel, 08 de Abril de 2020.
Secretaria Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 115/2020 

Processo: 11290/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de EPIS 
para o combate do Vírus COVID-19. Secretaria 
Municipal de Saúde. Houve um equívoco na pu-
blicação considerar conforme segue: Onde se lê: 
“O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
27/04/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h.”. LEIA-SE: “ O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 22/04/2020, às 08:30h. e aber-
tura a partir das 08:32h”.

Celia Candida Faria - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2020.  A PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE TAQUARITUBA/SP torna público a licitação supramencionada, do Tipo:  MENOR PREÇO POR 
ITEM, NÃO DIFERENCIADA a qual tem por OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras 
e parceladas de Equipamentos de Proteção Individual para os servidores municipais, conforme 
relação dos itens descritos no ANEXO I do edital”, que será regido pela L. F. n. 10.520/2002, D.M. 
n. 040/2006, D.M. n° 312/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da L.F. n. 8666/93 com alterações posteriores, a L.C. n. 123/2006, com alterações pela L.C. nº 
147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O recebimento dos envelopes 
pelo Senhor Pregoeiro no dia 29/04/2020 a partir das 08:30 horas, pelo tempo com duração 
mínima de 30 (trinta) minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), 
recebendo no mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. LOCAL: “E.M. Profª 
Bernadete de L. G. Claudio”, na Rua Joel Gomes n° 06 - Novo Centro. Edital em inteiro teor a 
disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 as 17:00 horas, a partir de 13/04/2020, na 
Prefeitura Municipal de Taquarituba, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou 
solicitado via tel. (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba(SP), 09 
de abril de 2020. Walber de Oliveira - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 029/2020. PROC. ADM. LIC. 031/2020. A 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna pública e para conhecimento 
dos interessados em participar da licitação supramencionada, do Tipo: MENOR PREÇO POR 
ITEM, NÃO DIFERENCIADA a qual tem por OBJETO: “Registro de Preços para aquisições 
futuras e parceladas de Gêneros Alimentícios, visando atender as Coordenadorias e Secretarias 
Municipais, por 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital”, 
que será regido pela L. F. n. 10.520/2002, D.M. n. 040/2006, D.M. n° 312/2013, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L. F. n. 8666/93, com alterações 
posteriores, a L. C. n. 123/2006, L. C. n. 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie. O recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro será no dia 30/04/2020 a partir das 
08:30 horas, pelo tempo com duração mínima de 30 (trinta) minutos, sendo o Envelope n. 1 
(Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), bem como recebendo no mesmo ato o credenciamento 
dos interessados em participar. LOCAL: “E.M. Profª Bernadete de L. G. Claudio”, na Rua Joel 
Gomes n° 06 - Novo Centro. O Edital em inteiro teor a disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, 
das 08:00 as 17:00 horas, a partir de 14/04/2020, na Prefeitura Municipal de Taquarituba, ou no 
site www.taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br.  Taquarituba(SP), 09 
de abril de 2020. Walber de Oliveira-Secretário Municipal de Transportes e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA
RESUMO DE EDITAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2020.PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 
120/2020. OBJETO: A presente licitação tem por objeto á aquisição de PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, 
conforme itens relacionados no ANEXO I do EDITAL. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL. Tipo de Licitação: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO. Data para credenciamento: 29 de abril de 2020 às 09h30min. Data de abertura 

de envelopes propostas: 29 de abril de 2020 às 09h30min. Valor Estimado: R$ 174.866,67. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BRAÚNA, situado no Município de Braúna/SP, na Av. Barão do Rio Branco, nº. 485 – Centro - CEP: 16.290-000 - Fone: (18) 
3692-9200, comunica os interessados que se acha aberta licitação, através de Pregão Presencial, na modalidade e tipo acima 
indicadas, como segue: OBTENÇÃO DO EDITAL E ARQUIVO PROPOSTA: Gratuitamente, no site www.brauna.sp.gov.br, 
no e-mail licitacao@brauna.sp.gov.br, ou, no PAÇO MUNICIPAL, mediante fornecimento de CD-Rom ou pen drive, situado no 
endereço acima indicado, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, Te-
lefone: (18) 3692-9200 – ramal 25, para preenchimento do arquivo proposta faz-se necessário acessar o link http://www.fiorilli.
com.br/cotacao.exe. BRAÚNA/SP, 09 DE ABRIL DE 2020. FLAVIO ADALBERTO RAMOS GIUSSANI. PREFEITO MUNICIPAL

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 132/2020
OBJETO: Aquisição de equipamentos radiológicos e informática
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/04/2020 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20/04/2020 às 
09h.

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) pelo endereço 
eletrônico http:/www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-
1020.

Piracicaba, 09 de abril de 2020.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 - PROC. Nº 53/2019 -  OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços médico veterinário 

de castração de cães e gatos. Tornamos público aos interessados devido 
à retificação no edital acima mencionado NOVA DATA DE REALIZAÇÃO: 
24/04/2020 - HORÁRIO: 10h00. Kátia Alves Leal - Pregoeira

CONCORRÊNCIA Nº CIAP-164/0001/20
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna 
público que se acha aberta a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA  Nº CIAP-164/0001/20, Pro-
cesso Nº CIAP-2020164016, do tipo MENOR PREÇO, contratação de empresa especializada para 
serviços de readequação, restauro e ampliação da 9ª e 10ª seções de baias do 1º Esquadrão do Re-
gimento de Polícia Montada “9 de Julho” (RPMon), sob o regime de empreitada por preço global, 
com fornecimento total de materiais e mão-de-obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do 
Sul n° 260, 5º andar, Canindé, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09:00 às 12:00 e das 
14:00 às 17:30h, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais e 
consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 15 de maio de 2020, às 09:45 horas, por ocasião 
da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimo-
nial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou 
pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes da Seção de Finanças.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL



                   




               
        
         


               
              
 
               
              

     



   



                


              
   
   
  
   
 
                 
   



             


    
  
  







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

DocuSign Envelope ID: E55ECB4D-3044-44E3-8944-F472D02F03A4



A4gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 10 A SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2020 

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
CNPJ/MF: 48.066.047/0001-84
        NIRE: 3530005463-6

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária Virtual, conforme disposto no artigo 121, §2º, 
da Lei nº 6.404/1976, acrescentado pela Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, 
a ser realizada nos termos do artigo 132, da Lei nº 6.404/76 e alterações, às 11h00, do dia 
17 de abril de 2020. A informação relativa ao acesso por meio Virtual para a realização da 
Assembleia, será enviada aos Acionistas posteriormente por e-mail, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Fi-
nanceiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2019.

b) Deliberar sobre a Destinação do Lucro referente ao Exercício Encerrado em 31/12/2019. 

c) Eleição de membros para o Conselho de Administração.

d) Eleição de membros para o Conselho Fiscal.

e) Outros assuntos de interesse da Sociedade

CONVOCAÇÃO  AGO JORNAL 17 04 2020 - 
VIRTUAL VÁLIDA - GAZETA DE SÃO 

PAULO
96 mm x 110 mm

2 COLUNAS

Secretaria de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão presencial nº 045/2019-Contratação de empresa capacitada 
para fornecimento da licença de uso e manutenção de um sistema infor-
matizado para gestão, organização e controle da arrecadação do impos-
to sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), que opere em ambiente 
web, com tecnologia de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica e 
disponibilização de suporte técnico para atendimento aos usuários do 
sistema.Recebimento das propostas: até as 09h00 do dia 27/04/2020.
(a)Claudio Luis Tosetto–Secretário de Finanças
O edital estará disponível no site www.jacarei.sp.gov.br 

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
DATA DO AJUSTE: 09/04/2020
CONTRATO Nº. 08/2020
CONTRATADA: João Paulo de Freitas – ME - CNPJ 14.226.391/0001-71
Objeto: Prestação de serviços de suporte e manutenção na área da tecnologia da 
informação – TI para a Câmara Municipal de Guararema. 
Prazo: 12 (doze) meses – 09/04/2020 a 09/04/2021.
Valor do Contrato: R$17.520,00
Modalidade: Dispensa de Licitação.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 
PROCESSO N° 1584/2020

Objeto: Aquisição de combustíveis, por um período de 12 meses, para 
abastecimento das viaturas da autarquia e uso em gerador de energia, 
conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra poderá ser examinado 
pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. 
Abertura das propostas às 9h do dia 28/04/20 e início da sessão de disputa 
às 10h do dia 28/04/20 (horário de Brasília).

São Carlos, 07 de abril de 2020.
Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 005/2020

Processo de Compras nº 156/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do Corredor de ônibus 
Norte-Sul - Trechos 2 e 3 e Ciclovia Luzitana, conforme descrito no edital e seus anexos. 
Valor Estimado Total: R$ 50.752.652,86 (cinquenta milhões e setecentos e cinquenta e dois 
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Prazo limite para entrega dos envelopes: dia 14/05/2020 às 08:30 horas.
ABERTURA: dia 14/05/2020 às 09:00 horas.

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

Ribeirão Preto, 09 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 40/2020

Processo de Compras nº 105/2020
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de papel tipo A4, de cor branca, gramatura 75 
g/m², com entrega parcelada de acordo com solicitações dos órgãos requisitantes, conforme 
descrito em edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 714.230,00 (setecentos e quatorze mil, duzentos e trinta reais).
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
LICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 28 de abril de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28 de abril de 2020 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 de abril de 2020 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 9 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 004/2020

Processo de Compras nº 155/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para duplicação da Avenida Adelmo 
Perdizza, conforme descrito no edital e seus anexos. 
Valor Estimado Total: R$ 10.914.747,79 (dez milhões e novecentos e quatorze mil, setecentos 
e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Prazo limite para entrega dos envelopes: dia 13/05/2020 às 08:30 horas.
ABERTURA: dia 13/05/2020 às 09:00 horas.

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

Ribeirão Preto, 09 de abril de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE OFERTA DE COMPRA COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO

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

A PREGOEIRA FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
a alteração que segue: 

“Em virtude de necessidade de alteração na Oferta de Compra do Pregão Eletrônico em epígrafe, 
devolvemos os prazos para o início da entrega das propostas e para a abertura da sessão pública. 
Destarte, as datas referentes ao início da entrega das propostas e à abertura da sessão pública pas-
sam a ser 06/04/2020 e 23/04/2020, respectivamente”.

Comissão Julgadora de Licitações, ao 1º de abril de 2020.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 60-2020 - Pregão Eletrônico nº 05/2020
Objeto: Aquisição de um triturador (picador/triturador urbano - faca de corte sobressalente - afi ador de 
facas) e uma peneira rotativa, que serão instalados no Ecoponto em construção no Município. INÍCIO 
DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 14/04/2020, às 09:00 horas. TÉRMINO CADASTRO DAS PRO-
POSTAS: 29/04/2020, às 08:00 horas. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/04/2020, às 08:30 horas. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/04/2020, às 09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA 
ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo 
telefone: (14) 3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, ou pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br 
em dias de expediente. Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 066/2019 – Processo nº 204.062/2019

OBJETO: Aquisição de triturador de sólidos de esgoto.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 09h00 do dia 29 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 09 de abril de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 012/2020 – Processo nº 204.421/2019

OBJETO: Aquisição de diversos materiais de PVC.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 29 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 09 de abril de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 018/2020 – Processo nº 200.101/2020

OBJETO: Aquisição de conexões de latão e liga de cobre.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. A sessão 
ocorrerá às 14h00 do dia 30 de abril de 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 09 de abril de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA – Diretor Geral.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

PENITENCIÁRIA “NILTON SILVA” DE FRANCO DA ROCHA
PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020

“Encontra-se aberta na PENITENCIÁRIA “NILTON SILVA” DE FRANCO DA ROCHA, licitação na moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 003/2020, Processo nº 2020/06925, tipo MENOR PREÇO, refe-
rente à Oferta de Compras nº 380154000012020OC00028, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, para o período de 01 de maio a 31 de agosto de 2020. 
A realização da sessão pública ocorrerá no dia 27/04/2020, às 09 horas, no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e os interessados em participar do certame deverão 
acessar os citados endereços eletrônicos a partir do dia 13/04/2020, mediante a obtenção de senha de 
acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O Edital será disponibilizado para consulta 
e cópia na internet através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.
br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado no Centro Administrativo da Penitenciária “Nilton Silva”, 
de Franco da Rocha, sito à Estrada Edgard Máximo Zambotto - km 44,5 - Serra dos Cristais - Franco da 
Rocha - SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, e as informações suple-
mentares poderão ser obtidas através do telefone: (11) 4447-4881 - Andrea/Flavia.”

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO” DE GUARULHOS

COMUNICADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
PROCESSO SAP-PRC-2020/09494

LOCAL: PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO”  DE GUARULHOS, sita à Rua Benedito Climério 
de Santana, n.º 600 – Várzea do Palácio, na cidade Guarulhos/SP.
 A Penitenciária “José Parada Neto” de Guarulhos, atendendo a Lei 14.591 de 14-10-2011 e o De-
creto Estadual 57.755, de 24-01-2012, respeitando-se as alterações do Decreto estadual nº 60.055 
de 14-01-2014, 62.282 de 02-12-2016, 63.739 de 31-07-2017 e 63278 de 19-03-2018, torna público 
o credenciamento de agricultores  familiares para atendimento do Programa Paulista da agricultura 
de Interesse Social - PPAIS, visando à aquisição de gêneros alimentícios hortifrúti e leite período 
de 01/05/2020 à 31/08/2020 por Inexigibilidade de Licitação, artigo 25 da Lei 8.666/93. Os interes-
sados poderão obter cópia integral do edital no sítio eletrônico: www.itesp.sp.gov.br ou poderá ser 
retirado no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária “José Parada Neto” de Guarulhos, 
no endereço acima citado, ou solicitado pelo e-mail financas@p1guarulhos.com.br, no horário das 
09:00 horas às 16:00 horas. A documentação completa, composta pela habilitação jurídica e pela 
proposta de venda, deverá ser entregue na entidade credenciadora, situada na Rua Benedito Climé-
rio de Santana, n.º 600 – Várzea do Palácio, Guarulhos/SP, no período de 13/04/2020 a 27/04/2020 
das 09:00 horas às 16:00 horas e no dia 28/04/2020 até as 08:30 horas em envelope endereçado a 
Comissão de Avaliação e Credenciamento - Chamada Pública 001/2020. Será permitida a remessa 
de documentação via Correios que somente será considerada e analisada se recebida na entida-
de credenciadora no período supracitado, respeitando-se o encerramento as 16:00 horas do dia 
27/04/2020. A sessão de abertura dos envelopes será realizada no dia 28/04/2020 às 09:00 horas, 
nas dependências desta Unidade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, com 

sede nesta cidade, na Avenida República, nº 530, Centro, através 
da Secretaria de Finanças CONVOCA a população para AUDIÊN-
CIA PÚBLICA ELETRÔNICA a ser realizada no dia 22 de abril de 
2.020, para apresentação da proposta de Projeto Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2021 atendendo ao dis-
posto no inciso I, § 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 04 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e conforme a Lei 
Municipal nº. 2.778 de 16 de março de 2015, regulamentada pelo 
Decreto 5.785 de 12 de Junho de 2018. A adoção de AUDIÊNCIA 
PÚBLICA ELETRÔNICA se faz necessária, considerando o atual 
quadro de enfrentamento à pandemia do COVID-19 vivenciado 
no território nacional, ressaltando que no âmbito deste Município, 
nos termos do art. 7º, §1º do Decreto Municipal nº 6.163/2020, há 
expressa previsão quanto à necessidade de adoção de medidas 
voltadas à redução do fluxo e aglomeração de pessoas nas de-
pendências internas das repartições públicas. Em atendimento 
à legislação vigente, a AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA obser-
vará os seguintes procedimentos e prazos: a) Local: Transmissão 
ao vivo na Página Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Isabel no 
Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldesantai-
sabel/, bem como, após a transmissão, permanecerá disponibiliza-
do vídeo para visualização no Endereço Eletrônico da Prefeitura: 
https://santaisabel.sp.gov.br/portal/; b) Horário de início: 17 horas 
e 15 minutos; c) Horário de término: 18:00 horas; d) Expositores: 
Adalberto de Lima Secretário de Finanças; Geisiany S. Santos do 
Nascimento, Diretora de Planejamento Orçamentário ou Adriana 
de Oliveira Lopes , Chefe de Contabilidade; e) Tempo total destina-
do para o somatório das exposições: 30 minutos; f) Participação da 
população: Disponibilizado, no Endereço Eletrônico da Prefeitura, 
https://santaisabel.sp.gov.br/portal/, formulário para participação, 
que deverá ser preenchido com o nome, o número da Carteira de 
Identidade ou de documento oficial com fotografia, o endereço ele-
trônico, telefone ou endereço. As participações serão pronuncia-
das até o término da exposição do tema-objeto da audiência pelos 
expositores. Dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas até 
o encerramento da audiência e serão lidas e respondidas durante 
a transmissão ao vivo ou posteriormente, via endereço eletrônico; 
g) A solicitação de intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Si-
nais, deverá ser realizada por meio de requerimento justificando 
esta necessidade, endereçado ao Sr. Secretário Municipal de Fi-
nanças, até às 17 horas do dia  17 de abril de 2020, através do 
e-mail planejamento@santaisabel.sp.gov.br ou do Preenchimento 
do Formulário de Participação, disponível Endereço Eletrônico ht-
tps://santaisabel.sp.gov.br/portal/, atendendo ao disposto no artigo 
7º da Lei Municipal  nº. 2.778 de 16 de março de 2015 e no artigo 8º 
do Decreto nº 5.785 de 12 de junho de 2018; h) Qualquer cidadão 
poderá impugnar o edital de convocação, apontando os motivos, 
em até 2 (dois) dias após a divulgação do edital, nos termos do art. 
6º, inc. I da Lei Municipal nº 2.778/2015 c/c arts. 4º e 5º do Decreto 
Municipal nº 5.785/2018; i) A documentação relativa às discussões 
poderá ser consultada, no Endereço Eletrônico https://santaisabel.
sp.gov.br/portal/, em conformidade com o inciso VII do artigo 3º da 
Lei Municipal  nº. 2.778 de 16 de março de 2015.

Santa Isabel, 08 de Abril de 2020.
Secretaria Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 115/2020 

Processo: 11290/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de EPIS 
para o combate do Vírus COVID-19. Secretaria 
Municipal de Saúde. Houve um equívoco na pu-
blicação considerar conforme segue: Onde se lê: 
“O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
27/04/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h.”. LEIA-SE: “ O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 22/04/2020, às 08:30h. e aber-
tura a partir das 08:32h”.

Celia Candida Faria - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2020.  A PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE TAQUARITUBA/SP torna público a licitação supramencionada, do Tipo:  MENOR PREÇO POR 
ITEM, NÃO DIFERENCIADA a qual tem por OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras 
e parceladas de Equipamentos de Proteção Individual para os servidores municipais, conforme 
relação dos itens descritos no ANEXO I do edital”, que será regido pela L. F. n. 10.520/2002, D.M. 
n. 040/2006, D.M. n° 312/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da L.F. n. 8666/93 com alterações posteriores, a L.C. n. 123/2006, com alterações pela L.C. nº 
147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O recebimento dos envelopes 
pelo Senhor Pregoeiro no dia 29/04/2020 a partir das 08:30 horas, pelo tempo com duração 
mínima de 30 (trinta) minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), 
recebendo no mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. LOCAL: “E.M. Profª 
Bernadete de L. G. Claudio”, na Rua Joel Gomes n° 06 - Novo Centro. Edital em inteiro teor a 
disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 as 17:00 horas, a partir de 13/04/2020, na 
Prefeitura Municipal de Taquarituba, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou 
solicitado via tel. (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba(SP), 09 
de abril de 2020. Walber de Oliveira - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 029/2020. PROC. ADM. LIC. 031/2020. A 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna pública e para conhecimento 
dos interessados em participar da licitação supramencionada, do Tipo: MENOR PREÇO POR 
ITEM, NÃO DIFERENCIADA a qual tem por OBJETO: “Registro de Preços para aquisições 
futuras e parceladas de Gêneros Alimentícios, visando atender as Coordenadorias e Secretarias 
Municipais, por 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital”, 
que será regido pela L. F. n. 10.520/2002, D.M. n. 040/2006, D.M. n° 312/2013, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L. F. n. 8666/93, com alterações 
posteriores, a L. C. n. 123/2006, L. C. n. 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie. O recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro será no dia 30/04/2020 a partir das 
08:30 horas, pelo tempo com duração mínima de 30 (trinta) minutos, sendo o Envelope n. 1 
(Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), bem como recebendo no mesmo ato o credenciamento 
dos interessados em participar. LOCAL: “E.M. Profª Bernadete de L. G. Claudio”, na Rua Joel 
Gomes n° 06 - Novo Centro. O Edital em inteiro teor a disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, 
das 08:00 as 17:00 horas, a partir de 14/04/2020, na Prefeitura Municipal de Taquarituba, ou no 
site www.taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br.  Taquarituba(SP), 09 
de abril de 2020. Walber de Oliveira-Secretário Municipal de Transportes e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA
RESUMO DE EDITAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2020.PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 
120/2020. OBJETO: A presente licitação tem por objeto á aquisição de PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, 
conforme itens relacionados no ANEXO I do EDITAL. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL. Tipo de Licitação: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO. Data para credenciamento: 29 de abril de 2020 às 09h30min. Data de abertura 

de envelopes propostas: 29 de abril de 2020 às 09h30min. Valor Estimado: R$ 174.866,67. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BRAÚNA, situado no Município de Braúna/SP, na Av. Barão do Rio Branco, nº. 485 – Centro - CEP: 16.290-000 - Fone: (18) 
3692-9200, comunica os interessados que se acha aberta licitação, através de Pregão Presencial, na modalidade e tipo acima 
indicadas, como segue: OBTENÇÃO DO EDITAL E ARQUIVO PROPOSTA: Gratuitamente, no site www.brauna.sp.gov.br, 
no e-mail licitacao@brauna.sp.gov.br, ou, no PAÇO MUNICIPAL, mediante fornecimento de CD-Rom ou pen drive, situado no 
endereço acima indicado, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, Te-
lefone: (18) 3692-9200 – ramal 25, para preenchimento do arquivo proposta faz-se necessário acessar o link http://www.fiorilli.
com.br/cotacao.exe. BRAÚNA/SP, 09 DE ABRIL DE 2020. FLAVIO ADALBERTO RAMOS GIUSSANI. PREFEITO MUNICIPAL

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 132/2020
OBJETO: Aquisição de equipamentos radiológicos e informática
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/04/2020 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20/04/2020 às 
09h.

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) pelo endereço 
eletrônico http:/www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-
1020.

Piracicaba, 09 de abril de 2020.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 - PROC. Nº 53/2019 -  OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços médico veterinário 

de castração de cães e gatos. Tornamos público aos interessados devido 
à retificação no edital acima mencionado NOVA DATA DE REALIZAÇÃO: 
24/04/2020 - HORÁRIO: 10h00. Kátia Alves Leal - Pregoeira

CONCORRÊNCIA Nº CIAP-164/0001/20
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna 
público que se acha aberta a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA  Nº CIAP-164/0001/20, Pro-
cesso Nº CIAP-2020164016, do tipo MENOR PREÇO, contratação de empresa especializada para 
serviços de readequação, restauro e ampliação da 9ª e 10ª seções de baias do 1º Esquadrão do Re-
gimento de Polícia Montada “9 de Julho” (RPMon), sob o regime de empreitada por preço global, 
com fornecimento total de materiais e mão-de-obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do 
Sul n° 260, 5º andar, Canindé, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09:00 às 12:00 e das 
14:00 às 17:30h, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais e 
consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 15 de maio de 2020, às 09:45 horas, por ocasião 
da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimo-
nial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou 
pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes da Seção de Finanças.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL



                   




               
        
         


               
              
 
               
              

     



   



                


              
   
   
  
   
 
                 
   



             


    
  
  







Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
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 A O governo de São Pau-
lo anunciou na quinta-feira 
(9) que vai atuar em parceria 
com operadoras de telefonia 
celular para o monitoramen-
to de aglomerações com mais 
de 30 mil pessoas em todo o 
estado de São Paulo. A medi-
da anunciada pelo governa-
dor João Doria (PSDB) acon-
tece em um momento que 
o novo coronavírus avança 
pelo Estado e com maior mo-
vimentação das pessoas nas 
ruas, apesar da quarentena.

Dados divulgados pelo go-
verno mostram que na quar-
ta-feira (8) apenas 49% da 
população respeitou a qua-
rentena no Estado. Na capi-
tal paulista, esse índice foi de 
51%. O ideal, segundo o gover-
no, é um isolamento domici-
liar de 70%.

Governo de SP 
vai monitorar 
aglomerações 

PARCERIA. Operadoras de telefonia vão monitorar 
distanciamento social no estado de São Paulo

A medida anunciada pelo governador acontece em um momento que o novo coronavírus avança 

DIVULGAÇÃO GOVERNO DO ESTADO

De acordo com o Estado, 
o Sistema de Monitoramento 
Inteligente (Simi-SP) contará 
com o apoio das quatro ope-
radoras que atuam em São 
Paulo, Claro, Vivo, Oi e Tim, 
e vai mapear aglomerações 
com mais de 30 mil pessoas 

em bairros estratégicos da Ca-
pital e em municípios com 
população superior a esse nú-
mero. A fiscalização será feita 
por meio de sinais telefôni-
cos. Na quinta, a prefeitura 
já bloqueou o acesso à Praça 
Pôr do Sol, em Pinheiros, com 
tapumes.    

“Essa informação é trazida 
de uma forma completamen-
te anonimizada. O governo 
não tem acesso aos dados in-
dividualizados,apenas agru-
pados, que é o suficiente para 
conseguirmos entender o 
comportamento em cada re-
gião e bairro”, afirmou a se-
cretária de Desenvolvimento 
Econômico Patrícia Ellen. 

Além do mapeamento, o 
serviço irá emitir automati-
camente mensagens de texto 
gratuitas para todos os celula-

res que forem identificados 
em áreas com alto risco de 
contaminação pela Covid-19. 
Isso será possível a partir de 
um cruzamento dos dados 
obtidos no monitoramento 
com o registro de infecções 
da Secretaria de Saúde.  

“Com 100% dos usuários 
de telefonia celular em São 
Paulo, nós podemos identi-
ficar os locais onde as pes-
soas estarão e onde houver 
concentração para analisar o 

percentual de isolamento e 
também ações de orientação 
e advertência, se necessário”, 
afirmou o governador João 
Doria (PSDB). 

O monitoramento já é fei-
to em um gabinete de mapea-
mento digital, no Palácio dos 
Bandeirantes. As informações 
serão apresentadas em um 
modelo de “mapa de calor” 
que indica mais ou menos 
concentração populacional 
por localidade, em diferen-

tes períodos. A expectativa é 
que esses dados também se-
jam disponibilizados publica-
mente, por meio de um bo-
letim diário com as taxas de 
distanciamento observadas 
no Estado.

São Paulo tem o maior 
número de mortes e de ca-
sos confirmados do novo co-
ronavírus A quarentena no 
Estado foi ampliada e é vá-
lida até o dia 22 deste mês.  
(EC e GSP) 

Claro, Vivo, Oi e 
Tim vão mapear 
aglomerações 
com mais de 
30 mil pessoas 
em bairros 
estratégicos 
da Capital e 
em outros 
municípios 

 A Como forma de controlar a 
chegada de turistas ao Litoral 
Norte para o feriado prolonga-
do da Páscoa (10 a 12/04) em 
tempos de enfrentamento ao 
novo coronavírus (Covid-19), os 
municípios de São Sebastião, 
Caraguatatuba, Ilhabela e Uba-
tuba foram à justiça para pedir 
a exclusão desses destinos e a 
abstenção de intermediação de 
locação de imóveis residenciais 
nos sites de reserva Booking e 
AirBnB.

Em seu despacho, o juiz da 
2ª Vara Cível de São Sebastião, 
Guilherme Kirschner, destaca 
que o município suspendeu, 
por tempo indeterminado, os 

Justiça bloqueia reserva em 
sites para o litoral norte

Em Caraguatatuba, o descumprimento da medida está sob pena de multa diária de R$ 5 mil

CLÁUDIO GOMES/PMC

serviços de hospedagem em 
hotéis, pousadas, albergues, 
pensões e quaisquer outros 
estabelecimentos similares 
como medidas de isolamen-
to social adotadas no âmbito 
do enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus. “Vale 
anotar que as locações dispo-
nibilizadas pelas rés se equipa-
ram a serviços de hospedagem, 
de onde devem se sujeitar a 
suspensão imposta pelo Decre-
to Municipal expedido”.

Em caso de desobediên-
cia, a multa diária é de R$ 3 
mil por anúncio, limitados a 
R$ 100 mil. Para a Prefeitura 
de Caraguatatuba, é necessá-

Municípios da região foram à Justiça para pedir a exclusão desses 
destinos e a abstenção de intermediação de locação de imóveis

rio que o poder público realize 
ações sistemáticas que visem 
restringir o fluxo de pessoas, 
como forma efetiva de preven-
ção da propagação do novo co-
ronavírus e evitar ao colapso 
do sistema de saúde. “As ações 
administrativas do Município 
junto aos hotéis e pousadas 
estão sendo constantes, po-
rém, enquanto estes estabe-
lecimentos se veem obrigados 
a cumprir a medida restritiva, 
os sites, a todo momento, estão 
dando novas opções de hospe-
dagem, sem nenhum controle, 
em vários imóveis residenciais 
para locação de fins de semana 
e feriados, situação que torna 

impossível o exercício de fis-
calização por parte do muni-
cípio”, justifica na ação. A de-
cisão pela concessão de tutela 
de urgência liminar foi assina-

da pela juíza de Caraguatatuba, 
Marta Andrea Matos Marinho, 
que manda as empresas excluí-
rem de seus sistemas de pes-
quisa toda e qualquer oferta de 

hospedagem em residências, 
pousadas e hotéis da cidade, 
por prazo indeterminado, ou 
até cessar a situação de risco. 
(Mara Cirino)

 A A Secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba, no Litoral 
Norte paulista, confirmou 
na terça-feira (7) a segunda 
morte provocada pelo novo 
coronavírus (Covid-19). A ví-
tima é uma mulher de 45 que 
havia voltado recentemente 
de um navio de cruzeiro.

A paciente havia concluí-
do um tratamento de câncer 
e no dia 27 de março deu en-
trada no Hospital Santos Du-
mont de Caraguatatuba com 
o quadro de síndrome respi-
ratória aguda grave, sendo, 
posteriormente, transferida 
para a Santa Casa de São José 
dos Campos.

Seu quadro se agravou e 
ela faleceu no domingo. O 
exame havia sido coletado 
por um laboratório referen-
ciado e foi confirmado na ter-
ça. O marido da vítima tam-
bém está com suspeita da 

Caraguatatuba confirma mais 
uma morte pelo coronavírus

Paciente deu entrada em hospital em Caraguatatuba no último dia 27 e 
depois foi transferida para a Santa Casa de São José dos Campos (foto)

REPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

passam bem.
A primeira morte foi con-

firmada na semana passa-
da, quando um homem de 
64 anos, morador de Cara-
guatatuba, também morreu 
de Covid-19 em São José dos  
Campos.

Ele era um paciente dia-
bético, obeso, ex-fumante. 
Teve suspeita de infarto agu-
do do miocárdio, chegou a 
passar por cateterismo, mas 
seu quadro evoluiu para in-
suficiência respiratória agu-
da grave.

Atualmente, o município 
tem 88 casos notificados dos 
quais dois foram confirma-
dos (óbitos), 10 descartados 
e 76 aguardam resultados 
dos exames, entre eles, mais 
quatro mortes. Internados 
são seis pacientes na Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) 
Adulta e quatro em observa-
ção na Enfermaria Covid-19 
Adulta. Em casa estão 62 pes-
soas com suspeitas. Confor-
me a prefeitura, 44 profis-
sionais da Saúde estão na 
listagem dos casos suspeitos.  
(MC)

doença e permanece em iso-
lamento domiciliar.

Segundo informações de 
parentes e amigos, a vítima 
teria participado de um cru-

zeiro que saiu da cidade de 
Santos no começo de março. 
Todos que tiveram contato 
com ela estão de quarentena 
em isolamento domiciliar e 

 A A primeira semana das 
medidas de distanciamento 
social causada pela quarente-
na determinada pelo governo 
de São Paulo provocou a que-
da de 43% no número de pe-
didos de medidas protetivas 
a mulheres vítimas de vio-
lência doméstica, segundo o 
Tribunal de Justiça (TJ) do es-
tado. A situação, segundo o TJ, 
porém, pode significar uma 
subnotificação na primeira 
semana de confinamento.

De 23 a 29 de março, houve 
744 pedidos de medidas pro-
tetivas em São Paulo, contra 
1.306 pedidos de urgência re-
gistrados na semana anterior.

De acordo com magistra-
dos ouvidos pelo portal “G1”, a 
redução de 43% no número de 
pedidos não é normal, já que 
o número de pedidos vinha 
crescendo mês a mês.

Em nota, o TJ diz que “mui-
tas dessas vítimas não têm 

Medidas protetivas  
a mulheres caem 43%

acionado os canais de de-
núncia durante a pandemia 
do novo coronavírus”. “A sub-
notificação dos episódios de 
violência doméstica tem sido 
constatada nas unidades po-
liciais e judiciárias e preocu-
pa as autoridades. O receio de 
não saber a quem recorrer ou 
de não conseguir se afastar do 
agressor pode bloquear as mu-
lheres”, afirma a instituição.

Para ajudar essas mulhe-
res que querem informações 
e orientações antes de tomar 
uma decisão, o TJ lançou o 
projeto “Carta de Mulheres”. 
As vítimas (ou qualquer pes-
soa que queira ajudar uma 
mulher vítima de violência) 
podem acessar o formulário 
online pelo endereço www.
tjsp.jus.br/cartademulheres e 
preencher os campos. Uma 
equipe especializada respon-
derá com as orientações. O si-
gilo é garantido. (GSP)

DocuSign Envelope ID: E55ECB4D-3044-44E3-8944-F472D02F03A4
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27ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0010268-12.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci, na forma da Lei, etc. Edital de 
Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0010268-12.2020.8.26.0100. O Dra. Melissa Bertolucci, Juiz de Direito da 27ª Vara 
Cível da Capital - SP.FAZ SABER a DTRÊS HOLDINGS S/A, CNPJ. 07.467.204/0001-86, que SOCIEDADE RESIDENCIAL 
QUINTA DA BARONEZA, ajuizou-lhe a ação de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o PAGAMENTO da quantia de 
R$ 2.227.387,89(FEVEREIRO/2020), conf. fls. 01/02, corrigido e acrescido de custas se houver, sob pena de incidência de 
multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. 
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28/02/20. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março 
de 2020. 

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

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

08 e 09/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008161-71.2017.
valor total: R$ 30,00
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08 e 09/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022732-10.2018.
valor total: R$ 30,00

  



          
    
  

            


 K-08e09/04

08 e 09/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 4002233-30.2013
valor total: R$ 20,00







 


       K-08e09/04

08 e 09/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005220-31.2018.
valor total: R$ 20,00
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08 e 09/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006266-64.2019.
valor total: R$ 30,00
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08 e 09/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0013306-97.2018.
valor total: R$ 20,00
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08 e 09/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0012215-33.2012.
valor total: R$ 20,00


              
              

  



  
          K-08e09/04

08 e 09/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011368-35.2019.
valor total: R$ 30,00




  


 
                  
 


     
       K-08e09/04

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo Digital nº 1055781-57.2018.8.26.0002. A Dra. Adriana 
Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz 
Saber a Jean Carlos Costa da Silva (CPF: 457.466.158-54 e RG: 38.680.464-3), que Paulo Sérgio 
Tessari Pereira e Marcelo Eduardo Pinto Silveri lhes ajuizaram uma Ação de Produção Antecipada 
da Prova, objetivando a exibição dos recibos/comprovantes de pagamento dos alugueis e encargos 
vencidos desde o início do contrato até a citação do presente feito, especificamente depósitos 
bancários, os quais foram realizados no Banco Itaú S.A. Ag. 3753, C.C. 00004-5 como pactuado 
entre as partes de forma clara, legível, do imóvel sito a Rua Milton de Alvarenga Peixoto 100, loja 
04 - SP, a fim de que se possa efetivamente saber os valores que foram pagos e os que ainda 
faltam ser adimplidos pelo requerido. O requerido dará sua resposta nos 05 dias subsequentes à 
sua intimação (art. 398 do CPC). Fica, portanto, o requerido advertido de que tal procedimento não 
admite defesa nem contraprotesto nos autos. Ainda que, uma vez realizada a intimação, os autos 
serão entregues aos requerentes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a expedição 
do edital para que produza seus efeitos de direito, sendo o mesmo, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 02/04/2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO 09 E 10/04/2020 

EDITAL de 1ª e 2ª HASTA dos DIREITOS DOS EXECUTADOS, NA QUALIDADE DE DEVEDORES FIDUCIANTES DOS BENS IMÓVEIS e para intimação dos executados HERMES
MACEDO DE SOUZA, (RG.17.385.048-SSP/SP, CPF. nº 022.353.188-00), e sua esposa MÔNICA ADRIANA CARMONA MACEDO DE SOUZA, (RG.10.623.755-X, CPF. nº
125.935.178-59), O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42; A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO – PROCU-
RADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; e demais interessados, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida pelo CONDOMINIO EDIFICIO DOWN TOWN
COMMERCIAL BUILDING, CNPJ nº 61.861.233/0001-73, Processo 0038134-63.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível do Foro
Central, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo
335, “caput”, do Código Penal, através da empresa gestora PATRIMÔNIO LEILÕES (www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br), portal de leilões online, levará a público
pregão de venda e arrematação na 1ª Hasta terá início no dia 25.05.2020 às 17:00 horas, e com término no dia 28.05.2020 às 17:00 horas, entregando-os a quem mais
der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 28.05.2020 às 17:01 horas e com término no dia 17.06.2020 às
17:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Hasta, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação
(Art. 891, “caput” e parágrafo único do NCPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009), dos imóveis abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital.
IMÓVEIS: 1) ‘DIREITOS DOS EXECUTADOS, NA CONDIÇÃO DE DEVEDORES-FIDUCIANTES sobre o Escritório nº 121, localizado no 12º andar do “CONDOMÍNIO DOWN
TOWN COMERCIAL BUILDING, situado à Alameda Iraé, nº 620 e 634, Indianópolis - 24º Subdistrito, com a área útil de 41,730m2, área comum de 38,544m2, perfazendo a
área total de 80,274m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal de 0,83476%. Contribuinte nº 041.145.0133-9. Referido imóvel encontra-se matriculado sob
nº 103.505 no 14º CRI da Capital/SP”; Consta conforme R.4, que os executados deram o imóvel em alienação fiduciária ao Banco Santander (Brasil) S/A (CNPJ.90.400.888/
0001-42); e conforme Av.5, registro da penhora exequenda; AVALIAÇÃO: R$316.000,00 (Dezembro/2018); DÉBITOS DE IPTU: R$2.656,39 em 17/02/2020; DÉBITOS NA
DIVIDA ATIVA: R$26.128,62 em 17/02/2020; 2) “DIREITOS DOS EXECUTADOS, NA CONDIÇÃO DE DEVEDORES-FIDUCIANTES sobre a Vaga Indeterminada nº 29, para
efeito de identificação e disponibilidade na garagem localizada no 3º Subsolo do “CONDOMINIO DOWN TOWN COMERCIAL BUILDING”, situado à Alameda Iraé, nº 620 e
634, Indianópolis - 24º Subdistrito, com a área útil de 9,900m2, área comum de 4,572m2, e a área total de 14,472m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal de
0,15049%, para a guarda de automóvel de passeio, em lugar indeterminado, sujeito a manobrista. Contribuinte nº 041.145.0233-5. Referido imóvel encontra-se matri-
culado sob nº 103.506 no 14º CRI da Capital/SP”; Consta conforme R.4, que os executados deram o imóvel em alienação fiduciária ao Banco Santander (Brasil) S/A
(CNPJ.90.400.888/0001-42); e conforme Av.5, registro da penhora exequenda; AVALIAÇÃO: R$38.000,00 (Dezembro/2018); DÉBITOS DE IPTU: R$459,55 em 17/02/
2020; DÉBITOS NA DIVIDA ATIVA: R$4.245,43 em 17/02/2020; DÉBITO EXEQUENDO: R$80.717,89 em 27/09/2018, a ser atualizado à época da alienação; DO VALOR
MÍNIMO DE VENDA DOS IMÓVEIS - No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial acima indicado, que será atualizado
até a data da praça. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial. VISITAÇÃO - Interessados
em visitar os bens deverão se apresentar, trazendo consigo cópia do presente edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa do fiel depositário, o interessado
deverá comunicar o MM. Juiz, que adotará as sanções cabíveis. É vedado aos Senhores depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa
ao artigo 77, inciso IV, do NCPC. DO CONDUTOR DO LEILÃO: Será conduzido pela Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES devidamente credenciada pela corregedoria geral
da justiça, com sede à Travessa Danças Caipiras, 12, Santana - São Paulo/SP - CEP 02037-050 São Paulo - SP - tel. (11) 2283-0123. COMO PARTICIPAR: O interessado em
participar da alienação judicial eletrônica deverá se cadastrar previamente no site www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br, mediante envio de documentação e liberação
pelo Gestor Judicial. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Sobrevindo novo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado por
mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. DOS LANCES - Deverão ser oferecidos diretamente no
sistema do gestor www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será
admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta
e no registro dos lanços (art. 15 do Prov. CSM n. 1625/2009). A comissão devida ao gestor será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no
valor do lanço (art. 17 do Prov. CSM n. 1625/2009). O arrematante deverá ainda, assinar o auto de arrematação, conforme disposição do artigo 903, NCPC. DOS DÉBITOS
- O arrematante se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre os bens arrematados, exceto aqueles previstos no art. 130, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br. A alienação obedecerá ao
disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO - O preço
dos bens arrematados, deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil tida em suas agências ou através do site www.bb.com.br, (necessário
obtenção de ID de depósito) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro através de pagamento em dinheiro na
rede bancária, Boleto Bancário, DOC ou TED Transferência Eletrônica Disponível, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta da empresa.
Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES. Em até 24 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito - recomendamos
esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar o depósito. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao
MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições
de pagamento acima indicadas. Alternativamente, será ainda admitido o pagamento no prazo de 15 dias, mediante caução de 30% do valor da arrematação, conforme previsão
do artigo art. 891, parágrafo único, art. 895, § 1º, §2º, §7º e §8º, NCPC. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se os executados, após a publicação do edital em epígrafe, pagar a
dívida antes de adjudicado ou alienado os bens, na forma do artigo 651, do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia
comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão os executados pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Oficial
de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o gestor, à Travessa Danças Caipiras, 12 - Santana
- São Paulo/SP – CEP 02037-050 São Paulo - SP - tel.: (11) 2283-0123 - e-mail: juridico@patrimonioleiloes.com.br e web site: www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br. Ficam
os EXECUTADOS, O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42; A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO PROCU-
RADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, através da publicação deste EDITAL, nos termos nos termos do art. 274,
parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizadas para a intimação pessoal. Não consta
dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br.
“Eventuais ônus sobre os bens e todas as providências e despesas relativas à transferência dos bens, retirada, carreto e outras despesas pertinentes correrão por conta do
arrematante”. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2020.

EDITAL de 1ª e 2ª HASTA dos DIREITOS DOS EXECUTADOS, NA QUALIDADE DE DEVEDORES FIDUCIANTES DOS BENS IMÓVEIS e para intimação dos executados HERMES
MACEDO DE SOUZA, (RG.17.385.048-SSP/SP, CPF. nº 022.353.188-00), e sua esposa MÔNICA ADRIANA CARMONA MACEDO DE SOUZA, (RG.10.623.755-X, CPF. nº
125.935.178-59), O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42; A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO –
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; e demais interessados, expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, requerida pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
DOWN TOWN COMMERCIAL BUILDING, CNPJ nº 61.861.233/0001-73 – PROCESSO 0038138-03.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª
Vara Cível do Foro Central, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do
TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através da empresa gestora PATRIMÔNIO LEILÕES (www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br), portal de leilões online,
levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Hasta terá início no dia 26.05.2020 às 18:00 horas, e com término no dia 29.05.2020 às 18:00 horas, entregando-
os a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 29.05.2020 às 18:01 horas e com término no dia
17.06.2020 às 18:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Hasta, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor
da avaliação (Art. 891, “caput” e parágrafo único do NCPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009), dos imóveis abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no
presente edital. IMÓVEIS: 1) “Escritório nº 122, localizado no 12º andar do “CONDOMÍNIO DOWN TOWN COMERCIAL BUILDING”, situado à Alameda Iraé, nº 620 e 634, no
24º Subdistrito Indianópolis, com a área útil de 36,560m2, área comum de 33,769m2, perfazendo a área total de 70,329m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal
de 0,73134%”. Contribuinte nº 041.145.0134-7. Referido imóvel encontra-se matriculado sob nº 103.507 no 14º CRI da Capital/SP; Consta conforme R.4, que os
executados deram em alienação fiduciária ao BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42; conforme Av.5, penhora nos autos 0018079-13.2005.403.6182,
em tramite na 7ª Vara de Execuções Fiscais da 1ª Subseção Judiciária desta Capital, ação de execução fiscal, valor da dívida R$130.785,94; conforme Av.6, à vista do mesmo
mandado, e auto de penhora faço constar que os bens da executada, inclusive o imóvel matricula, tornaram-se indisponíveis; e conforme Av.7, registro da penhora exequenda;
DÉBITOS DE IPTU: R$2.294,35 em 17/02/2020; DÉBITOS EM ABERTO NA DÍVIDA ATIVA: R$22.816,53 em 17/02/2020; 2) “Vaga Indeterminada nº 28, para efeito de
identificação e disponibilidade, na garagem localizada no 3º subsolo do “Condomínio Down Town Comercial Building”, situado à Alameda Iraé, nº 620 e 634, no 24º Subdistrito
Indianópolis, com a área útil de 9,900m2, a área comum de 4,572m2, e a área total de 14,472m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal de 0,150459%, para
guarda de automóvel de passeio, em lugar indeterminado, sujeito a manobrista”. Contribuinte nº 041.145.0232-7. Referido imóvel encontra-se matriculado sob nº 103.508
no 14º CRI da Capital/SP. Consta conforme R.4, que os executados deram em alienação fiduciária ao BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42;
conforme Av.5, registro da penhora exequenda; DÉBITOS DE IPTU: R$444,75 em 17/02/2020; DÉBITOS EM ABERTO NA DÍVIDA ATIVA: R$4.383,48 em 17/02/2020;
AVALIAÇÃO DO ESCRITÓRIO: R$317.000,00; AVALIAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM: R$50.000,00; AVALIAÇÃO DO ESCRITÓRIO E VAGA DE GARAGEM: R$367.000,00
(abril/2019). DÉBITO EXEQUENTE: R$78.430,48 (EM 10 DE JANEIRO/2019), a ser atualizado à época da alienação; DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS IMÓVEIS - No
primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial acima indicado, que será atualizado até a data da praça. No segundo
pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial. VISITAÇÃO - Interessados em visitar os bens deverão se
apresentar, trazendo consigo cópia do presente edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa do fiel depositário, o interessado deverá comunicar o MM. Juiz,
que adotará as sanções cabíveis. É vedado aos Senhores depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do
NCPC. DO CONDUTOR DO LEILÃO: Será conduzido pela Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES devidamente credenciada pela corregedoria geral da justiça, com sede à
Travessa Danças Caipiras, 12, Santana - São Paulo/SP - CEP 02037-050 São Paulo - SP - tel. (11) 2283-0051 e (11) 2283-0123. COMO PARTICIPAR: O interessado em
participar da alienação judicial eletrônica deverá se cadastrar previamente no site www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br, mediante envio de documentação e liberação
pelo Gestor Judicial. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Sobrevindo novo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado por
mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. DOS LANCES - Deverão ser oferecidos diretamente no
sistema do gestor www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será
admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta
e no registro dos lanços (art. 15 do Prov. CSM n. 1625/2009). A comissão devida ao gestor será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no
valor do lanço (art. 17 do Prov. CSM n. 1625/2009). O arrematante deverá ainda, assinar o auto de arrematação, conforme disposição do artigo 903, NCPC. DOS DÉBITOS
- O arrematante se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre os bens arrematados, exceto aqueles previstos no art. 130, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br. A alienação obedecerá ao
disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO - O preço
dos bens arrematados, deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil tida em suas agências ou através do site www.bb.com.br, necessário
obtenção de ID de depósito) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro através de pagamento em dinheiro na
rede bancária, Boleto Bancário, DOC ou TED Transferência Eletrônica Disponível, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta da empresa
Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES. Em até 24 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito - recomendamos
esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar o depósito. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao
MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições
de pagamento acima indicadas. Alternativamente, será ainda admitido o pagamento no prazo de 15 dias, mediante caução de 30% do valor da arrematação, conforme previsão
do artigo art. 891, parágrafo único, art. 895, § 1º, §2º, §7º e §8º, NCPC. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se os executados, após a publicação do edital em epígrafe, pagar a
dívida antes de adjudicado ou alienado os bens, na forma do artigo 651, do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia
comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão os executados pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Oficial
de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o gestor, à Travessa Danças Caipiras, 12 - Santana
- São Paulo/SP - CEP 02037-050 São Paulo - SP - tel (11) 2283-0123 - e-mail: juridico@patrimonioleiloes.com.br e web site: www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br. Ficando
os EXECUTADOS, O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO SANTANDER (Brasil) S/A; A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; e
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, através da publicação deste EDITAL, nos termos nos termos do art. 274, parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º
e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizadas para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa
pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.patrimonioleiloes.com.br. “Eventuais ônus sobre os bens e todas as
providências e despesas relativas à transferência dos bens, retirada, carreto e outras despesas pertinentes correrão por conta do arrematante”. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2020.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO PREÇOS Nº 027/2020 - A 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna público aos interessados. Abertura de 
Pregão do Tipo: MENOR PREÇO, Não Diferenciada, OBJETO: “Registro de preços para aquisições 
futuras e parceladas de 3.000 (três mil) Cestas Básicas, de gêneros diversos, para distribuição à po-
pulação carente com base na Lei n° 1.720/2014, pelo período máximo de 12 meses, visando atender 
reflexos sociais causados pela pandemia do Covid-19, conforme solicitação da Coordenadoria Munici-
pal da Ação Social”, regido pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, L. F. 8666/93, a LC 123/2006 
e LC 147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 28/04/2020 a partir das 08:30 ho-
ras, duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), 
recebendo o credenciamento dos interessados. LOCAL: “E. M. Profª Bernadete de L. G. Claudio”, sito 
a Rua Joel Gomes n° 06 - Novo Centro - Taquarituba/SP. O Edital estará à disposição de 2ª a 6ª feira, 
das 08:00 as 17:00 horas, a partir do dia 13/04/2020, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.
sp.gov.br ou solicitado pelo fone (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquaritu-
ba, 09 de abril de 2020. Walber de Oliveira - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

2019 2018
Lucro líquido do exercício 327.375 55.065
Ajustes ao lucro líquido: (467.462) (74.751)
Depreciação e amortização 1.385 7.410
Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos 54.020 20.471
Receitas financeiras, líquidas (521.628) (112.630)
Provisão para contingências 305 537
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.597) 2.614
Prejuízo na alienação de bens – 2.498
Impairment de ativos intangíveis – 4.764
Amortização de contrato oneroso – (415)
Pagamento baseado em ações 53 –
Variações nos ativos e passivos (5.804) (166.573)
Contas a receber 10.463 361.042
Tributos a recuperar (130.000) (1.312)
Outros créditos 36 1.177
Contas a receber de partes relacionadas 4.214 (4.657)
Contas a pagar a estabelecimentos (6.795) (527.827)
Valores a repassar às bandeiras (281) (1.217)
Fornecedores (375) (2.473)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo 2019 2018
Ativo circulante 2.296.331 1.926.495
Caixa e equivalentes de caixa 4.862 7.121
Aplicações financeiras 2.273.322 1.889.528
Contas a receber – 8.802
Tributos a recuperar 17.592 20.929
Outros créditos 555 115
Ativo não circulante 80.689 139.315
Contas a receber de partes relacionadas 1.238 5.452
Outros créditos 122 599
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 78.069 132.111
Imobilizado, líquido 1.137 801
Intangível, líquido 123 352
Total do ativo 2.377.020 2.065.810

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Passivo circulante 98.043 16.877
Contas a pagar a estabelecimentos – 6.795
Valores a repassar às bandeiras – 281
Fornecedores 58 433
Empréstimos e financiamentos – 1.402
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.864 –
Obrigações sociais e estatutárias 77.752 –
Obrigações tributárias 18.233 5.867
Outras contas a pagar 136 2.099
Passivo não circulante 817 28.991
Contas a pagar a partes relacionadas – 28.276
Provisão para contingências 817 715
Patrimônio líquido 2.278.160 2.019.942
Capital social 2.024.653 2.251.987
Reserva de capital 3.884 3.831
Outros resultados abrangentes – (42)
Reserva de lucros 249.623 –
Prejuízos acumulados – (235.834)
Total do passivo e patrimônio líquido 2.377.020 2.065.810

2019 2018
Receita de vendas, líquida 1.528 12.175
Custo dos serviços prestados (1.048) (9.766)
Lucro bruto 480 2.409
Despesas gerais e administrativas (6.523) (22.025)
Despesas com vendas (378) (817)
Outras receitas (despesas) operacionais 1.210 (6.717)
Prejuízo operacional (5.211) (27.150)
Receitas financeiras 498.284 121.338
Despesas financeiras (1.055) (15.900)
Resultado financeiro, líquido 497.229 105.438
Lucro antes do IRPJ e CSLL 492.018 78.288
IRPJ e contribuição social correntes (110.623) (2.752)
IRPJ e contribuição social diferidos (54.020) (20.471)
Lucro líquido do exercício 327.375 55.065

2019 2018
Lucro líquido do exercício 327.375 55.065
Contas a receber de emissores de cartões a valor 
 justo por meio de outros resultados abrangentes 42 3.346
Total do resultado abrangente do exercício 327.417 58.411

Reserva de lucros

Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Reserva de 
lucros para 

expansão

Outros 
resultados 

abrangentes

Lucros/ 
(prejuízos) 

acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018 476.987 – – – (3.388) (290.899) 182.700
Aumento de capital 1.775.000 3.831 – – – – 1.778.831
Contas a receber de emissores de cartões a valor 
 justo por meio de outros resultados abrangentes – – – – 3.346 – 3.346
Lucro líquido do exercício – – – – – 55.065 55.065
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.251.987 3.831 – – (42) (235.834) 2.019.942
Aumento de capital 8.500 – – – – – 8.500
Pagamento baseado em ações – 53 – – – – 53
Redução de capital por absorção de prejuízos acumulados    (235.834) – – – – 235.834 –
Contas a receber de emissores de cartões a valor 
 justo por meio de outros resultados abrangentes – – – – 42 – 42
Lucro líquido do exercício – – – – – 327.375 327.375
Reserva legal – – 16.369 – – (16.369) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (77.752) (77.752)
Constituição de reserva para investimento – – – 233.254 – (233.254) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.024.653 3.884 16.369 233.254 – – 2.278.160

A DIRETORIA

CARLOS EDUARDO MANSUELLI FORNERETO - Contador CRC 1SP 266.728/O-8

O Relatório da Administração, as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição no site da Companhia

2019 2018
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.864 (1.246)
Obrigações tributárias 244.699 4.595
Outras contas a pagar (1.963) 884
Provisão para contingências (203) (5)
Contas a pagar a partes relacionadas (28.276) 6.087
Juros pagos, líquidos (191) (1.031)
Imposto de renda e contribuição social pagos (98.996) (590)
Caixa líquido das atividades operacionais (145.891) (186.259)
Aplicações financeiras 136.936 (1.599.350)
Aquisição de imobilizado (1.492) (120)
Valor recebido pela venda de imobilizado – 5.021
Caixa líquido das 
 atividades de investimento 135.444 (1.594.449)
Pagamento de principal sobre empréstimos (357) (2.926)
Pagamento de leasings (1.037) (12.740)
Aumento de capital 8.500 1.778.831
Caixa líquido das 
 atividades de financiamento 7.106 1.763.165
Variação cambial de caixa 
 e equivalentes de caixa 1.082 615
Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (2.259) (16.928)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 7.121 24.049
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 4.862 7.121
Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (2.259) (16.928)

MNLT SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 34.699.670/0001-60

2019 2018
Receita de vendas, líquida 50.243 29.328
Custo dos serviços prestados (29.629) (26.212)
Lucro bruto 20.614 3.116
Despesas gerais e administrativas (8.830) (4.021)
Despesas com vendas (11.950) (1.721)
Outras despesas operacionais (677) (5.092)
Prejuízo operacional (843) (7.718)
Receitas financeiras 51.983 81.650
Despesas financeiras (12.431) (23.154)
Resultado financeiro, líquido 39.552 58.496
Lucro antes do IRPJ e CSLL 38.709 50.778

Reserva de lucros Outros

Capital
social

Reser-
va de 

capital

Re-
serva
legal

Reserva de 
lucros para 

expansão

Distribuição 
de dividendos 

adicionais

resultados 
abrangen-

tes

Lucros
acumu-

lados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018 1.000 – 200 8.426 – (3.396) – 6.230
Reclassificação de pagamento baseado
 em ações de passivo para patrimônio líquido – 171 – – – – – 171
Pagamento baseado em ações – 255 – – – – – 255
Contas a receber de credenciadores a valor justo
 por meio de outros resultados abrangentes – – – – – (4.493) – (4.493)
Lucro líquido do exercício – – – – – – 35.137 35.137
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios – – – – – – (8.784) (8.784)
Dividendos adicionais propostos – – – (8.426) 34.779 – (26.353) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.000 426 200 – 34.779 (7.889) – 28.516
Reclassificação entre reservas de lucros – – – 20.000 (20.000) – – –
Aumento de capital 20.000 – – (20.000) – – – –
Cisão (8.725) – – – – – – (8.725)
Pagamento baseado em ações – 458 – – – – – 458
Contas a receber de credenciadores a valor justo
 por meio de outros resultados abrangentes – – – – – (4.718) – (4.718)
Distribuição de dividendos adicionais de 2018 – – – – (14.779) – – (14.779)
Lucro líquido do exercício – – – – – – 27.621 27.621
Constituição da reserva legal – – 1.381 – – – (1.381) –
Distribuição de dividendos intermediários – – – – – – (21.000) (21.000)
Constituição de reserva de investimentos – – – 5.240 – – (5.240) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 12.275 884 1.581 5.240 – (12.607) – 7.373

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 18.727.053/0001-74

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

2019 2018
Lucro líquido do exercício 27.621 35.137
Contas a receber de credenciadores a valor
 justo por meio de outros resultados abrangentes (4.718) (4.493)
Total do resultado abrangente do exercício 22.903 30.644

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

A DIRETORIA

CARLOS EDUARDO MANSUELLI FORNERETO - Contador CRC 1SP 266.728/O-8

O Relatório da Administração, as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição na sede da Companhia

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo 2019 2018
Ativo circulante 2.012.368 963.404
Caixa e equivalentes de caixa 118.586 15.968
Aplicações financeiras 135.516 279.236
Contas a receber 489.922 65.460
Contas a receber de partes relacionadas 1.265.964 582.432
Tributos a recuperar 2.025 20.173
Outros créditos 355 135

Ativo não circulante 28.303 24.749
Contas a receber de partes relacionadas 483 14.506
Outros créditos 3.201 335
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.579 2.306
Imobilizado, líquido 3.217 1.827
Intangível, líquido 11.823 5.775

Total do ativo 2.040.671 988.153

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Passivo circulante 2.032.078 942.237
Contas a pagar a estabelecimentos 2.015.835 900.225
Fornecedores 10.437 1.859
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 3.656 1.938
Obrigações tributárias 1.616 24.281
Adiantamento de clientes 534 1.196
Contas a pagar a partes relacionadas – 1.145
Dividendos a pagar – 11.593
Passivo não circulante 1.220 17.400
Contas a pagar a partes relacionadas 614 17.063
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 352 –
Provisão para contingências 254 337
Patrimônio líquido 7.373 28.516
Capital social 12.275 1.000
Reserva de capital 884 426
Reserva de lucros 6.821 34.979
Outros resultados abrangentes (12.607) (7.889)
Total do passivo e patrimônio líquido 2.040.671 988.153

2019 2018
Lucro líquido do exercício 27.621 35.137
Ajustes ao lucro líquido: (43.133) (60.485)
Depreciação e amortização 2.267 1.684
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.846) 39
Receitas financeiras, líquidas (40.504) (70.216)
Provisão para contingências (28) 122
Provisão para outros
 créditos de liquidação duvidosa (1.051) 7.631
Prejuízo na alienação de bens 571 –
Pagamento baseado em ações 458 255
Variações nos ativos e passivos 297 48.083
Contas a receber (426.739) (23.854)
Tributos a recuperar 14.110 (19.922)
Outros créditos (3.086) (295)
Contas a receber de partes relacionadas (661.115) (278.608)
Contas a pagar a estabelecimentos 1.102.519 341.554
Fornecedores 8.596 692
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.070 (129)
Obrigações tributárias (5.162) 28.316
Adiantamento de clientes (662) 855

2019 2018
IRPJ e CSLL correntes (15.934) (15.602)
IRPJ e CSLL diferidos 4.846 (39)
Lucro líquido do exercício 27.621 35.137

2019 2018
Provisão para contingências (55) (5)
Contas a pagar a partes relacionadas (17.594) 15.220
Juros pagos, líquidos 876 (7.881)
Imposto de renda e contribuição social pagos (13.461) (7.860)
Caixa líquido das atividades operacionais (15.215) 22.735
Aplicações financeiras 184.206 (8.484)
Aquisição de imobilizado (10.943) (1.392)
Valor recebido pela venda de imobilizado 20 –
Aquisição de ativos intangíveis (8.078) (4.621)
Caixa líquido das
 atividades de investimento 165.205 (14.497)
Dividendos pagos (47.372) –
Caixa líquido das
 atividades de financiamento (47.372) –
Aumento (redução) de

caixa e equivalentes de caixa 102.618 8.238
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 15.968 7.730
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 118.586 15.968
Aumento (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa  102.618 8.238

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO 

Nº 001/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA, através da 
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCUR-
SO PÚBLICO, nomeada pela Portaria 
nº 293/2019, de 19 de agosto de 2019, 
alterada pela Portaria nº 307/2019, de 
02 de setembro de 2019, nos termos 
da legislação vigente, faz saber a todos 
que tendo transcorrido os prazos legais 
e, mantidas as classifi cações constan-
tes da publicação do dia 24 de março 
de 2020 – Edital de Divulgação – Clas-
sifi cação Final – Lista Geral e Lista Es-
pecial, HOMOLOGA PARCIALMENTE 
o Concurso Público supra com relação 
ao provimento dos Cargos Efetivos 
de: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS, AGENTE DE CONTROLE DE 
VETORES, AUXILIAR FEMININO DA 
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE, RECREACIONISTA, ESCRI-
TURÁRIO, OPERADOR DE RAIO-X 
E ULTRASSOM, ORIENTADOR SO-
CIAL, ASSISTENTE SOCIAL, CON-
TROLADOR INTERNO DO MUNICÍ-
PIO, COORDENADOR DA CASA DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
COORDENADOR DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, ENGENHEIRO CIVIL, FISIO-
TERAPEUTA, MÉDICO 20 HORAS, 
MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRI-
CIONISTA E PSICÓLOGO, realizado 
neste Município, conforme Edital nº 
001/2019.

E, para que chegue ao conhecimento 
de todos, é expedido o presente Edital.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 08 de abril de 2020.

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA 
ROSA

Prefeito Municipal

Comissão do Concurso

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

6º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 183/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS 
S/A
OBJETO: Constitui objeto do presente termo o 
ACRÉSCIMO de 5,170571...% ao valor do contra-
to fi rmado entre as partes, referente a inclusão de 
01 (um) veículo MICRO ÔNIBUS ESCOLAR – M. 
BENZ CAIO LO 946.ORE-PLACA:DUD1359(-
Chassi9BM979277LB155067) nos termos previs-
tos em sua Cláusula oitava, subitem 8.2.2 alínea 
“x” e com fundamento legal no § 1º, do artigo 65 
da Lei Federal nº 8.666/93.
Processo Administrativo n°. 209/2018
DATA: 11/03/2020
VALOR: O valor global do presente termo aditivo 
é de R$ 5.423,93 (cinco mil, quatrocentos e vinte 
e três reais e noventa e três centavos), correspon-
dente ao percentual de 5,170571...% do contrato 
inicial.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Iguape, situada na Avenida Adhemar de Bar-
ros, n.º 1.070, Bairro Porto do Ribeira, Iguape/
SP, CEP 11.920-000 ,o PREGÃO PRESENCIAL  
nº. 012/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL   
conforme especifi cações detalhadas no Edital.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS 
PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SOLIDARIEDADE NO PERÍODO DA PAN-
DEMIA DO COVID-19, em conformidade com art. 
4º-G-H, da Lei Federal nº 13.979/2020,  Decreto 
Municipal nº 2.781/2020 e Deliberação Conseas 
-8, de 31-03-2020.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de 
julho de 2002, ,Lei Complementar n.º 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Complementar n.º 147 de 
07 de agosto de 2014, no que couber.
DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMEN-
TO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLA-
RAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE DECLARA-
ÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PE-
QUENO PORTE QUANDO FOR O CASO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO ATÉ: 17 DE ABRIL DE 2020,  
NA SALA DE LICITAÇÕES, ANTES DO INÍCIO 
DO CREDENCIAMENTO, PREVISTO PARA AS 
10H00M.
LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SES-
SÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Auditório da Pre-
feitura Municipal de Iguape, situada na Avenida 
Adhemar de Barros n.º 1.070, Bairro Porto do Ri-
beira, Iguape/SP, CEP 11.920-00, no DIA 17 DE 
ABRIL DE 2020, AS 10h00 HORAS.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos in-
teressados no site: www.iguape.sp.gov.br ou de 2ª 
a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
horas, na Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070 
– Bairro Porto do Ribeira – Iguape – SP – CEP 
11.920-000. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, pelo e-mail licitacao@
iguape.sp.gov.br ou telefone 0(13) 3848-6836, 
Prefeitura Municipal de Iguape.

Wilson Almeida Lima
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

www.gazetasp.com.br      

Acesse:
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SEXTA-FEIRA, 10 A SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2020 

27ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0010268-12.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci, na forma da Lei, etc. Edital de 
Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0010268-12.2020.8.26.0100. O Dra. Melissa Bertolucci, Juiz de Direito da 27ª Vara 
Cível da Capital - SP.FAZ SABER a DTRÊS HOLDINGS S/A, CNPJ. 07.467.204/0001-86, que SOCIEDADE RESIDENCIAL 
QUINTA DA BARONEZA, ajuizou-lhe a ação de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o PAGAMENTO da quantia de 
R$ 2.227.387,89(FEVEREIRO/2020), conf. fls. 01/02, corrigido e acrescido de custas se houver, sob pena de incidência de 
multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. 
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28/02/20. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março 
de 2020. 

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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valor total: R$ 30,00




  


 
                  
 


     
       K-08e09/04

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo Digital nº 1055781-57.2018.8.26.0002. A Dra. Adriana 
Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz 
Saber a Jean Carlos Costa da Silva (CPF: 457.466.158-54 e RG: 38.680.464-3), que Paulo Sérgio 
Tessari Pereira e Marcelo Eduardo Pinto Silveri lhes ajuizaram uma Ação de Produção Antecipada 
da Prova, objetivando a exibição dos recibos/comprovantes de pagamento dos alugueis e encargos 
vencidos desde o início do contrato até a citação do presente feito, especificamente depósitos 
bancários, os quais foram realizados no Banco Itaú S.A. Ag. 3753, C.C. 00004-5 como pactuado 
entre as partes de forma clara, legível, do imóvel sito a Rua Milton de Alvarenga Peixoto 100, loja 
04 - SP, a fim de que se possa efetivamente saber os valores que foram pagos e os que ainda 
faltam ser adimplidos pelo requerido. O requerido dará sua resposta nos 05 dias subsequentes à 
sua intimação (art. 398 do CPC). Fica, portanto, o requerido advertido de que tal procedimento não 
admite defesa nem contraprotesto nos autos. Ainda que, uma vez realizada a intimação, os autos 
serão entregues aos requerentes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a expedição 
do edital para que produza seus efeitos de direito, sendo o mesmo, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 02/04/2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO 09 E 10/04/2020 

EDITAL de 1ª e 2ª HASTA dos DIREITOS DOS EXECUTADOS, NA QUALIDADE DE DEVEDORES FIDUCIANTES DOS BENS IMÓVEIS e para intimação dos executados HERMES
MACEDO DE SOUZA, (RG.17.385.048-SSP/SP, CPF. nº 022.353.188-00), e sua esposa MÔNICA ADRIANA CARMONA MACEDO DE SOUZA, (RG.10.623.755-X, CPF. nº
125.935.178-59), O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42; A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO – PROCU-
RADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; e demais interessados, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida pelo CONDOMINIO EDIFICIO DOWN TOWN
COMMERCIAL BUILDING, CNPJ nº 61.861.233/0001-73, Processo 0038134-63.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível do Foro
Central, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo
335, “caput”, do Código Penal, através da empresa gestora PATRIMÔNIO LEILÕES (www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br), portal de leilões online, levará a público
pregão de venda e arrematação na 1ª Hasta terá início no dia 25.05.2020 às 17:00 horas, e com término no dia 28.05.2020 às 17:00 horas, entregando-os a quem mais
der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 28.05.2020 às 17:01 horas e com término no dia 17.06.2020 às
17:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Hasta, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação
(Art. 891, “caput” e parágrafo único do NCPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009), dos imóveis abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital.
IMÓVEIS: 1) ‘DIREITOS DOS EXECUTADOS, NA CONDIÇÃO DE DEVEDORES-FIDUCIANTES sobre o Escritório nº 121, localizado no 12º andar do “CONDOMÍNIO DOWN
TOWN COMERCIAL BUILDING, situado à Alameda Iraé, nº 620 e 634, Indianópolis - 24º Subdistrito, com a área útil de 41,730m2, área comum de 38,544m2, perfazendo a
área total de 80,274m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal de 0,83476%. Contribuinte nº 041.145.0133-9. Referido imóvel encontra-se matriculado sob
nº 103.505 no 14º CRI da Capital/SP”; Consta conforme R.4, que os executados deram o imóvel em alienação fiduciária ao Banco Santander (Brasil) S/A (CNPJ.90.400.888/
0001-42); e conforme Av.5, registro da penhora exequenda; AVALIAÇÃO: R$316.000,00 (Dezembro/2018); DÉBITOS DE IPTU: R$2.656,39 em 17/02/2020; DÉBITOS NA
DIVIDA ATIVA: R$26.128,62 em 17/02/2020; 2) “DIREITOS DOS EXECUTADOS, NA CONDIÇÃO DE DEVEDORES-FIDUCIANTES sobre a Vaga Indeterminada nº 29, para
efeito de identificação e disponibilidade na garagem localizada no 3º Subsolo do “CONDOMINIO DOWN TOWN COMERCIAL BUILDING”, situado à Alameda Iraé, nº 620 e
634, Indianópolis - 24º Subdistrito, com a área útil de 9,900m2, área comum de 4,572m2, e a área total de 14,472m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal de
0,15049%, para a guarda de automóvel de passeio, em lugar indeterminado, sujeito a manobrista. Contribuinte nº 041.145.0233-5. Referido imóvel encontra-se matri-
culado sob nº 103.506 no 14º CRI da Capital/SP”; Consta conforme R.4, que os executados deram o imóvel em alienação fiduciária ao Banco Santander (Brasil) S/A
(CNPJ.90.400.888/0001-42); e conforme Av.5, registro da penhora exequenda; AVALIAÇÃO: R$38.000,00 (Dezembro/2018); DÉBITOS DE IPTU: R$459,55 em 17/02/
2020; DÉBITOS NA DIVIDA ATIVA: R$4.245,43 em 17/02/2020; DÉBITO EXEQUENDO: R$80.717,89 em 27/09/2018, a ser atualizado à época da alienação; DO VALOR
MÍNIMO DE VENDA DOS IMÓVEIS - No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial acima indicado, que será atualizado
até a data da praça. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial. VISITAÇÃO - Interessados
em visitar os bens deverão se apresentar, trazendo consigo cópia do presente edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa do fiel depositário, o interessado
deverá comunicar o MM. Juiz, que adotará as sanções cabíveis. É vedado aos Senhores depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa
ao artigo 77, inciso IV, do NCPC. DO CONDUTOR DO LEILÃO: Será conduzido pela Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES devidamente credenciada pela corregedoria geral
da justiça, com sede à Travessa Danças Caipiras, 12, Santana - São Paulo/SP - CEP 02037-050 São Paulo - SP - tel. (11) 2283-0123. COMO PARTICIPAR: O interessado em
participar da alienação judicial eletrônica deverá se cadastrar previamente no site www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br, mediante envio de documentação e liberação
pelo Gestor Judicial. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Sobrevindo novo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado por
mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. DOS LANCES - Deverão ser oferecidos diretamente no
sistema do gestor www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será
admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta
e no registro dos lanços (art. 15 do Prov. CSM n. 1625/2009). A comissão devida ao gestor será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no
valor do lanço (art. 17 do Prov. CSM n. 1625/2009). O arrematante deverá ainda, assinar o auto de arrematação, conforme disposição do artigo 903, NCPC. DOS DÉBITOS
- O arrematante se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre os bens arrematados, exceto aqueles previstos no art. 130, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br. A alienação obedecerá ao
disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO - O preço
dos bens arrematados, deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil tida em suas agências ou através do site www.bb.com.br, (necessário
obtenção de ID de depósito) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro através de pagamento em dinheiro na
rede bancária, Boleto Bancário, DOC ou TED Transferência Eletrônica Disponível, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta da empresa.
Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES. Em até 24 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito - recomendamos
esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar o depósito. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao
MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições
de pagamento acima indicadas. Alternativamente, será ainda admitido o pagamento no prazo de 15 dias, mediante caução de 30% do valor da arrematação, conforme previsão
do artigo art. 891, parágrafo único, art. 895, § 1º, §2º, §7º e §8º, NCPC. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se os executados, após a publicação do edital em epígrafe, pagar a
dívida antes de adjudicado ou alienado os bens, na forma do artigo 651, do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia
comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão os executados pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Oficial
de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o gestor, à Travessa Danças Caipiras, 12 - Santana
- São Paulo/SP – CEP 02037-050 São Paulo - SP - tel.: (11) 2283-0123 - e-mail: juridico@patrimonioleiloes.com.br e web site: www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br. Ficam
os EXECUTADOS, O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42; A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO PROCU-
RADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, através da publicação deste EDITAL, nos termos nos termos do art. 274,
parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizadas para a intimação pessoal. Não consta
dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.canaljudicial/patrimonioleiloes.com.br.
“Eventuais ônus sobre os bens e todas as providências e despesas relativas à transferência dos bens, retirada, carreto e outras despesas pertinentes correrão por conta do
arrematante”. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2020.

EDITAL de 1ª e 2ª HASTA dos DIREITOS DOS EXECUTADOS, NA QUALIDADE DE DEVEDORES FIDUCIANTES DOS BENS IMÓVEIS e para intimação dos executados HERMES
MACEDO DE SOUZA, (RG.17.385.048-SSP/SP, CPF. nº 022.353.188-00), e sua esposa MÔNICA ADRIANA CARMONA MACEDO DE SOUZA, (RG.10.623.755-X, CPF. nº
125.935.178-59), O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42; A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO –
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; e demais interessados, expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, requerida pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
DOWN TOWN COMMERCIAL BUILDING, CNPJ nº 61.861.233/0001-73 – PROCESSO 0038138-03.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª
Vara Cível do Foro Central, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do
TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através da empresa gestora PATRIMÔNIO LEILÕES (www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br), portal de leilões online,
levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Hasta terá início no dia 26.05.2020 às 18:00 horas, e com término no dia 29.05.2020 às 18:00 horas, entregando-
os a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 29.05.2020 às 18:01 horas e com término no dia
17.06.2020 às 18:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Hasta, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor
da avaliação (Art. 891, “caput” e parágrafo único do NCPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009), dos imóveis abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no
presente edital. IMÓVEIS: 1) “Escritório nº 122, localizado no 12º andar do “CONDOMÍNIO DOWN TOWN COMERCIAL BUILDING”, situado à Alameda Iraé, nº 620 e 634, no
24º Subdistrito Indianópolis, com a área útil de 36,560m2, área comum de 33,769m2, perfazendo a área total de 70,329m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal
de 0,73134%”. Contribuinte nº 041.145.0134-7. Referido imóvel encontra-se matriculado sob nº 103.507 no 14º CRI da Capital/SP; Consta conforme R.4, que os
executados deram em alienação fiduciária ao BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42; conforme Av.5, penhora nos autos 0018079-13.2005.403.6182,
em tramite na 7ª Vara de Execuções Fiscais da 1ª Subseção Judiciária desta Capital, ação de execução fiscal, valor da dívida R$130.785,94; conforme Av.6, à vista do mesmo
mandado, e auto de penhora faço constar que os bens da executada, inclusive o imóvel matricula, tornaram-se indisponíveis; e conforme Av.7, registro da penhora exequenda;
DÉBITOS DE IPTU: R$2.294,35 em 17/02/2020; DÉBITOS EM ABERTO NA DÍVIDA ATIVA: R$22.816,53 em 17/02/2020; 2) “Vaga Indeterminada nº 28, para efeito de
identificação e disponibilidade, na garagem localizada no 3º subsolo do “Condomínio Down Town Comercial Building”, situado à Alameda Iraé, nº 620 e 634, no 24º Subdistrito
Indianópolis, com a área útil de 9,900m2, a área comum de 4,572m2, e a área total de 14,472m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal de 0,150459%, para
guarda de automóvel de passeio, em lugar indeterminado, sujeito a manobrista”. Contribuinte nº 041.145.0232-7. Referido imóvel encontra-se matriculado sob nº 103.508
no 14º CRI da Capital/SP. Consta conforme R.4, que os executados deram em alienação fiduciária ao BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42;
conforme Av.5, registro da penhora exequenda; DÉBITOS DE IPTU: R$444,75 em 17/02/2020; DÉBITOS EM ABERTO NA DÍVIDA ATIVA: R$4.383,48 em 17/02/2020;
AVALIAÇÃO DO ESCRITÓRIO: R$317.000,00; AVALIAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM: R$50.000,00; AVALIAÇÃO DO ESCRITÓRIO E VAGA DE GARAGEM: R$367.000,00
(abril/2019). DÉBITO EXEQUENTE: R$78.430,48 (EM 10 DE JANEIRO/2019), a ser atualizado à época da alienação; DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS IMÓVEIS - No
primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial acima indicado, que será atualizado até a data da praça. No segundo
pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial. VISITAÇÃO - Interessados em visitar os bens deverão se
apresentar, trazendo consigo cópia do presente edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa do fiel depositário, o interessado deverá comunicar o MM. Juiz,
que adotará as sanções cabíveis. É vedado aos Senhores depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do
NCPC. DO CONDUTOR DO LEILÃO: Será conduzido pela Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES devidamente credenciada pela corregedoria geral da justiça, com sede à
Travessa Danças Caipiras, 12, Santana - São Paulo/SP - CEP 02037-050 São Paulo - SP - tel. (11) 2283-0051 e (11) 2283-0123. COMO PARTICIPAR: O interessado em
participar da alienação judicial eletrônica deverá se cadastrar previamente no site www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br, mediante envio de documentação e liberação
pelo Gestor Judicial. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Sobrevindo novo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado por
mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. DOS LANCES - Deverão ser oferecidos diretamente no
sistema do gestor www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será
admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta
e no registro dos lanços (art. 15 do Prov. CSM n. 1625/2009). A comissão devida ao gestor será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no
valor do lanço (art. 17 do Prov. CSM n. 1625/2009). O arrematante deverá ainda, assinar o auto de arrematação, conforme disposição do artigo 903, NCPC. DOS DÉBITOS
- O arrematante se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre os bens arrematados, exceto aqueles previstos no art. 130, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br. A alienação obedecerá ao
disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO - O preço
dos bens arrematados, deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil tida em suas agências ou através do site www.bb.com.br, necessário
obtenção de ID de depósito) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro através de pagamento em dinheiro na
rede bancária, Boleto Bancário, DOC ou TED Transferência Eletrônica Disponível, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta da empresa
Gestora Judicial PATRIMÔNIO LEILÕES. Em até 24 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito - recomendamos
esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar o depósito. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao
MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições
de pagamento acima indicadas. Alternativamente, será ainda admitido o pagamento no prazo de 15 dias, mediante caução de 30% do valor da arrematação, conforme previsão
do artigo art. 891, parágrafo único, art. 895, § 1º, §2º, §7º e §8º, NCPC. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se os executados, após a publicação do edital em epígrafe, pagar a
dívida antes de adjudicado ou alienado os bens, na forma do artigo 651, do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia
comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão os executados pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Oficial
de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o gestor, à Travessa Danças Caipiras, 12 - Santana
- São Paulo/SP - CEP 02037-050 São Paulo - SP - tel (11) 2283-0123 - e-mail: juridico@patrimonioleiloes.com.br e web site: www.patrimonioleiloes/canaljudicial.com.br. Ficando
os EXECUTADOS, O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO SANTANDER (Brasil) S/A; A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; e
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, através da publicação deste EDITAL, nos termos nos termos do art. 274, parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º
e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizadas para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa
pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.patrimonioleiloes.com.br. “Eventuais ônus sobre os bens e todas as
providências e despesas relativas à transferência dos bens, retirada, carreto e outras despesas pertinentes correrão por conta do arrematante”. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2020.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO PREÇOS Nº 027/2020 - A 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna público aos interessados. Abertura de 
Pregão do Tipo: MENOR PREÇO, Não Diferenciada, OBJETO: “Registro de preços para aquisições 
futuras e parceladas de 3.000 (três mil) Cestas Básicas, de gêneros diversos, para distribuição à po-
pulação carente com base na Lei n° 1.720/2014, pelo período máximo de 12 meses, visando atender 
reflexos sociais causados pela pandemia do Covid-19, conforme solicitação da Coordenadoria Munici-
pal da Ação Social”, regido pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, L. F. 8666/93, a LC 123/2006 
e LC 147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 28/04/2020 a partir das 08:30 ho-
ras, duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), 
recebendo o credenciamento dos interessados. LOCAL: “E. M. Profª Bernadete de L. G. Claudio”, sito 
a Rua Joel Gomes n° 06 - Novo Centro - Taquarituba/SP. O Edital estará à disposição de 2ª a 6ª feira, 
das 08:00 as 17:00 horas, a partir do dia 13/04/2020, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.
sp.gov.br ou solicitado pelo fone (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquaritu-
ba, 09 de abril de 2020. Walber de Oliveira - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

2019 2018
Lucro líquido do exercício 327.375 55.065
Ajustes ao lucro líquido: (467.462) (74.751)
Depreciação e amortização 1.385 7.410
Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos 54.020 20.471
Receitas financeiras, líquidas (521.628) (112.630)
Provisão para contingências 305 537
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.597) 2.614
Prejuízo na alienação de bens – 2.498
Impairment de ativos intangíveis – 4.764
Amortização de contrato oneroso – (415)
Pagamento baseado em ações 53 –
Variações nos ativos e passivos (5.804) (166.573)
Contas a receber 10.463 361.042
Tributos a recuperar (130.000) (1.312)
Outros créditos 36 1.177
Contas a receber de partes relacionadas 4.214 (4.657)
Contas a pagar a estabelecimentos (6.795) (527.827)
Valores a repassar às bandeiras (281) (1.217)
Fornecedores (375) (2.473)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo 2019 2018
Ativo circulante 2.296.331 1.926.495
Caixa e equivalentes de caixa 4.862 7.121
Aplicações financeiras 2.273.322 1.889.528
Contas a receber – 8.802
Tributos a recuperar 17.592 20.929
Outros créditos 555 115
Ativo não circulante 80.689 139.315
Contas a receber de partes relacionadas 1.238 5.452
Outros créditos 122 599
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 78.069 132.111
Imobilizado, líquido 1.137 801
Intangível, líquido 123 352
Total do ativo 2.377.020 2.065.810

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Passivo circulante 98.043 16.877
Contas a pagar a estabelecimentos – 6.795
Valores a repassar às bandeiras – 281
Fornecedores 58 433
Empréstimos e financiamentos – 1.402
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.864 –
Obrigações sociais e estatutárias 77.752 –
Obrigações tributárias 18.233 5.867
Outras contas a pagar 136 2.099
Passivo não circulante 817 28.991
Contas a pagar a partes relacionadas – 28.276
Provisão para contingências 817 715
Patrimônio líquido 2.278.160 2.019.942
Capital social 2.024.653 2.251.987
Reserva de capital 3.884 3.831
Outros resultados abrangentes – (42)
Reserva de lucros 249.623 –
Prejuízos acumulados – (235.834)
Total do passivo e patrimônio líquido 2.377.020 2.065.810

2019 2018
Receita de vendas, líquida 1.528 12.175
Custo dos serviços prestados (1.048) (9.766)
Lucro bruto 480 2.409
Despesas gerais e administrativas (6.523) (22.025)
Despesas com vendas (378) (817)
Outras receitas (despesas) operacionais 1.210 (6.717)
Prejuízo operacional (5.211) (27.150)
Receitas financeiras 498.284 121.338
Despesas financeiras (1.055) (15.900)
Resultado financeiro, líquido 497.229 105.438
Lucro antes do IRPJ e CSLL 492.018 78.288
IRPJ e contribuição social correntes (110.623) (2.752)
IRPJ e contribuição social diferidos (54.020) (20.471)
Lucro líquido do exercício 327.375 55.065

2019 2018
Lucro líquido do exercício 327.375 55.065
Contas a receber de emissores de cartões a valor 
 justo por meio de outros resultados abrangentes 42 3.346
Total do resultado abrangente do exercício 327.417 58.411

Reserva de lucros

Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Reserva de 
lucros para 

expansão

Outros 
resultados 

abrangentes

Lucros/ 
(prejuízos) 

acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018 476.987 – – – (3.388) (290.899) 182.700
Aumento de capital 1.775.000 3.831 – – – – 1.778.831
Contas a receber de emissores de cartões a valor 
 justo por meio de outros resultados abrangentes – – – – 3.346 – 3.346
Lucro líquido do exercício – – – – – 55.065 55.065
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.251.987 3.831 – – (42) (235.834) 2.019.942
Aumento de capital 8.500 – – – – – 8.500
Pagamento baseado em ações – 53 – – – – 53
Redução de capital por absorção de prejuízos acumulados    (235.834) – – – – 235.834 –
Contas a receber de emissores de cartões a valor 
 justo por meio de outros resultados abrangentes – – – – 42 – 42
Lucro líquido do exercício – – – – – 327.375 327.375
Reserva legal – – 16.369 – – (16.369) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (77.752) (77.752)
Constituição de reserva para investimento – – – 233.254 – (233.254) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.024.653 3.884 16.369 233.254 – – 2.278.160

A DIRETORIA

CARLOS EDUARDO MANSUELLI FORNERETO - Contador CRC 1SP 266.728/O-8

O Relatório da Administração, as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição no site da Companhia

2019 2018
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.864 (1.246)
Obrigações tributárias 244.699 4.595
Outras contas a pagar (1.963) 884
Provisão para contingências (203) (5)
Contas a pagar a partes relacionadas (28.276) 6.087
Juros pagos, líquidos (191) (1.031)
Imposto de renda e contribuição social pagos (98.996) (590)
Caixa líquido das atividades operacionais (145.891) (186.259)
Aplicações financeiras 136.936 (1.599.350)
Aquisição de imobilizado (1.492) (120)
Valor recebido pela venda de imobilizado – 5.021
Caixa líquido das 
 atividades de investimento 135.444 (1.594.449)
Pagamento de principal sobre empréstimos (357) (2.926)
Pagamento de leasings (1.037) (12.740)
Aumento de capital 8.500 1.778.831
Caixa líquido das 
 atividades de financiamento 7.106 1.763.165
Variação cambial de caixa 
 e equivalentes de caixa 1.082 615
Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (2.259) (16.928)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 7.121 24.049
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 4.862 7.121
Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (2.259) (16.928)

MNLT SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 34.699.670/0001-60

2019 2018
Receita de vendas, líquida 50.243 29.328
Custo dos serviços prestados (29.629) (26.212)
Lucro bruto 20.614 3.116
Despesas gerais e administrativas (8.830) (4.021)
Despesas com vendas (11.950) (1.721)
Outras despesas operacionais (677) (5.092)
Prejuízo operacional (843) (7.718)
Receitas financeiras 51.983 81.650
Despesas financeiras (12.431) (23.154)
Resultado financeiro, líquido 39.552 58.496
Lucro antes do IRPJ e CSLL 38.709 50.778

Reserva de lucros Outros

Capital
social

Reser-
va de 

capital

Re-
serva
legal

Reserva de 
lucros para 

expansão

Distribuição 
de dividendos 

adicionais

resultados 
abrangen-

tes

Lucros
acumu-

lados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018 1.000 – 200 8.426 – (3.396) – 6.230
Reclassificação de pagamento baseado
 em ações de passivo para patrimônio líquido – 171 – – – – – 171
Pagamento baseado em ações – 255 – – – – – 255
Contas a receber de credenciadores a valor justo
 por meio de outros resultados abrangentes – – – – – (4.493) – (4.493)
Lucro líquido do exercício – – – – – – 35.137 35.137
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios – – – – – – (8.784) (8.784)
Dividendos adicionais propostos – – – (8.426) 34.779 – (26.353) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.000 426 200 – 34.779 (7.889) – 28.516
Reclassificação entre reservas de lucros – – – 20.000 (20.000) – – –
Aumento de capital 20.000 – – (20.000) – – – –
Cisão (8.725) – – – – – – (8.725)
Pagamento baseado em ações – 458 – – – – – 458
Contas a receber de credenciadores a valor justo
 por meio de outros resultados abrangentes – – – – – (4.718) – (4.718)
Distribuição de dividendos adicionais de 2018 – – – – (14.779) – – (14.779)
Lucro líquido do exercício – – – – – – 27.621 27.621
Constituição da reserva legal – – 1.381 – – – (1.381) –
Distribuição de dividendos intermediários – – – – – – (21.000) (21.000)
Constituição de reserva de investimentos – – – 5.240 – – (5.240) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 12.275 884 1.581 5.240 – (12.607) – 7.373

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 18.727.053/0001-74

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

2019 2018
Lucro líquido do exercício 27.621 35.137
Contas a receber de credenciadores a valor
 justo por meio de outros resultados abrangentes (4.718) (4.493)
Total do resultado abrangente do exercício 22.903 30.644

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

A DIRETORIA

CARLOS EDUARDO MANSUELLI FORNERETO - Contador CRC 1SP 266.728/O-8

O Relatório da Administração, as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição na sede da Companhia

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo 2019 2018
Ativo circulante 2.012.368 963.404
Caixa e equivalentes de caixa 118.586 15.968
Aplicações financeiras 135.516 279.236
Contas a receber 489.922 65.460
Contas a receber de partes relacionadas 1.265.964 582.432
Tributos a recuperar 2.025 20.173
Outros créditos 355 135

Ativo não circulante 28.303 24.749
Contas a receber de partes relacionadas 483 14.506
Outros créditos 3.201 335
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.579 2.306
Imobilizado, líquido 3.217 1.827
Intangível, líquido 11.823 5.775

Total do ativo 2.040.671 988.153

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Passivo circulante 2.032.078 942.237
Contas a pagar a estabelecimentos 2.015.835 900.225
Fornecedores 10.437 1.859
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 3.656 1.938
Obrigações tributárias 1.616 24.281
Adiantamento de clientes 534 1.196
Contas a pagar a partes relacionadas – 1.145
Dividendos a pagar – 11.593
Passivo não circulante 1.220 17.400
Contas a pagar a partes relacionadas 614 17.063
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 352 –
Provisão para contingências 254 337
Patrimônio líquido 7.373 28.516
Capital social 12.275 1.000
Reserva de capital 884 426
Reserva de lucros 6.821 34.979
Outros resultados abrangentes (12.607) (7.889)
Total do passivo e patrimônio líquido 2.040.671 988.153

2019 2018
Lucro líquido do exercício 27.621 35.137
Ajustes ao lucro líquido: (43.133) (60.485)
Depreciação e amortização 2.267 1.684
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.846) 39
Receitas financeiras, líquidas (40.504) (70.216)
Provisão para contingências (28) 122
Provisão para outros
 créditos de liquidação duvidosa (1.051) 7.631
Prejuízo na alienação de bens 571 –
Pagamento baseado em ações 458 255
Variações nos ativos e passivos 297 48.083
Contas a receber (426.739) (23.854)
Tributos a recuperar 14.110 (19.922)
Outros créditos (3.086) (295)
Contas a receber de partes relacionadas (661.115) (278.608)
Contas a pagar a estabelecimentos 1.102.519 341.554
Fornecedores 8.596 692
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.070 (129)
Obrigações tributárias (5.162) 28.316
Adiantamento de clientes (662) 855

2019 2018
IRPJ e CSLL correntes (15.934) (15.602)
IRPJ e CSLL diferidos 4.846 (39)
Lucro líquido do exercício 27.621 35.137

2019 2018
Provisão para contingências (55) (5)
Contas a pagar a partes relacionadas (17.594) 15.220
Juros pagos, líquidos 876 (7.881)
Imposto de renda e contribuição social pagos (13.461) (7.860)
Caixa líquido das atividades operacionais (15.215) 22.735
Aplicações financeiras 184.206 (8.484)
Aquisição de imobilizado (10.943) (1.392)
Valor recebido pela venda de imobilizado 20 –
Aquisição de ativos intangíveis (8.078) (4.621)
Caixa líquido das
 atividades de investimento 165.205 (14.497)
Dividendos pagos (47.372) –
Caixa líquido das
 atividades de financiamento (47.372) –
Aumento (redução) de

caixa e equivalentes de caixa 102.618 8.238
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 15.968 7.730
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 118.586 15.968
Aumento (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa  102.618 8.238

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO 

Nº 001/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA, através da 
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCUR-
SO PÚBLICO, nomeada pela Portaria 
nº 293/2019, de 19 de agosto de 2019, 
alterada pela Portaria nº 307/2019, de 
02 de setembro de 2019, nos termos 
da legislação vigente, faz saber a todos 
que tendo transcorrido os prazos legais 
e, mantidas as classifi cações constan-
tes da publicação do dia 24 de março 
de 2020 – Edital de Divulgação – Clas-
sifi cação Final – Lista Geral e Lista Es-
pecial, HOMOLOGA PARCIALMENTE 
o Concurso Público supra com relação 
ao provimento dos Cargos Efetivos 
de: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS, AGENTE DE CONTROLE DE 
VETORES, AUXILIAR FEMININO DA 
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE, RECREACIONISTA, ESCRI-
TURÁRIO, OPERADOR DE RAIO-X 
E ULTRASSOM, ORIENTADOR SO-
CIAL, ASSISTENTE SOCIAL, CON-
TROLADOR INTERNO DO MUNICÍ-
PIO, COORDENADOR DA CASA DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
COORDENADOR DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, ENGENHEIRO CIVIL, FISIO-
TERAPEUTA, MÉDICO 20 HORAS, 
MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRI-
CIONISTA E PSICÓLOGO, realizado 
neste Município, conforme Edital nº 
001/2019.

E, para que chegue ao conhecimento 
de todos, é expedido o presente Edital.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 08 de abril de 2020.

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA 
ROSA

Prefeito Municipal

Comissão do Concurso

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

6º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 183/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS 
S/A
OBJETO: Constitui objeto do presente termo o 
ACRÉSCIMO de 5,170571...% ao valor do contra-
to fi rmado entre as partes, referente a inclusão de 
01 (um) veículo MICRO ÔNIBUS ESCOLAR – M. 
BENZ CAIO LO 946.ORE-PLACA:DUD1359(-
Chassi9BM979277LB155067) nos termos previs-
tos em sua Cláusula oitava, subitem 8.2.2 alínea 
“x” e com fundamento legal no § 1º, do artigo 65 
da Lei Federal nº 8.666/93.
Processo Administrativo n°. 209/2018
DATA: 11/03/2020
VALOR: O valor global do presente termo aditivo 
é de R$ 5.423,93 (cinco mil, quatrocentos e vinte 
e três reais e noventa e três centavos), correspon-
dente ao percentual de 5,170571...% do contrato 
inicial.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Iguape, situada na Avenida Adhemar de Bar-
ros, n.º 1.070, Bairro Porto do Ribeira, Iguape/
SP, CEP 11.920-000 ,o PREGÃO PRESENCIAL  
nº. 012/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL   
conforme especifi cações detalhadas no Edital.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS 
PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SOLIDARIEDADE NO PERÍODO DA PAN-
DEMIA DO COVID-19, em conformidade com art. 
4º-G-H, da Lei Federal nº 13.979/2020,  Decreto 
Municipal nº 2.781/2020 e Deliberação Conseas 
-8, de 31-03-2020.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de 
julho de 2002, ,Lei Complementar n.º 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Complementar n.º 147 de 
07 de agosto de 2014, no que couber.
DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMEN-
TO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLA-
RAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE DECLARA-
ÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PE-
QUENO PORTE QUANDO FOR O CASO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO ATÉ: 17 DE ABRIL DE 2020,  
NA SALA DE LICITAÇÕES, ANTES DO INÍCIO 
DO CREDENCIAMENTO, PREVISTO PARA AS 
10H00M.
LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SES-
SÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Auditório da Pre-
feitura Municipal de Iguape, situada na Avenida 
Adhemar de Barros n.º 1.070, Bairro Porto do Ri-
beira, Iguape/SP, CEP 11.920-00, no DIA 17 DE 
ABRIL DE 2020, AS 10h00 HORAS.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos in-
teressados no site: www.iguape.sp.gov.br ou de 2ª 
a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
horas, na Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070 
– Bairro Porto do Ribeira – Iguape – SP – CEP 
11.920-000. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, pelo e-mail licitacao@
iguape.sp.gov.br ou telefone 0(13) 3848-6836, 
Prefeitura Municipal de Iguape.

Wilson Almeida Lima
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

A7gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 10 A SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2020 

 A O planejamento do Mi-
nistério da Saúde (MS) con-
ta com 22,9 milhões de tes-
tes, adquiridos ou doados, 
incluindo os testes molecu-
lares, que são mais precisos 
no resultado, e os testes rá-
pidos (sorológicos). Ocorre 
que, até agora, só há previ-
são de entrega para 9,183 mi-
lhões. Para as demais 13,7 mi-
lhões de unidades, o prazo é 
uma incógnita.

A informação é da Secre-
taria de Vigilância em Saú-
de do Ministério da Saúde. 
O boletim da Covid-19 de 
quinta-feira informa ainda 
que, desses 9,183 milhões de 
testes com programação de 
entrega confirmada, apenas 
904.872 unidades já foram 
entregues, sendo 500 mil 
unidades do teste rápido e 
404.872 unidades do teste 
molecular, também conhe-
cido pela sigla RT-PCR. A re-
messa integral só deve ser 
concluída no fim de julho.

Na prática, o ministério 
recebeu apenas 9,9% desta 
parcela de testes com entre-
ga programada. Em abril, a 
previsão é de que mais 525 
mil testes moleculares serão 
entregues. Três remessas de 
1 milhão de testes cada estão 
programadas para maio, ju-
nho e julho. 

O Ministério da Saúde de-
tectou “limitações impor-
tantes” nos 500 mil testes 
rápidos doados pela minera-
dora Vale, fabricados na Chi-
na, e pediu cautela a gestores 
do SUS ao aplicar o produto. 
A desconfiança do governo 

Apenas 904.872 unidades já foram entregues, sendo 404.872 unidades do teste molecular

GERALDO BUBNIAK/AEN

Metade de testes não 
tem data para chegar

CORONAVÍRUS. Segundo planejamento do Ministério da Saúde, dos 22,9 milhões de 
testes, adquiridos ou doados, só há previsão de entrega para 9,183 milhões

federal surgiu após análise 
de qualidade de um labora-
tório privado, feita a pedi-
do da pasta, apontar 75% de 
chance de erro em resulta-
dos negativos para o novo 
coronavírus.

O percentual de erro cai 
para 14% em exames posi-
tivos, ou seja, que apontam 
a infecção, mas mesmo as-
sim o governo sugeriu que 
o produto seja aplicado ape-
nas em pessoas que apre-
sentam sintomas da Co-
vid-19 há ao menos 7 dias 
para evitar diagnóstico 
falso.

Os testes em massa da 
população são uma necessi-
dade vital para que o setor de 
saúde do País, público e pri-
vado, se planejem e organi-

zem minimamente uma es-
trutura capaz de atender os 
pacientes com suprimentos, 
estrutura de leitos e apoio 
médico. A avaliação técni-
ca do Ministério da Saúde 
continua a mostrar que o 
Brasil não está com nenhu-
ma condição adequada nes-
te momento, envolvendo 
insumos médicos, estrutu-
ra hospitalar e capacidade de 
atendimento.

Por causa dessa situação, 
o Ministério da Saúde con-
tinua a defender o “distan-
ciamento social ampliado” 
adotado pela maior parte 
dos Estados, apesar do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) pedir reiterada-
mente a flexibilização das 
quarentena.(EC)

 A Um levantamento do Ins-
tituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS) mostrou 
que 2 milhões de contratos 
foram firmados com planos 
de saúde nos 12 meses encer-
rados em fevereiro de 2020. 
De acordo com os dados, 
1,7 milhão de novos bene-
ficiários passaram a contar 
com planos exclusivamente 
odontológicos e outras 123, 
7 mil pessoas aderiram aos 
planos médico-hospitalares. 
Alta de 6,9% e 0,3% respecti-
vamente.

Para o superintendente 
executivo do IESS, José Ce-
chin, os efeitos da pandemia 
de Covid-19 em março e do 
isolamento social - adotado 
para combater o contágio 
acelerado doença - ainda se 
refletem nesses dados. “Dei-
xam uma interrogação so-
bre os números dos próxi-
mos meses. Tanto é possível 
que tenhamos um aumento 
de beneficiários, em busca 
de contar com a segurança 
do plano, quanto uma redu-
ção por conta das pessoas 
que perderão o emprego e 
renda e não terão condições 
de manter o benefício”, disse. 

Cechin afirmou ainda 
que o comportamento regis-
trado em fevereiro dava con-
tinuidade à tendência obser-
vada no segundo semestre 
de 2019 e esperada para o 
ano de 2020, com uma li-
geira recuperação do total 
de vínculos médico-hospita-
lares avançando juntamen-
te com o aquecimento do 
mercado de emprego. A mu-

Estudo mostra alta em procura por planos 
de saúde antes de pandemia da Covid-19

Um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) mostrou que 2 milhões de 
contratos foram fi rmados com planos de saúde nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2020

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

De acordo com os 
dados, 123, 7 mil 
pessoas aderiram 
aos planos médico-
hospitalares antes 
da pandemia

Brasil

Oclima no Ministério da Saúde ainda é de muita 
incerteza quanto a continuidade do ministro 
Mandetta a frente da pasta. Alguns servidores já 

se preparam para deixar o cargo junto com o ministro. 
A pergunta que se faz no ministério não é “e se ele for 
demitido” e sim “quando ele será demitido”. O presidente 
Bolsonaro continua extremamente irritado com Mandet-
ta, não aceita de forma nenhuma a sua postura indepen-
dente ao que vem defendendo Bolsonaro. O presidente se 
queixou com alguns assessores mais próximos que “ele 
[Mandetta] está querendo aparecer demais, até em live 
de artistas ele está participando”. Essa coluna espera que 
o ministro Mandetta continue fazendo seu trabalho de 
forma técnica e científica com o objetivo de salvar vidas.

CLIMA DE
Incerteza

O clima aqui é de despedida, 
infelizmente.

Deputado federal Hiran Gonçalves, (PP-RR),  após 
visitar o gabinete do ministro da Saúde, Mandetta na 
última segunda-feira (6).

Certeza
A única certeza é que corre nos 
bastidores que se Mandetta 
sair, em protesto, os ministros 
da Economia e da Segurança 
Pública, Paulo Guedes e Sergio 
Moro,  respectivamente, saem 
em seguida.

Abatido
Auxiliares próximos de Bolsonaro dizem que ele estava 
claramente abatido, após quase ter demitido o minis-
tro da Saúde, tanto que cancelou dois compromissos 
que teria pela manhã sem nenhuma explicação.

Ele voltou
O Senador Davi Alcolumbre retornou aos trabalhos e 
presidiu a sessão do Senado Federal na última terça-
feira. Porém,  alguns senadores já notaram a diferença 
das posturas dele e  do senador Anastasia, que 
presidiu os trabalhos durante o afastamento de Davi. 
A principal reclamação é que Alcolumbre  rompeu os 
acordos feitos e não irá pautar projetos que já teriam 
sido escolhidos como prioritários pelos líderes do 
Senado. Uma falta de sensibilidade. 

Boa notícia 
O aplicativo para se cadastrar no benefício de R$ 600 já 
está disponível. O cadastro é necessário para que traba-
lhadores informais - que ainda não recebem benefícios 
do governo - possam receber auxílio emergencial
Para solicitar o benefício, basta acessar o site ou baixar 
o app Caixa Auxílio Emergencial. 

 
Atenção
Um novo golpe compartilhando mensagens e links 
maliciosos no WhatsApp estão sendo praticado por 
golpistas, que ao ser acessados, podem roubar dados 
das vítimas. Quem tem direito a receber os valores 
deve se informar em canais oficiais de comunicação e 
do próprio Governo Federal, que não envia mensagens 
por e-mail ou redes sociais. 

Esperança
O respeitado cardiologista Roberto Kalil Filho, do 
hospital Sírio Libanês, admitiu que tomou cloroquina 
para  o tratamento do Coronavirus, e defendeu o uso 
do medicamento em pacientes.

Esperança II
Já o coordenador do comitê de controle do coronaví-
rus em São Paulo, o médico David Uip, não conseguiu 
disfarçar que também usou essa substância para ter 
sucesso na sua cura.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

MARCELLO CASAL JR AGÊNCIA BRASIL

Na prática, o 
ministério 
recebeu apenas 
9,9% desta 
parcela de testes 
com entrega 
programada; em 
abril, a previsão 
é de que mais 
525 mil testes 
moleculares 
serão entregues

dança no cenário nacional (e 
internacional), contudo, im-
pede uma previsão precisa 
no momento. “Precisamos 
observar o mercado, a so-
ciedade e os resultados do 
empenho contra a pande-
mia antes de refazer qual-
quer cálculo”, afirma.

REDE PÚBLICA. 
A saúde pública do Rio de Ja-

neiro tem quase 1,2 mil pro-
fissionais afastados com sin-
tomas da Covid-19 ou por 
suspeita de contaminação 
pelo novo coronavírus. Na 
rede estadual, de acordo 
com a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), atualmente 
422 profissionais de saúde 
não estão no trabalho por 
suspeita ou confirmação de 
coronavírus. (AB)
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VITALIY SOKOL 

O maior desafio da humani-
dade nas próximas décadas 
será produzir alimentos 
suficientes para saciar os dez 
bilhões de humanos pre-

vistos para 2050. Projeções indicam que 
será preciso “retirar da terra” a cada ano 
a mesma quantidade de alimentos que 
o homem foi capaz de produzir ao longo 
dos últimos dez mil anos, ou seja, desde 
que o homo sapiens começou a praticar 
a agricultura. Assim, o agro precisará se 
reinventar.

Reduzir o desperdício, hoje em torno 
de 30% do que é colhido, é urgente. Nesse 
aspecto, os prazos de validade serão re-
vistos com embalagens mais inteligentes, 
que mudarão de cor conforme a matura-
ção do produto. Estudo da estatal Embra-
pa publicado em 2019 indicou que cada 
família brasileira joga no lixo R$ 1.002,00 
todos os anos em alimentos estragados.

Recuperar áreas agricultáveis degra-
dadas e incentivar fazendas urbanas 
também é fundamental. Abrir novas 
fronteiras agrícolas será inevitável. Mas, o 
caminho mais promissor para aumentar 
a produção passa pela internet das coisas 
e pela robótica, que já estão na ordem do 
dia no campo.

E o Brasil caminha para liderar essa 
revolução tecnológica em escala global. 
Com um ecossistema vibrante em ino-
vações voltadas ao agronegócio, o País 
contabilizava em 2019 um total de 1.125 
startups desenvolvendo soluções tecno-
lógicas capazes de garantir ao produtor 

REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 
Startups revolucionam produção de 
alimentos com a internet das coisas

rural maior assertividade.
Nesse universo de modernização dos 

processos, a meta é aumentar a eficiência, 
de olho na sustentabilidade. Assim, 65% da 
cana produzida no Brasil já é monitorada 

através da internet das coisas. E isso 
reduziu em 28% o custo na colheita. A 
robótica criou tratores que plantam e 
colhem sem precisar de motorista. Isso 
diminuiu, o consumo de diesel em até 

30%.
A base dessa transformação 

digital é o sensoriamento remoto 
das lavouras, que permite inter-
ligar informações no conceito do 
crowdsourcing. Essa agricultura de 
precisão permite aplicar apenas a 
quantidade necessária de fertili-
zante e de água irrigada em cada 
metro quadrado da fazenda.

O segundo desafio será transfe-
rir todo esse conhecimento digital 
para os pequenos agricultores e 
para os engenheiros agrônomos 
mais veteranos, muitos deles ainda 
no modo analógico...

“Cachaça” premium...
Acaba de chegar ao mercado a 
primeira “cachaça” com aroma e 
sabor de pera asiática. A bebida 
é produzida no Rio Grande do 
Sul com cana 100% orgânica em 
alambiques que já conquistaram 
105 prêmios em concursos interna-
cionais. Após a destilação, o suco 
concentrado da fruta é adicionado 
ao aguardente. 

...com aroma de pera 
asiática

A pera da variedade Hosui é co-
lhida em Santa Catarina e lembra 
mais uma maçã de casca marrom. 
Essas peras são doces, pouco caló-
ricas, têm sabor suave e são muito 
aromáticas.

No elevador, penso na roça. Na roça, 
penso no elevador

* Carlos Drummond de Andrade (1902/1987), poeta mineiro

Filoso	 a do 
campo:

E
st

e 
an

ún
ci

o 
cu

st
ou

 a
o 

co
fre

 p
úb

lic
o 

m
un

ic
ip

al
 a

 q
ua

nt
ia

 d
e 

R
$ 

1.
10

0,
00

DocuSign Envelope ID: E55ECB4D-3044-44E3-8944-F472D02F03A4



Repórter da Terra
Por Nilson Regalado - Colaborador
editor@gazetasp.com.br 

Repórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da Terra
Por Nilson Regalado - ColaboradorPor Nilson Regalado - ColaboradorPor Nilson Regalado - ColaboradorPor Nilson Regalado - Colaborador
editor@gazetasp.com.br editor@gazetasp.com.br editor@gazetasp.com.br editor@gazetasp.com.br 

A8gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 10 A SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2020 

VITALIY SOKOL 

O maior desafio da humani-
dade nas próximas décadas 
será produzir alimentos 
suficientes para saciar os dez 
bilhões de humanos pre-

vistos para 2050. Projeções indicam que 
será preciso “retirar da terra” a cada ano 
a mesma quantidade de alimentos que 
o homem foi capaz de produzir ao longo 
dos últimos dez mil anos, ou seja, desde 
que o homo sapiens começou a praticar 
a agricultura. Assim, o agro precisará se 
reinventar.

Reduzir o desperdício, hoje em torno 
de 30% do que é colhido, é urgente. Nesse 
aspecto, os prazos de validade serão re-
vistos com embalagens mais inteligentes, 
que mudarão de cor conforme a matura-
ção do produto. Estudo da estatal Embra-
pa publicado em 2019 indicou que cada 
família brasileira joga no lixo R$ 1.002,00 
todos os anos em alimentos estragados.

Recuperar áreas agricultáveis degra-
dadas e incentivar fazendas urbanas 
também é fundamental. Abrir novas 
fronteiras agrícolas será inevitável. Mas, o 
caminho mais promissor para aumentar 
a produção passa pela internet das coisas 
e pela robótica, que já estão na ordem do 
dia no campo.

E o Brasil caminha para liderar essa 
revolução tecnológica em escala global. 
Com um ecossistema vibrante em ino-
vações voltadas ao agronegócio, o País 
contabilizava em 2019 um total de 1.125 
startups desenvolvendo soluções tecno-
lógicas capazes de garantir ao produtor 

REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 
Startups revolucionam produção de 
alimentos com a internet das coisas

rural maior assertividade.
Nesse universo de modernização dos 

processos, a meta é aumentar a eficiência, 
de olho na sustentabilidade. Assim, 65% da 
cana produzida no Brasil já é monitorada 

através da internet das coisas. E isso 
reduziu em 28% o custo na colheita. A 
robótica criou tratores que plantam e 
colhem sem precisar de motorista. Isso 
diminuiu, o consumo de diesel em até 

30%.
A base dessa transformação 

digital é o sensoriamento remoto 
das lavouras, que permite inter-
ligar informações no conceito do 
crowdsourcing. Essa agricultura de 
precisão permite aplicar apenas a 
quantidade necessária de fertili-
zante e de água irrigada em cada 
metro quadrado da fazenda.

O segundo desafio será transfe-
rir todo esse conhecimento digital 
para os pequenos agricultores e 
para os engenheiros agrônomos 
mais veteranos, muitos deles ainda 
no modo analógico...

“Cachaça” premium...
Acaba de chegar ao mercado a 
primeira “cachaça” com aroma e 
sabor de pera asiática. A bebida 
é produzida no Rio Grande do 
Sul com cana 100% orgânica em 
alambiques que já conquistaram 
105 prêmios em concursos interna-
cionais. Após a destilação, o suco 
concentrado da fruta é adicionado 
ao aguardente. 

...com aroma de pera 
asiática

A pera da variedade Hosui é co-
lhida em Santa Catarina e lembra 
mais uma maçã de casca marrom. 
Essas peras são doces, pouco caló-
ricas, têm sabor suave e são muito 
aromáticas.

No elevador, penso na roça. Na roça, 
penso no elevador

* Carlos Drummond de Andrade (1902/1987), poeta mineiro
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 A O turismo foi fortemente 
afetado pela pandemia do co-
ronavírus: com voos cancela-
dos e eventos adiados, hotéis, 
que têm uma ocupação re-
gular durante o ano se viram 
vazios, sem hóspedes nem 
movimentação.

Mas alguns deles estão 
disponibilizando quartos, 

a preços especiais, para os 
profissionais da saúde que 
trabalham nos arredores, a 
exemplo do que já vem acon-
tecendo em outros países 
afetados pela Covid-19. Hos-
pitais fazem parcerias com 
esses hotéis para hospedar 
médicos, enfermeiros e ou-
tros trabalhadores da área 

que estão na linha de fren-
te do combate ao coronaví-
rus. É uma medida que evita 
que tais profissionais evitem 
voltar para casa e corram o 
risco de contaminarem seus 
familiares. Em alguns casos, 
os hotéis também destinam 
quartos para pacientes ido-
sos e em grupos de risco, que 

precisam ficar isolados para 
se protegerem. 

A abertura de leitos vagos 
nos hotéis para profissionais 
da saúde foi sugerida pela As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis do Estado de 
São Paulo (Abih-SP). “Estamos 
dispostos a abrir as portas dos 
hotéis para contribuir com 

a ampliação da rede de su-
porte às equipes de saúde e 
hospedar quem deve ficar de 
quarentena. Basta que as au-
toridades competentes regu-
lamentem os protocolos de 
atendimento”, explica o pre-
sidente da Associação, Ricar-
do Andres Roman Jr., em um 
comunicado à imprensa. 

Ainda segundo a nota, a 
associação trabalha também 
em nível nacional e atua jun-
to ao governo federal para o 
setor hoteleiro. Ela reforça, 
para o setor hoteleiro, a reco-
mendação de manter os pro-
tocolos de higienização e pre-
venção contra o coronavírus. 
(Vanessa Zampronho)

Hotéis na batalha 
contra o coronavírus

DANIEL PINHEIRO

PESTANA SÃO PAULO.  A rede portuguesa de hotéis tem uma unidade na rua Tutóia, 77, 
perto do parque do Ibirapuera, e nesse período, reservou quartos para atender aos profi ssionais 
da saúde que trabalham nas proximidades. A tarifa é especial e inclui alimentação. O hotel 
está próximo da estação Brigadeiro do metrô, possui wi-fi , academia e serviço de quarto.
As condições especiais de reserva dos quartos do Pestana são disponibilizadas pelo sta�  do 
hotel pelo telefone (11) 2109-5559 ou pelo e-mail reservas.br@pestana.com.

DIVULGAÇÃO

CAPCANA HOTEL.
Os quartos deste hotel, que 
fi ca na alameda Santos, 484, 
perto da avenida Paulista,  
estão disponíveis para os 
profi ssionais da saúde que 
trabalhem na região, além de 
pessoas que trabalhem por 
perto e preferem não voltar 
para casa e proteger sua 
família. Mais informações no 
telefone (11) 2679-0551.BETO RIGINIK

DANIEL PINHEIRO

APOIO. Hotéis oferecem leitos para profi ssionais 
da saúde que trabalham em hospitais próximos 
e lidam com pacientes com coronavírus, para 
reduzir o risco de contágio 

ADAGIO BARRA FUNDA.
O aparthotel fi ca na 
alameda Olga, 288, e tem 
taxas especiais para os 
profi ssionais da saúde.
Para mais informações:
(11) 4280-6100. 

NOVOTEL MORUMBI. 
Localizado na rua Ministro 
Nélson Hungria, 577, a 
unidade tem uma tarifa 
solidária voltada aos 
profi ssionais de saúde que 
trabalham nas redondezas 
e também para idosos 
e pacientes do grupo 
de risco, que precisam 
fi car isolados do contato 
com os familiares. Mais 
informações sobre a tarifa 
podem ser obtidas no 
telefone (11) 2755-6702.
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 A JEEP COMPASS
    LIMITED 2.0
    TURBODIESEL

Motor: dianteiro 2.0 
turbodiesel de 16 válvulas 
com injeção eletrônica

Potência: 170 cavalos a 
3.750 rpm

Torque: 35,7 kgfm a partir 
de 1.750 rpm

Transmissão: automática 
de 9 marchas, com opção 
de trocas sequenciais em 
“paddles shifts”

Tração: 4x4

Direção: assistência elétrica 
progressiva

Suspensão: dianteira 
e traseira independente 
McPherson, com barra 
estabilizadora molas 
helicoidais com carga lateral

Freios: quatro freios a 
disco com ABS, distribuição 
eletrônica de frenagem 
(EBD), assistência de 
frenagem de urgência (PBA) 
e programa eletrônico de 
estabilidade (ESP)

Rodas: liga leve de 18 
polegadas

Pneus: dianteiros e traseiros 
225/55

Peso: 1.751 quilos

Porta-malas: 410 litros

Tanque: 60 litros

Dimensões: comprimento 
de 4,41 metros, largura de 1,81 
metro, altura de 1,64 metro e 
entre-eixos de 2,63 metros

Preço base: R$ 182.790

FICHA TÉCNICA

 A O Compass Limited é equi-
pado com o propulsor 2.0 
Multijet turbodiesel com in-
jeção eletrônica de 170 cava-
los a 3.750 rotações por mi-
nuto e torque de 35,7 kgfm a 
partir de 1.750 rpm, associado 
à muito eficiente transmis-
são automática de 9 marchas, 
com possibilidade de trocas 
manuais em “paddles shifts” 
localizados atrás do volante, e 
à tração 4x4. O desempenho 
do conjunto motriz é impres-
sionante em relação de peso 
e potência, permitindo uma 
aceleração de zero a 100 km/h 
em 10 segundos e a velocida-
de máxima de 194 km/h, limi-
tada eletronicamente.

Em caso de retomada de 
velocidade emergencial, se o 
motorista não estiver usando 
as “borboletas” para coman-
dar o câmbio, é necessário 
uma pisada com mais vigor 
no acelerador para que o tor-
que venha mais rápido, devi-

do às características do motor 
a diesel. Ainda relacionado ao 
propulsor, a versão Limited 
não apresenta as típicas vi-
brações do motor abastecido 
com esse combustível. Isso se 
traduz também em silêncio 
e conforto dentro da cabine. 

Dotado de distribuição 
eletrônica de frenagem e con-
troles de estabilidade e de tra-
ção, além dos modos de con-
dução “Auto” (automático), 
“Snow” (neve) e “Sand/Mud” 
(areia/lama), o Compass Li-
mited é um carro sempre “no 
chão” e na mão do motorista 
mesmo em manobras e em 
pisos mais radicais. Tanta so-
fisticação, luxo e beleza do 
Compass topo de linha tal-
vez façam o motorista pensar 
duas vezes antes de colocá-lo 
no barro, na lama e em tre-
chos de off-road mais severos. 
No entanto, o carro está pre-
parado para tudo isso – afinal, 
é um Jeep na sua essência. 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

No chão e na mão

Q
uando a FCA de-
cidiu construir o 
Polo Industrial de 
Goiana, no sertão 
pernambucano, 
para fazer os Jeep 

no Brasil, o grupo ítalo-ame-
ricano estava dando um pas-
so importante para nivelar 
a produção dos veículos na-
cionais com a qualidade dos 
similares feitos nos Estados 
Unidos. Fabricado no Brasil 
em sua segunda geração (a 
primeira surgiu em 2007, nos 
Estados Unidos, chegando a 
ser exportada para o Brasil), o 
Compass tem uma generosa 
gama, partindo da Sport 2.0 
Flex 4x2, passando pela Lon-
gitude 2.0 Flex 4x2, pela Lon-
gitude Night Eagle 2.0 4x2, 
pela Limited 2.0 Flex 4x2, pela 
Longitude 2.0 a diesel 4x4 e 
pelas “top” Trailhawk 2.0 a 
diesel 4x4 e Limited 2.0 Tur-
bodiesel 4x4 , além da série 
especial S a diesel 4x4, todas 
equipadas com transmissão 
automática de 6 ou 9 veloci-
dades. A Limited 2.0 Turbo-
diesel 4x4 parte de R$ 182.790. 

Com 4,41 metros de com-
primento, 1,81 metro de lar-
gura, 1,64 metro de altura e 
2,63 metros de entre-eixos, a 
configuração Limited 2.0 tur-
bodiesel do Compass traz um 
design que combina de forma 
harmoniosa elementos clássi-
cos e modernos. Na frente, a 
tradicional grade de sete fen-
das vem ladeada por elegan-
tes faróis com leds. Já a trasei-
ra tem lanternas horizontais 
também com leds, que inva-
dem a tampa do porta-malas. 
Os característicos detalhes ir-
reverentes de design que fi-
cam “escondidos” nos mo-
delos da Jeep – os chamados 
“easter eggs” –, como o pe-
queno lagarto esculpido pró-
ximo ao para-brisa, surpreen-
dem e encantam quem olha o 
carro pela primeira vez. 

O modelo Limited 2.0 tur-
bodiesel vem de série com 
sete airbags (frontais, laterais, 
de cortina e de joelhos do mo-
torista), ar-condicionado de 
duas zonas com saída para 
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Painel de instrumentos tem uma tela colorida de 7 polegadas

O motor do Jeep Compass é um 2.0 turbodiesel com injeção 
eletrônica e transmissão automática de 9 marchas

JEEP COMPASS. Versão Limited 2.0 tem sofi sticação 
e conforto similares aos modelos fabricados no 
exterior só que fabricado em território nacional

O Compass tem 4,41 m de comprimento e rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas, além de 
monitoramento de ponto cego, piloto automático e porta-malas com acionamento elétrico

os ocupantes do banco tra-
seiro, chave presencial, sen-
sores crepuscular e de chuva, 
bancos em couro, painel de 
instrumentos com tela TFT 
colorida de 7 polegadas, cen-
tral multimídia Uconnect de 
8,4 polegadas com câmera de 
ré, Bluetooth, retrovisor inter-
no eletrocrômico, piloto au-
tomático adaptativo, rodas 
de liga leve diamantadas de 
18 polegadas, monitoramen-
to de ponto cego, tampa do 
porta-malas com acionamen-
to elétrico e som premium 
Beats. 

O preço inicial do Jeep 
Compass Limited 2.0 Turbo-
diesel Automático é de R$ 
182.790, com carroceria em 
cores sólidas. As metálicas 
acrescentam R$ 1 mil ao pre-
ço, mas a perolizada bicolor 
soma R$ 1.500 à conta. Como 
opcionais, existem dois 
“packs”. O High Tech inclui 
controle de cruzeiro adapta-
tivo (ACC), aviso de mudan-
ça de faixas (LDW), comu-
tação automática de faróis, 
abertura eletrônica do porta-
-malas, sistema de som Pre-

mium Beats de 506 W (oito 
alto-falantes mais subwoo-
fer) e aviso de colisão frontal 
com frenagem de emergên-
cia. Custa R$ 8 mil. O Protec-
tion agrega protetor de cárter 
e de barro dianteiro e traseiro 
e um adesivo “Pack Protec-
tion”. Sai por R$ 1.350. Ainda 
é possível incorporar o teto 
solar elétrico panorâmico, 
que acrescenta R$ 8.600 à fa-
tura, e o revestimento cin-
za Ski Gray em couro para 
os bancos no lugar dos origi-
nais em couro preto, por R$ 
1.500. Ou seja, com todos os 
opcionais disponíveis, o pre-
ço pode subir para R$ 203.740.
A vida no interior do Jeep 
Compass Limited 2.0 é muito 
prazerosa e luxuosa, trazendo 
muito conforto e espaço aos 
ocupantes e, principalmente, 
ao condutor. Além de muitos 
equipamentos oferecidos e de 
fácil manuseio e interação, 
o motorista tem regulagens 
no banco (com ajuste lombar 
para relaxar a coluna duran-
te o estressante dia a dia no 
trânsito) e altura e profundi-
dade do volante. Nesse item, 

poderia ser disponibilizada a 
opção um pouco mais baixa, 
para acompanhar a altura mí-
nima do assento. Conta ainda 
com uma ampla praticidade 
para o condutor, vinda da po-
sição de dirigir alta e que traz 
uma sensação de poder, do 
assistente de estacionamen-
to – faz a manobra sozinho, fi-
cando o motorista responsá-
vel apenas por acionar o freio 
e engatar a marcha correta –, 
da tampa traseira elétrica, da 
chave presencial com partida 
à distância do motor, do aler-
ta de obstáculos dianteiros e 
traseiros, do assistente de saí-
da em ladeiras (Hill Holder), 
do freio de estacionamento 
eletrônico e dos alertas de trá-
fego cruzado.

Apesar de boa parte dos 
revestimentos internos se-
rem de plástico e outros em-
borrachados, a qualidade de 
acabamento é de primeira. 
Os detalhes em preto brilhan-
te em torno da tela de multi-
mídia, da manopla do câmbio 
e das saídas de ar conferem 
um requinte notável. A cabi-
ne combina rusticidade, bom 
gosto e robustez caracterís-
ticos dos SUVs de segmen-
to superior. Com área envi-
draçada bem adequada para 
seu tamanho, o jipe de luxo é 
um veículo confortável, bem 
arejado para seus ocupantes, 
muito agradável de ser diri-
gido e ideal para longas via-
gens. (Daniel Dias/AutoMotrix)

DocuSign Envelope ID: E55ECB4D-3044-44E3-8944-F472D02F03A4



B2gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 10 A SEGUNDA-FEIRA,

13 DE ABRIL DE 2020 

 A JEEP COMPASS
    LIMITED 2.0
    TURBODIESEL

Motor: dianteiro 2.0 
turbodiesel de 16 válvulas 
com injeção eletrônica

Potência: 170 cavalos a 
3.750 rpm

Torque: 35,7 kgfm a partir 
de 1.750 rpm

Transmissão: automática 
de 9 marchas, com opção 
de trocas sequenciais em 
“paddles shifts”

Tração: 4x4

Direção: assistência elétrica 
progressiva

Suspensão: dianteira 
e traseira independente 
McPherson, com barra 
estabilizadora molas 
helicoidais com carga lateral

Freios: quatro freios a 
disco com ABS, distribuição 
eletrônica de frenagem 
(EBD), assistência de 
frenagem de urgência (PBA) 
e programa eletrônico de 
estabilidade (ESP)

Rodas: liga leve de 18 
polegadas

Pneus: dianteiros e traseiros 
225/55

Peso: 1.751 quilos

Porta-malas: 410 litros

Tanque: 60 litros

Dimensões: comprimento 
de 4,41 metros, largura de 1,81 
metro, altura de 1,64 metro e 
entre-eixos de 2,63 metros

Preço base: R$ 182.790

FICHA TÉCNICA

 A O Compass Limited é equi-
pado com o propulsor 2.0 
Multijet turbodiesel com in-
jeção eletrônica de 170 cava-
los a 3.750 rotações por mi-
nuto e torque de 35,7 kgfm a 
partir de 1.750 rpm, associado 
à muito eficiente transmis-
são automática de 9 marchas, 
com possibilidade de trocas 
manuais em “paddles shifts” 
localizados atrás do volante, e 
à tração 4x4. O desempenho 
do conjunto motriz é impres-
sionante em relação de peso 
e potência, permitindo uma 
aceleração de zero a 100 km/h 
em 10 segundos e a velocida-
de máxima de 194 km/h, limi-
tada eletronicamente.

Em caso de retomada de 
velocidade emergencial, se o 
motorista não estiver usando 
as “borboletas” para coman-
dar o câmbio, é necessário 
uma pisada com mais vigor 
no acelerador para que o tor-
que venha mais rápido, devi-

do às características do motor 
a diesel. Ainda relacionado ao 
propulsor, a versão Limited 
não apresenta as típicas vi-
brações do motor abastecido 
com esse combustível. Isso se 
traduz também em silêncio 
e conforto dentro da cabine. 

Dotado de distribuição 
eletrônica de frenagem e con-
troles de estabilidade e de tra-
ção, além dos modos de con-
dução “Auto” (automático), 
“Snow” (neve) e “Sand/Mud” 
(areia/lama), o Compass Li-
mited é um carro sempre “no 
chão” e na mão do motorista 
mesmo em manobras e em 
pisos mais radicais. Tanta so-
fisticação, luxo e beleza do 
Compass topo de linha tal-
vez façam o motorista pensar 
duas vezes antes de colocá-lo 
no barro, na lama e em tre-
chos de off-road mais severos. 
No entanto, o carro está pre-
parado para tudo isso – afinal, 
é um Jeep na sua essência. 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

No chão e na mão

Q
uando a FCA de-
cidiu construir o 
Polo Industrial de 
Goiana, no sertão 
pernambucano, 
para fazer os Jeep 

no Brasil, o grupo ítalo-ame-
ricano estava dando um pas-
so importante para nivelar 
a produção dos veículos na-
cionais com a qualidade dos 
similares feitos nos Estados 
Unidos. Fabricado no Brasil 
em sua segunda geração (a 
primeira surgiu em 2007, nos 
Estados Unidos, chegando a 
ser exportada para o Brasil), o 
Compass tem uma generosa 
gama, partindo da Sport 2.0 
Flex 4x2, passando pela Lon-
gitude 2.0 Flex 4x2, pela Lon-
gitude Night Eagle 2.0 4x2, 
pela Limited 2.0 Flex 4x2, pela 
Longitude 2.0 a diesel 4x4 e 
pelas “top” Trailhawk 2.0 a 
diesel 4x4 e Limited 2.0 Tur-
bodiesel 4x4 , além da série 
especial S a diesel 4x4, todas 
equipadas com transmissão 
automática de 6 ou 9 veloci-
dades. A Limited 2.0 Turbo-
diesel 4x4 parte de R$ 182.790. 

Com 4,41 metros de com-
primento, 1,81 metro de lar-
gura, 1,64 metro de altura e 
2,63 metros de entre-eixos, a 
configuração Limited 2.0 tur-
bodiesel do Compass traz um 
design que combina de forma 
harmoniosa elementos clássi-
cos e modernos. Na frente, a 
tradicional grade de sete fen-
das vem ladeada por elegan-
tes faróis com leds. Já a trasei-
ra tem lanternas horizontais 
também com leds, que inva-
dem a tampa do porta-malas. 
Os característicos detalhes ir-
reverentes de design que fi-
cam “escondidos” nos mo-
delos da Jeep – os chamados 
“easter eggs” –, como o pe-
queno lagarto esculpido pró-
ximo ao para-brisa, surpreen-
dem e encantam quem olha o 
carro pela primeira vez. 

O modelo Limited 2.0 tur-
bodiesel vem de série com 
sete airbags (frontais, laterais, 
de cortina e de joelhos do mo-
torista), ar-condicionado de 
duas zonas com saída para 
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Painel de instrumentos tem uma tela colorida de 7 polegadas

O motor do Jeep Compass é um 2.0 turbodiesel com injeção 
eletrônica e transmissão automática de 9 marchas

JEEP COMPASS. Versão Limited 2.0 tem sofi sticação 
e conforto similares aos modelos fabricados no 
exterior só que fabricado em território nacional

O Compass tem 4,41 m de comprimento e rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas, além de 
monitoramento de ponto cego, piloto automático e porta-malas com acionamento elétrico

os ocupantes do banco tra-
seiro, chave presencial, sen-
sores crepuscular e de chuva, 
bancos em couro, painel de 
instrumentos com tela TFT 
colorida de 7 polegadas, cen-
tral multimídia Uconnect de 
8,4 polegadas com câmera de 
ré, Bluetooth, retrovisor inter-
no eletrocrômico, piloto au-
tomático adaptativo, rodas 
de liga leve diamantadas de 
18 polegadas, monitoramen-
to de ponto cego, tampa do 
porta-malas com acionamen-
to elétrico e som premium 
Beats. 

O preço inicial do Jeep 
Compass Limited 2.0 Turbo-
diesel Automático é de R$ 
182.790, com carroceria em 
cores sólidas. As metálicas 
acrescentam R$ 1 mil ao pre-
ço, mas a perolizada bicolor 
soma R$ 1.500 à conta. Como 
opcionais, existem dois 
“packs”. O High Tech inclui 
controle de cruzeiro adapta-
tivo (ACC), aviso de mudan-
ça de faixas (LDW), comu-
tação automática de faróis, 
abertura eletrônica do porta-
-malas, sistema de som Pre-

mium Beats de 506 W (oito 
alto-falantes mais subwoo-
fer) e aviso de colisão frontal 
com frenagem de emergên-
cia. Custa R$ 8 mil. O Protec-
tion agrega protetor de cárter 
e de barro dianteiro e traseiro 
e um adesivo “Pack Protec-
tion”. Sai por R$ 1.350. Ainda 
é possível incorporar o teto 
solar elétrico panorâmico, 
que acrescenta R$ 8.600 à fa-
tura, e o revestimento cin-
za Ski Gray em couro para 
os bancos no lugar dos origi-
nais em couro preto, por R$ 
1.500. Ou seja, com todos os 
opcionais disponíveis, o pre-
ço pode subir para R$ 203.740.
A vida no interior do Jeep 
Compass Limited 2.0 é muito 
prazerosa e luxuosa, trazendo 
muito conforto e espaço aos 
ocupantes e, principalmente, 
ao condutor. Além de muitos 
equipamentos oferecidos e de 
fácil manuseio e interação, 
o motorista tem regulagens 
no banco (com ajuste lombar 
para relaxar a coluna duran-
te o estressante dia a dia no 
trânsito) e altura e profundi-
dade do volante. Nesse item, 

poderia ser disponibilizada a 
opção um pouco mais baixa, 
para acompanhar a altura mí-
nima do assento. Conta ainda 
com uma ampla praticidade 
para o condutor, vinda da po-
sição de dirigir alta e que traz 
uma sensação de poder, do 
assistente de estacionamen-
to – faz a manobra sozinho, fi-
cando o motorista responsá-
vel apenas por acionar o freio 
e engatar a marcha correta –, 
da tampa traseira elétrica, da 
chave presencial com partida 
à distância do motor, do aler-
ta de obstáculos dianteiros e 
traseiros, do assistente de saí-
da em ladeiras (Hill Holder), 
do freio de estacionamento 
eletrônico e dos alertas de trá-
fego cruzado.

Apesar de boa parte dos 
revestimentos internos se-
rem de plástico e outros em-
borrachados, a qualidade de 
acabamento é de primeira. 
Os detalhes em preto brilhan-
te em torno da tela de multi-
mídia, da manopla do câmbio 
e das saídas de ar conferem 
um requinte notável. A cabi-
ne combina rusticidade, bom 
gosto e robustez caracterís-
ticos dos SUVs de segmen-
to superior. Com área envi-
draçada bem adequada para 
seu tamanho, o jipe de luxo é 
um veículo confortável, bem 
arejado para seus ocupantes, 
muito agradável de ser diri-
gido e ideal para longas via-
gens. (Daniel Dias/AutoMotrix)
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PANORAMA

 A O tombo previsto inicial-
mente em abril pelo setor au-
tomotivo brasileiro por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus, com a maior parte 
das fabricantes com paralisa-
ção ou férias coletivas na pro-
dução de veículos no Brasil, 
veio mais cedo. Nos núme-
ros apresentados pela Federa-
ção Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fe-
nabrave), todos estavam em 
vermelho, ou seja, negativos 
no terceiro mês do ano. Um 
panorama muito mais som-
brio está por vir em abril, se 
um milagre da ciência global 
não frear o avanço da gripe 
Covid-19. 

A Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea) divulgou 
no dia 6 de abril os resulta-
dos da indústria em março, 
já com forte contaminação 
da crise do Covid-19 nas úl-
timas duas semanas do mês. 
Depois da primeira quinzena 
de forte atividade no merca-
do interno, que apontava para 
um crescimento, a paralisa-
ção gradativa do comércio e 
das fábricas na segunda par-
te do mês resultou em queda 
de quase 90% nas atividades 
do setor. “Até o começo da 
segunda quinzena, as vendas 

Contágio real e imediato
COMO LIDAR. Entidades do setor automotivo brasileiro tentam encontrar saída para 
a crise provocada pela pandemia do Covid-19; o mercado estava aquecido

estavam em alta, em relação 
a 2019. Mas o avanço da pan-
demia em nosso país foi pro-
vocando a interrupção das 
atividades nas fábricas e nas 
concessionárias”, contabiliza 
Luiz Carlos Moraes, presiden-
te da Anfavea.

As montadoras estão ofe-
recendo suas instalações para 
atividades alternativas. A for-
ça-tarefa de conserto de res-
piradores promovida pelo Mi-
nistério da Economia junto à 
indústria automotiva deu iní-
cio nesta semana aos reparos 
e rapidamente já conseguirá 
entregar os aparelhos em fun-
cionamento para os hospitais 
do país. Apenas nas cinco ins-
talações da General Motors 

que estão fazendo os conser-
tos, foram recebidos 91 respi-
radores, 37 foram consertados 
e devem seguir para os hospi-
tais de origem nos próximos 
dias, após a calibragem. 

A Volkswagen do Brasil, 
em parceria com a Associação 
Brasileira de Distribuidores 
Volkswagen (Assobrav), ofere-
cerá até o dia 30 de junho ser-
viços de reparo em suas con-
cessionárias para veículos da 
marca da Secretaria da Saúde 
dos Estados de São Paulo e do 
Paraná, locais onde a empresa 
tem fábrica, que estão sendo 
usadas no combate ao coro-
navírus. A mão de obra dos 
serviços é gratuita, com todos 
os cuidados de segurança e 

higiene dos profissionais das 
concessionárias. 

A FCA está montando um 
hospital de campanha total-
mente equipado para o aten-
dimento de casos de corona-
vírus no município de Goiana 
e região, na Zona da Mata per-
nambucana, onde está ins-
talada a fábrica que produz 
os Jeep Renegade e Compass. 
Um dos prédios do comple-
xo está em fase de adequação 
para abrigar cem leitos, dos 
quais três para os casos mais 
graves, que demandem esta-
bilização até o deslocamento 
para uma UTI e outros 97 em 
enfermaria.
(Daniel Dias/AutoMotrix)

Pátio da fábrica da Volkswagen em São Bernardo está cheio 

DIVULGAÇÃO

“Vendas estavam em alta”, diz Luiz Carlos Moraes, da Anfavea

A FCA, que produz o Jeep Renegade, desenvolveu um laboratório de manutenção de ventiladores

A 
R 18 marca a entrada da 
BMW no segmento de 
cruisers, e oferece um de-
sign altamente favorável à 
customização – uma pre-

missa surgida desde as fases iniciais 
do design do layout básico da moto-
cicleta. Ela chega às concessionárias 
europeias no segundo semestre, por 
22.990 euros. 

A peça central da nova R 18 é um 
motor boxer de dois cilindros recen-
temente desenvolvido. Tanto sua 
aparência impressionante quanto 
sua tecnologia refletem a continua-
ção dos tradicionais boxers refrige-
rados a ar que ofereceram uma ex-
periência inspiradora de pilotagem. 
O mais potente motor boxer de dois 
cilindros já usado na produção de 
motocicletas tem 1.802 cc. De acor-
do com a BMW, seu mais novo pro-
duto acelera de zero a 100 km/h em 
4,8 segundos e atinge a velocidade 
máxima de 180 km/h.

Os elementos de suspensão da 
BMW R 18 dispensam deliberada-
mente as opções de ajuste eletrô-
nico. Em vez disso, um garfo teles-
cópico e um suporte de suspensão 
central montado diretamente com 
amortecimento dependente do des-
locamento e pré-carga de mola ajus-
tável garantem um controle supe-
rior das rodas e um conforto da 
suspensão. O diâmetro do tubo do 
garfo é de 49 mm, enquanto o curso 
da suspensão é de 120 mm na frente 
e 90 mm na traseira. O novo siste-
ma de freios consiste em um disco 
duplo na frente e um único disco na 
traseira em conjunto com pinças de 
quatro pistões fixas. As rodas com 
raios tradicionais garantem uma 
aparência extremamente elegante. 
Nos reservatórios de fluido, no ve-
locímetro e em outros pontos da R 
18 aparece a inscrição “Berlin Built” 
(construída em Berlim), a cidade na 
qual, desde 1969, a marca alemã pro-
duz a maioria de suas motos.

A R 18 oferece três modos de pilo-
tagem padrão “Rain”, “Roll” e “Rock”, 
para poder se adaptar às preferên-
cias do piloto. De série, também in-
clui ASC (Controle de Estabilidade 
Automático, desengatável), o que 
garante um alto nível de segurança 
na pilotagem. Além disso, a nova R 
18 é equipada com controle de tor-
que de arrasto do motor (MSR). En-
tre outras opções, uma assistência à 
ré torna as manobras convenientes, 
enquanto a função Hill Start Control 
facilita as subidas.
(Edmundo Dantas/AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

A BMW R 18 acelera de zero a 100 km/h em 4,8 
segundos e atinge a velocidade de 180 km/h

A BMW R 18 oferece três modos de pilotagem, a 
Rain, Roll e Rock, que se adaptam ao piloto

O novo sistema de freios da R 18 consiste em  um 
disco duplo na frente e um na traseira

Fábricas da General Motors estão consertando respiradores

Admirável
mundo novo

NOVIDADE. Com a nova R 18, a BMW Motorrad 
entra em alto estilo no segmento das cruisers
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

EDITAL Nº 04/2020
PROCESSO Nº 157/2020

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 interessados 
que encontra-se aberta nesta Prefeitura 
a Tomada de Preços nº 02/2020, que 
tem por objeto contratação de empre-
sa para execução de 3.540,36 m² de 
pavimentação em vias do Município. 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global. 
Entrega dos envelopes até 09h30m 
do dia 11/05/2020, com abertura no 
mesmo dia às 10h00m, na sala de 
reuniões da Secretaria Municipal de 
Administração. O edital completo e 
seus anexos encontram-se disponível 
no site WWW.caraguatatuba.sp.gov.br 
/ link licitações.

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
EDITAL Nº 15/2020

PROCESSO Nº 3434/2020
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 nes-
ta Prefeitura a Tomada de Preços nº 
04/2020, que tem por objeto contra-
tação de empresa para execução de 
obras de Infraestrutura Urbana em di-
versas ruas do bairro Recanto do Sol. 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global. 
Entrega dos envelopes até 09h30m 
do dia 15/05/2020, com abertura no 
mesmo dia às 10h00m, na sala de 
reuniões da Secretaria Municipal de 
Administração. O edital completo e 
seus anexos encontram-se disponível 
no site WWW.caraguatatuba.sp.gov.br 
/ link licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA
EXTR. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO - PROC. 306/2020 - CONCORRÊNCIA 001/2020 - OBJETO: contratação de 
empresa especializada visando à execução do Projeto “Recuperação/Restauração do “Palácio do Imperador”, 
Etapa 1 – Restauro do Palácio/Obras Civis/Infraestrutura, objeto do Convênio SJC/FID 89/2019, Processo SJC 
1331522/2017, celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio do Conselho Gestor do Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos – 1) Fica alterado a data para APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO, 
constante no item 2.1 do edital, o qual passa a ser o dia 22 de abril de 2.020, às 08h30min horas - 2) As demais 
cláusulas e condições permanecem inalterados - Itapura, 08/abril/2020 – Fábio Dourado – Pref. Munic.

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020

EDITAL Nº 037/2020
Objeto: Aquisição de Materiais de Proteção e 
Segurança Individual. Encerramento: 29 (vinte 
e nove) de abril de 2020 às 10h00. Informações: 
A Cópia completa do Edital poderá ser adquirida, 
mediante apresentação de mídia, no Departamen-
to de Suprimentos, sito à Av. Eduardo Roberto 
Daher, 1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, 
ou mediante solicitação através do endereço ele-
trônico pregao@itapecerica.sp.gov.br, contendo os 
dados cadastrais do interessado. Demais informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 
ramal 9109 ou 9112, com código de acesso (DDD) 
0XX11.

Itapecerica da Serra, 09 de abril de 2.020.
IVO MARTELLO FILHO

Secretário Municipal de Finanças

“AVISO DE LICITAÇÃO”-REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

EDITAL Nº 030/2020
Objeto:  Registro de Preços para aquisição de 
peças e acessórios genuínos e/ou originais 
para veículos multimarcas leves e pesados. 
Encerramento: REABERTO  para o dia 30 (trinta) 
de abril de 2.020 às 10h00. Informações: A Cópia 
completa do Edital poderá ser adquirida, median-
te apresentação de mídia, no Departamento de 
Suprimentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 
1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no horário 
das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, ou me-
diante solicitação através do endereço eletrônico 
pregao@itapecerica.sp.gov.br, contendo os dados 
cadastrais do interessado. Demais informações 
poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ra-
mal 9109 ou 9112, com código de acesso (DDD) 
0XX11.

Itapecerica da Serra, 09 de abril de 2.020.
  IVO MARTELLO FILHO

Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020. O MUNICIPÍO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, 
localizada na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem possa interessar, 
que no dia 24 de abril de 2020, às 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar licitação 
no Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por 
escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À 
MERENDA ESCOLAR, conforme especificações contidas no edital que regula o certame. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada no endereço 
acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como 
no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 
3943-9400. Barrinha/SP, em 09 de abril de 2020. ÉVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA. -Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020. O MUNICIPÍO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, 
localizada na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem possa interessar, 
que no dia 27 de abril de 2020, às 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar licitação no 
Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo por escopo 
a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS 
AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, conforme especificações contidas 
no edital que regula o certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 
08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 3943-9400. Barrinha/SP, em 09 de abril de 2020. 
ÉVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA. -Pregoeiro Oficial.

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Publicação de Homologação

Processo Administrativo 
nº 161/2019

Tomada de Preço nº 02/2019
“Venho por intermédio comunicar que, no 
uso das atribuições que me são competen-
tes e acatando a decisão do Sr. Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
HOMOLOGO a licitação para o Serviço de 
tratamento acústico nas dependências da 
Fundação das Artes a empresa Vibrasom 
Tecnologia Acústica Ltda., vencedora do 
certame – Valor: R$ 395.999,15.

São Caetano do Sul, 02 de abril de 2020
JOÃO MANOEL DA COSTA NETO

Presidente do Conselho de Curadores
Fundação das Artes de São Caetano do Sul

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2020

(RESUMIDO)
Objeto: contratação de parceria público-privada, 
de empresa apta à prestação dos serviços públi-
cos para Modernização, Gestão, Manutenção, Oti-
mização e Geração de Energia Ambientalmente 
Sustentável através do Processo de Tratamento 
Térmico de Resíduos em especial os RSU - Re-
síduos Sólidos Urbanos, no Município de TUPÃ. 
LEIA-SE:
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DA MINUTA DO 
EDITAL DE LICITAÇÃO E DO CONTRATO DE 
PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP), de em-
presa apta à prestação dos serviços públicos para 
Modernização, Gestão, Manutenção, Otimização e 
Geração de Energia Ambientalmente Sustentável 
através do Processo de Tratamento Térmico de 
Resíduos em especial os RSU - Resíduos Sólidos 
Urbanos, no Município de TUPÃ. Os documentos 
submetidos à consulta poderão ser obtidos no site 
www.tupa.sp.gov.br. As contribuições deverão ser 
encaminhadas até às 17h do dia 15 de maio de 
2.020 por e-mail para um dos endereços: com-
pras@tupa.sp.gov.br, ou protocolar no Paço Mu-
nicipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 
(centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-
-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min 
às 17h00min, Estância Turística de Tupã, em 
09/04/2020. Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 35/2020

Tomada de Preço Obras 5/2020
OBJETO: contratação de empresa para execução de 
reforma e modernização do Estádio Municipal “José 
de Freitas Cayres”, conforme Contrato de Repasse 
n°874627/2018 fi rmado com o Ministério do Esporte, 
requisição n° 015/2020 da Secretaria de Desenvolvi-
mento Municipal
HOMOLOGAÇÃO
1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, conforme a 
tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato 
neste sentido, se necessário;
3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a 
Nota de Empenho e respectivo pagamento;
4. Após formalidades legais, arquive-se.
ADJUDICAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela ADJUDICA-
ÇÃO do presente:
EMPRESA: HAVAX CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA
TOTAL: R$ 269.123,00(Duzentos e Sessenta e Nove 
Mil, Cento e Vinte e Três Reais)

LUCELIA, 8 de Abril de 2020.
CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR

Prefeito 

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 36/2020

Tomada de Preço Obras 6/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução de 
obra de revitalização da Praça e Serviços complemen-
tares no município de Lucélia, conforme Contrato de 
Repasse n°857026/2017 fi rmado com o Ministério das 
Cidades, requisição n° 003/2020 da Secretaria de De-
senvolvimento Municipal
HOMOLOGAÇÃO
1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, conforme a 
tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato 
neste sentido, se necessário;
3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a 
Nota de Empenho e respectivo pagamento;
4. Após formalidades legais, arquive-se.
ADJUDICAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela ADJUDICA-
ÇÃO do presente:
EMPRESA: HAVAX CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA
TOTAL: R$ 274.175,20(Duzentos e Setenta e Quatro 
Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

LUCELIA, 8 de Abril de 2020
CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO 26/2020
TOMADA DE PREÇO 01/2020 - PROCESSO Nº 
06/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: 4G CONTRUÇÕES DE AURIFLAMA 
LTDA – ME
Objeto: contratação de empresa no regime de emprei-
tada global para construção e revitalização da Praça 
“José Firpo” de acordo com a requisição n°107/19 da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Termo de 
Referencia (anexo I).
Vigência: 18 meses.
Valor: R$ 887.999,94.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 05 de março de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.

Edgar Manoel de Souza Junior, sócio – diretor.

EXTRATO DO CONTRATO 30/2020
TOMADA DE PREÇO 02/2020 - PROCESSO Nº 
30/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
Objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de recapeamento Asfáltico, englobando 
materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ em diversas 
ruas do município de Lucélia-SP conforme emenda 
n° 2018/0820456, processo n° 30/2020, requisição n° 
127/2019 da Secretaria de Desenvolvimento Municipal 
e Termo de Referencia (anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 109.241,13.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 07 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.
SERGIO LUIS CHIQUETTO, Diretor Administrativo.

EXTRATO DO CONTRATO 31/2020
TOMADA DE PREÇO 03/2020 - PROCESSO Nº 
33/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
Objeto: contratação de empresa para execução de 
recapeamento asfáltico – Vila Cayres, contrato de re-
passe nº 867456/2018, operação caixa nº 1053760-
18/2018, requisição n° 114/2019 da Secretaria de 
Desenvolvimento Municipal e Termo de Referencia 
(anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 230.083,96.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 08 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.
SERGIO LUIS CHIQUETTO, Diretor Administrativo.

EXTRATO DO CONTRATO 32/2020
TOMADA DE PREÇO 04/2020 - PROCESSO Nº 
34/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
Objeto: contratação de empresa para execução de 
recapeamento asfáltico – Vila Cayres, Vila Rennó e 
Jardim Paulista, contrato de repasse nº 867457/2018, 
operação caixa nº 1053767-66/2018, requisição n° 
115/2019 da Secretaria de Desenvolvimento Municipal 
e Termo de Referencia (anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 230.082,63.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 08 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.
SERGIO LUIS CHIQUETTO, Diretor Administrativo.

EXTRATO DO CONTRATO 33/2020
TOMADA DE PREÇO 05/2020 - PROCESSO Nº 
35/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: HAVAX CONSTRUTORA E SERVI-
ÇOS LTDA
Objeto: contratação de empresa para execução de 
reforma e modernização do Estádio Municipal “José 
de Freitas Cayres”, conforme Contrato de Repasse 
n°874627/2018 fi rmado com o Ministério do Esporte, 
requisição n° 015/2020 da Secretaria de Desenvolvi-
mento Municipal e Termo de Referencia (anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 269.123,00
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 08 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.

ANDRÉ GARCIA DIAS
Sócio Administrador

EXTRATO DO CONTRATO 34/2020
TOMADA DE PREÇO 06/2020 - PROCESSO Nº 
36/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: HAVAX CONSTRUTORA E SERVI-
ÇOS LTDA
Objeto: contratação de empresa para execução de 
obra de revitalização da Praça e Serviços comple-
mentares no município de Lucélia, conforme Contrato 
de Repasse n°857026/2017 fi rmado com o Ministério 
das Cidades, requisição n° 003/2020 da Secretaria 
de Desenvolvimento Municipal e Termo de Referencia 
(anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 274.175,20
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 08 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.

ANDRÉ GARCIA DIAS, Sócio Administrador.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 100.109/2019 - Moda-
lidade Pregão Presencial nº 100/2019 - Con-
tratação de Empresa Especializada na Pres-
tação de Serviços de Manutenção Preven-
tiva e Corretiva dos Sistemas Hidráulicos, 
Elétricos, Serralheria, Marcenaria, Telhados, 
Civil e Serviços Gerais, em Praças; Parques 
e em todas as unidades de próprios muni-
cipais das Secretarias de: Saúde; Esporte; 
Cultura; Serviços Urbanos; Segurança; So-
cial; Mobilidade; Planejamento, e das Fun-
dações: Cultura e Pró Memória, no Município 
de São Caetano do Sul. JULGAMENTO DO 
RECURSO: “Por todo o exposto, acompa-
nho os pareceres técnicos (fl s.1267/1269) e 
jurídico ofertados (fl s.1086/1094, 1097/1101 
e 1272/1276), e JULGO IMPROCEDEN-
TE O RECURSO INTERPOSTO PELA 
EMPRESA AC MELKO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP (fl s.1022/1031) 
e PARCIALMENTE PROCEDENTE O RE-
CURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA 
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPE-
ZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS 
HUMANOS S.A (fl s. 1032/1057) para o fi m 
de inabilitar a licitante Pro-Jecto - Gestão, 
Assessoria e Serviços EIRELI no Pregão 
Presencial nº 100/2019, prosseguindo-se 
o certame licitatório.” Diretor do Depto. De 
Licitações e Contratos: Caio Lessio Previa-
to - 09/04/2020. São Caetano do Sul, 09 de 
abril de 2020. Caio Lessio Previato-Diretor 
do Departamento de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2020 - PROC. Nº 
300.057/2020, oriunda do proc. 19166/2019 - DETENTORA: LEDLUZ INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Registro de preços para fornecimento de luminária modular 
para iluminação pública. DATA DA ASSINATURA: 09/04/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses, a contar da data da publicação da respectiva ata - PREÇOS REGISTRADOS: Itens 
e Valores unitários (R$):02 Luminária para iluminação pública modular com tecnologia led, 
fl uxo luminoso mínimo de 9.800 lumens e potência máxima de 70 watts, tensão de operação 
entre 100 e 270 volts em corrente alternada, frequência de operação entre 47 e 63 hertz, fa-
tor de potência mínimo de 0,92, imunidade contra sobre tensões transientes (IEC-61000-4-4 
E IEC-61000-4-5), proteção contra surto 10KV/12KA (IEEE C62.41.1/2002, IEC-61643/2011 
classe II e ABNT NBR IEC-61643-1/2007), vida útil mínima de 50.000 horas (portaria INME-
TRO nº 20/2007-temperatura ambiente: 35ºc), emissão de frequências harmônicas máxima 
de 10%, temperatura de operação entre -35 e +50 graus Celcius, proteção contra choque 
elétrico classe II, grau de proteção ip66 no conjunto da luminária, tomada para relé fotoelétri-
co 7 pinos (NEMA/ANSI C136.41/2013), efi ciência luminosa mínima de 140 lumens por watt, 
curva fotométrica (ângulo de abertura) tipo II - curto/média - limitada / totalmente limitada 
(NBR 5101), temperatura de cor (TCC) de 5.000 kelvin (K), índice de reprodução de cores 
(IRC) mínima de 70 (CIE 13.3/1995), lente/refrator de policarbonato uniforme na espessura, 
com transparência mínima de 90% e resistente aos raios ultravioleta (UV) e ao intemperis-
mo (ATSM G154 e portaria iNMETRO nº 20/20017), fi xação em braço horizontal de 33 mm 
até 63 mm de diâmetro com ajuste de ângulo entre +5º e -5º R$ 602,00; 08 Luminária para 
iluminação pública modular com tecnologia led, fl uxo luminoso mínimo de 28000 lumens 
e potência máxima de 200 watts, tensão de operação entre 100 e 270 volts em corrente 
alternada, frequência de operação entre 47 e 63 hertz, fator de potência mínimo de 0,92, imu-
nidade contra sobre tensões transientes (IEC-61000-4-4 E IEC-61000-4-5), proteção contra 
surto 10KV/12KA(IEEE C62.41.1/2002, IEC-61643/2011 classe II e ABNT NBR IEC-61643-
1/2007), vida útil mínima de 50.000 horas (portaria INMETRO nº 20/2007-temperatura am-
biente: 35ºc), emissão de frequências harmônicas máxima de 10%, temperatura de operação 
entre -35 e +50 graus Celcius, proteção contra choque elétrico classe I, grau de proteção ip66 
no conjunto da luminária, tomada para relé fotoelétrico 7 pinos (NEMA/ANSI c136.41/2013), 
efi ciência luminosa mínima de 140 lumens por watt, curva fotométrica (ângulo de abertura) 
tipo II - curto/média - limitada / totalmente limitada (NBR 5101), temperatura de cor (TCC) 
de 5.000 kelvin (K), índice de reprodução de cores (IRC) mínima de 70 (CIE 13.3/1995), 
lente/refrator de policarbonato uniforme na espessura, com transparência mínima de 90% 
e resistente aos raios ultravioleta (uv) e ao intemperismo (ATSM G154 e portaria INMETRO 
nº 20/20017), fi xação em braço horizontal de 33 mm até 63 mm de diâmetro com ajuste de 
ângulo entre +5º e -5º R$ 975,00; 10 Luminária para iluminação pública modular com tecno-
logia led, fl uxo luminoso mínimo de 33600 lumens e potência máxima de 240 watts, tensão 
de operação entre 100 e 270 volts em corrente alternada, frequência de operação entre 47 
e 63 hertz, fator de potência mínimo de 0,92, imunidade contra sobre tensões transientes 
(IEC-61000-4-4 e IEC-61000-4-5), proteção contra surto 10KV/12KA(IEEE C62.41.1/2002, 
IEC-61643/2011 classe II e ABNT NBR IEC-61643-1/2007), vida útil mínima de 50.000 horas 
(portaria INMETRO nº 20/2007-temperatura ambiente: 35ºc), emissão de frequências har-
mônicas máxima de 10%, temperatura de operação entre -35 e +50 graus celcius, proteção 
contra choque elétrico classe I, grau de proteção ip66 no conjunto da luminária, tomada 
para relé fotoelétrico 7 pinos (NEMA/ANSI C136.41/2013), efi ciência luminosa mínima de 
140 lumens por watt, curva fotométrica (ângulo de abertura) tipo II - curto/média - limitada 
/ totalmente limitada (NBR 5101), temperatura de cor (TCC) de 5.000 kelvin (K), índice de 
reprodução de cores (IRC) mínima de 70 (CIE 13.3/1995), lente/refrator de policarbonato 
uniforme na espessura, com transparência mínima de 90% e resistente aos raios ultravioleta 
(UV) e ao intemperismo (ATSM G154 e portaria INMETRO nº 20/20017), fi xação em braço 
horizontal de 33 mm até 63 mm de diâmetro com ajuste de ângulo entre +5º e -5º R$ 1.730,00 
12 Luminária para iluminação pública modular com tecnologia led, fl uxo luminoso mínimo de 
7.000 lumens e potência máxima de 50 watts, tensão de operação entre 100 e 270 volts em 
corrente alternada, frequência de operação entre 47 e 63 hertz, fator de potência mínimo de 
0,92, imunidade contra sobre tensões transientes (IEC-61000-4-4 e IEC-61000-4-5), prote-
ção contra surto 10KV/12KA(IEEE C62.41.1/2002, IEC-61643/2011 classe II e ABNT NBR 
IEC-61643-1/2007), vida útil mínima de 50.000 horas (portaria INMETRO nº 20/2007-tem-
peratura ambiente: 35ºc), emissão de frequências harmônicas máxima de 10%, temperatura 
de operação entre -35 e +50 graus Celcius, proteção contra choque elétrico classe I, grau de 
proteção ip66 no conjunto da luminária, tomada para relé fotoelétrico 7 pinos (NEMA/ANSI 
C136.41/2013), efi ciência luminosa mínima de 140 lumens por watt, curva fotométrica (ângu-
lo de abertura) tipo II - curto/média - limitada / totalmente limitada (NBR 5101), temperatura 
de cor (TCC) de 5.000 kelvin (K), índice de reprodução de cores (IRC) mínima de 70 (CIE 
13.3/1995), lente/refrator de policarbonato uniforme na espessura, com transparência mínima 
de 90% e resistente aos raios ultravioleta (UV) e ao intemperismo (ATSM G154 e portaria 
INMETRO nº 20/20017), fi xação em braço horizontal de 33 mm até 63 mm de diâmetro com 
ajuste de ângulo entre +5º e -5º R$ 567. GESTOR: Marcelo Victor. ILIOMAR DARRONQUI - 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos .

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS URBANOS
RESUMO DE ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS Nº 25/2020 - PROC. Nº 
300.058/2020, oriunda do proc. 19166/2019 
- DETENTORA: TROPICO EQUIPAMEN-
TOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Regis-
tro de Preços para Fornecimento de Luminá-
ria Modular para Iluminação Pública. DATA 
DA ASSINATURA: 09/04/2020. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata - PREÇOS 
REGISTRADOS: Itens e Valores unitários 
(R$):05 Luminária para iluminação pública 
modular com tecnologia led, fl uxo luminoso 
mínimo de 21000 lumens e potência máxi-
ma de 150 watts, tensão de operação entre 
100 e 270 volts em corrente alternada, fre-
quência de operação entre 47 e 63 hertz, 
fator de potência mínimo de 0,92, imunida-
de contra sobre tensões transientes (iec-
61000-4-4 e iec-61000-4-5), proteção con-
tra surto 10KV/12KA(IEEE C62.41.1/2002, 
IEC-61643/2011 classe II e ABNT NBR IEC-
61643-1/2007), vida útil mínima de 50.000 
horas (portaria INMETRO nº 20/2007-tem-
peratura ambiente: 35ºc), emissão de fre-
quências harmônicas máxima de 10%, tem-
peratura de operação entre -35 e +50 graus 
celcius, proteção contra choque elétrico 
classe I, grau de proteção ip66 no conjunto 
da luminária, tomada para relé fotoelétrico 7 
pinos (NEMA/ANSI c136.41/2013), efi ciên-
cia luminosa mínima de 140 lumens por watt, 
curva fotométrica (ângulo de abertura) tipo 
II - curto/média - limitada / totalmente limi-
tada (NBR 5101), temperatura de cor (TCC) 
de 5.000 kelvin (K), índice de reprodução de 
cores (IRC) mínima de 70 (CIE 13.3/1995), 
lente/refrator de policarbonato uniforme na 
espessura, com transparência mínima de 
90% e resistente aos raios ultravioleta (UV) 
e ao intemperismo (ATSM G154 e portaria 
INMETRO nº 20/20017), fi xação em braço 
horizontal de 33 mm até 63 mm de diâme-
tro com ajuste de ângulo entre +5º e -5º R$ 
770,00 GESTOR: Marcelo Victor. ILIOMAR 
DARRONQUI - Secretário Municipal de Ser-
viços Urbanos.

AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS nº 
02/2020 – PROC. nº 22/2020 – Objeto: Elaboração 
de projeto executivo de Interceptor de Esgotos Sani-
tários com cerca de 1.980 m de extensão na margem 
esquerda do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho 
M Gouveia Neto entre a Rua Primeiro Mestre e a Av. 
Marginal Piedade, incluindo levantamento topográfi-
co, sondagens do subsolo e licenciamento ambiental, 
conforme descrito no Anexo 1 do Edital (Memorial 
Descritivo). Tendo em vista as alterações procedidas 
no Edital, fica designado o dia 30.04.2020 até às 8h45 
para a entrega dos envelopes e às 9h00 para a aber-
tura da licitação, no mesmo local. S.J.R.P, 09.04.2020 
– Rafael Santos Lopes– Presidente Interino da CL.
AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS 
nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020 – Objeto: Elabora-
ção de projeto executivo de Interceptor de Esgotos 
Sanitários na margem direita do Córrego Piedade, 
no Município de São José do Rio Preto, conforme 
descrito no Anexo 1 do Edital. Tendo em vista as 
alterações procedidas no Edital, fica designado o 
dia 04.05.2020 até às 8h45 para a entrega dos en-
velopes e às 9h00 para a abertura da licitação, no 
mesmo local. S.J.R.P, 09.04.2020 – Rafael Santos 
Lopes– Presidente Interino da CL.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2020 - 
PROCESSO N. E – 775/2020 OBJETO: A 
presente licitação tem por objeto o “Regis-
tro de Preço” para futura aquisição de me-
dicamentos, obedecidas às especificações 
técnicas constantes no Anexo I do edital. 
HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO 
PERMANENTE PARA JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES desta Prefeitura; ADJUDICA-
ÇÃO, considerando a decisão da Comissão 
Permanente para Julgamento de Licitações, 
optamos pela ADJUDICAÇÃO do presente 
para a empresa: Comercial Cirúrgica Rio-
clarense Ltda inscrita no CNPJ sob o n.º 
67.729.178/0004-91, vencedora dos itens: 
180 R$ 4,33 e 337 R$ 0,89. Embu Guaçu 09 
de abril de 2020. Maria Lúcia da Silva Mar-
ques Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO DO ATO, 
CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
E HIGIENE, COM DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO COM BASE NO ARTIGO 24, INCISO 
IV DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS AL-
TERAÇÕES.TERMO DE RATIFICAÇÃO À 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2020 À 
vista dos elementos contidos no presente 
processo devidamente justificado, CONSI-
DERANDO que é possível a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no artigo 24 inciso 
IV da Lei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO n.° 
02/2020.Autorizo em consequência, a pro-
ceder-se a aquisição, conforme abaixo des-
crito: A aquisição de material de limpeza e hi-
giene, em atendimento a Secretaria Munici-
pal de Saúde do município de Embu Guaçu. 
Valor Total Estimado: R$ 118.585,30 (Cento 
e Dezoito Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco 
Reais e Trinta Centavos), Fundamento Le-
gal Artigo 24 inciso IV da Lei n.° 8.666/1993. 
Justificativa Anexa nos autos do processo 
de dispensa de licitação n.° 02/2020. RATI-
FICO as vistas dos elementos contidos no 
presente processo devidamente justificado, 
considerando que a legislação prevê a dis-
pensa de licitação em conformidade com a 
Lei Federal n.º 8.666/93. Autorizo em con-
sequência a proceder-se a aquisição de 
material de limpeza e higiene, conforme 
abaixo descrito: A aquisição será adquirida 
pela empresa: AMERICA SERVE LIMPEZA 
E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 09.424.115/0001-88 no valor de R$ 
118.585,30 (Cento e Dezoito Mil, Quinhentos 
e Oitenta e Cinco Reais e Trinta Centavos) 
por dispensa de licitação, fundamentado no 
Art. 24 inciso IV da Lei n.º 8666/93 e suas 
alterações. Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em especial à 
prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal 
n° 8.666/1993, e que, após, seja o presente 
expediente devidamente autuado e arquiva-
do. Embu Guaçu, 09 de abril de 2020. Maria 
Lúcia da Silva Marques Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL n.º 
010/2020 - PROCESSO n.º 1018/2020;
ENTREGA DOS ENVELOPES: Às 10:30h do dia 
29 de abril de 2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 10:30h do dia 29 de abril de 2020.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRE-
VENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO 
E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES 
CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS 
DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PE-
RÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES.”
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
RETIRADA DO EDITAL: PARA MAIORES IN-
FORMAÇÕES, RETIRAR O EDITAL COMPLETO 
ATRAVÉS DO SITE http://www.araraquara.sp.
gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-gestao-e-financas.

Araraquara, 09 de Abril de 2020.
JULIANA PICOLI AGATTE

SECRETÁRIA DE GESTÃO E FINANÇAS
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

SECRETÁRIA DE SAÚDE
JACQUELINE PEREIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MILENA MALHEIROS PAVANELLI

SECRETÁRIA DE ESPORTES E LAZER
TERESA CRISTINA TELAROLLI

SECRETÁRIA DE CULTURA
CLÉLIA MARA SANTOS

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
       GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Anuncie: 
11. 3729-6600 

DocuSign Envelope ID: E55ECB4D-3044-44E3-8944-F472D02F03A4
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

EDITAL Nº 04/2020
PROCESSO Nº 157/2020

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 interessados 
que encontra-se aberta nesta Prefeitura 
a Tomada de Preços nº 02/2020, que 
tem por objeto contratação de empre-
sa para execução de 3.540,36 m² de 
pavimentação em vias do Município. 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global. 
Entrega dos envelopes até 09h30m 
do dia 11/05/2020, com abertura no 
mesmo dia às 10h00m, na sala de 
reuniões da Secretaria Municipal de 
Administração. O edital completo e 
seus anexos encontram-se disponível 
no site WWW.caraguatatuba.sp.gov.br 
/ link licitações.

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
EDITAL Nº 15/2020

PROCESSO Nº 3434/2020
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 nes-
ta Prefeitura a Tomada de Preços nº 
04/2020, que tem por objeto contra-
tação de empresa para execução de 
obras de Infraestrutura Urbana em di-
versas ruas do bairro Recanto do Sol. 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global. 
Entrega dos envelopes até 09h30m 
do dia 15/05/2020, com abertura no 
mesmo dia às 10h00m, na sala de 
reuniões da Secretaria Municipal de 
Administração. O edital completo e 
seus anexos encontram-se disponível 
no site WWW.caraguatatuba.sp.gov.br 
/ link licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA
EXTR. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO - PROC. 306/2020 - CONCORRÊNCIA 001/2020 - OBJETO: contratação de 
empresa especializada visando à execução do Projeto “Recuperação/Restauração do “Palácio do Imperador”, 
Etapa 1 – Restauro do Palácio/Obras Civis/Infraestrutura, objeto do Convênio SJC/FID 89/2019, Processo SJC 
1331522/2017, celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio do Conselho Gestor do Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos – 1) Fica alterado a data para APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO, 
constante no item 2.1 do edital, o qual passa a ser o dia 22 de abril de 2.020, às 08h30min horas - 2) As demais 
cláusulas e condições permanecem inalterados - Itapura, 08/abril/2020 – Fábio Dourado – Pref. Munic.

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020

EDITAL Nº 037/2020
Objeto: Aquisição de Materiais de Proteção e 
Segurança Individual. Encerramento: 29 (vinte 
e nove) de abril de 2020 às 10h00. Informações: 
A Cópia completa do Edital poderá ser adquirida, 
mediante apresentação de mídia, no Departamen-
to de Suprimentos, sito à Av. Eduardo Roberto 
Daher, 1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, 
ou mediante solicitação através do endereço ele-
trônico pregao@itapecerica.sp.gov.br, contendo os 
dados cadastrais do interessado. Demais informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 
ramal 9109 ou 9112, com código de acesso (DDD) 
0XX11.

Itapecerica da Serra, 09 de abril de 2.020.
IVO MARTELLO FILHO

Secretário Municipal de Finanças

“AVISO DE LICITAÇÃO”-REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

EDITAL Nº 030/2020
Objeto:  Registro de Preços para aquisição de 
peças e acessórios genuínos e/ou originais 
para veículos multimarcas leves e pesados. 
Encerramento: REABERTO  para o dia 30 (trinta) 
de abril de 2.020 às 10h00. Informações: A Cópia 
completa do Edital poderá ser adquirida, median-
te apresentação de mídia, no Departamento de 
Suprimentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 
1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no horário 
das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, ou me-
diante solicitação através do endereço eletrônico 
pregao@itapecerica.sp.gov.br, contendo os dados 
cadastrais do interessado. Demais informações 
poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ra-
mal 9109 ou 9112, com código de acesso (DDD) 
0XX11.

Itapecerica da Serra, 09 de abril de 2.020.
  IVO MARTELLO FILHO

Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020. O MUNICIPÍO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, 
localizada na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem possa interessar, 
que no dia 24 de abril de 2020, às 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar licitação 
no Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por 
escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À 
MERENDA ESCOLAR, conforme especificações contidas no edital que regula o certame. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada no endereço 
acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como 
no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 
3943-9400. Barrinha/SP, em 09 de abril de 2020. ÉVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA. -Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020. O MUNICIPÍO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, 
localizada na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem possa interessar, 
que no dia 27 de abril de 2020, às 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar licitação no 
Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo por escopo 
a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS 
AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, conforme especificações contidas 
no edital que regula o certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 
08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 3943-9400. Barrinha/SP, em 09 de abril de 2020. 
ÉVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA. -Pregoeiro Oficial.

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Publicação de Homologação

Processo Administrativo 
nº 161/2019

Tomada de Preço nº 02/2019
“Venho por intermédio comunicar que, no 
uso das atribuições que me são competen-
tes e acatando a decisão do Sr. Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
HOMOLOGO a licitação para o Serviço de 
tratamento acústico nas dependências da 
Fundação das Artes a empresa Vibrasom 
Tecnologia Acústica Ltda., vencedora do 
certame – Valor: R$ 395.999,15.

São Caetano do Sul, 02 de abril de 2020
JOÃO MANOEL DA COSTA NETO

Presidente do Conselho de Curadores
Fundação das Artes de São Caetano do Sul

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2020

(RESUMIDO)
Objeto: contratação de parceria público-privada, 
de empresa apta à prestação dos serviços públi-
cos para Modernização, Gestão, Manutenção, Oti-
mização e Geração de Energia Ambientalmente 
Sustentável através do Processo de Tratamento 
Térmico de Resíduos em especial os RSU - Re-
síduos Sólidos Urbanos, no Município de TUPÃ. 
LEIA-SE:
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DA MINUTA DO 
EDITAL DE LICITAÇÃO E DO CONTRATO DE 
PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP), de em-
presa apta à prestação dos serviços públicos para 
Modernização, Gestão, Manutenção, Otimização e 
Geração de Energia Ambientalmente Sustentável 
através do Processo de Tratamento Térmico de 
Resíduos em especial os RSU - Resíduos Sólidos 
Urbanos, no Município de TUPÃ. Os documentos 
submetidos à consulta poderão ser obtidos no site 
www.tupa.sp.gov.br. As contribuições deverão ser 
encaminhadas até às 17h do dia 15 de maio de 
2.020 por e-mail para um dos endereços: com-
pras@tupa.sp.gov.br, ou protocolar no Paço Mu-
nicipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 
(centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-
-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min 
às 17h00min, Estância Turística de Tupã, em 
09/04/2020. Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 35/2020

Tomada de Preço Obras 5/2020
OBJETO: contratação de empresa para execução de 
reforma e modernização do Estádio Municipal “José 
de Freitas Cayres”, conforme Contrato de Repasse 
n°874627/2018 fi rmado com o Ministério do Esporte, 
requisição n° 015/2020 da Secretaria de Desenvolvi-
mento Municipal
HOMOLOGAÇÃO
1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, conforme a 
tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato 
neste sentido, se necessário;
3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a 
Nota de Empenho e respectivo pagamento;
4. Após formalidades legais, arquive-se.
ADJUDICAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela ADJUDICA-
ÇÃO do presente:
EMPRESA: HAVAX CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA
TOTAL: R$ 269.123,00(Duzentos e Sessenta e Nove 
Mil, Cento e Vinte e Três Reais)

LUCELIA, 8 de Abril de 2020.
CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR

Prefeito 

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 36/2020

Tomada de Preço Obras 6/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução de 
obra de revitalização da Praça e Serviços complemen-
tares no município de Lucélia, conforme Contrato de 
Repasse n°857026/2017 fi rmado com o Ministério das 
Cidades, requisição n° 003/2020 da Secretaria de De-
senvolvimento Municipal
HOMOLOGAÇÃO
1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, conforme a 
tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato 
neste sentido, se necessário;
3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a 
Nota de Empenho e respectivo pagamento;
4. Após formalidades legais, arquive-se.
ADJUDICAÇÃO
CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela ADJUDICA-
ÇÃO do presente:
EMPRESA: HAVAX CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA
TOTAL: R$ 274.175,20(Duzentos e Setenta e Quatro 
Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

LUCELIA, 8 de Abril de 2020
CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO 26/2020
TOMADA DE PREÇO 01/2020 - PROCESSO Nº 
06/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: 4G CONTRUÇÕES DE AURIFLAMA 
LTDA – ME
Objeto: contratação de empresa no regime de emprei-
tada global para construção e revitalização da Praça 
“José Firpo” de acordo com a requisição n°107/19 da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Termo de 
Referencia (anexo I).
Vigência: 18 meses.
Valor: R$ 887.999,94.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 05 de março de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.

Edgar Manoel de Souza Junior, sócio – diretor.

EXTRATO DO CONTRATO 30/2020
TOMADA DE PREÇO 02/2020 - PROCESSO Nº 
30/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
Objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de recapeamento Asfáltico, englobando 
materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ em diversas 
ruas do município de Lucélia-SP conforme emenda 
n° 2018/0820456, processo n° 30/2020, requisição n° 
127/2019 da Secretaria de Desenvolvimento Municipal 
e Termo de Referencia (anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 109.241,13.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 07 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.
SERGIO LUIS CHIQUETTO, Diretor Administrativo.

EXTRATO DO CONTRATO 31/2020
TOMADA DE PREÇO 03/2020 - PROCESSO Nº 
33/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
Objeto: contratação de empresa para execução de 
recapeamento asfáltico – Vila Cayres, contrato de re-
passe nº 867456/2018, operação caixa nº 1053760-
18/2018, requisição n° 114/2019 da Secretaria de 
Desenvolvimento Municipal e Termo de Referencia 
(anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 230.083,96.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 08 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.
SERGIO LUIS CHIQUETTO, Diretor Administrativo.

EXTRATO DO CONTRATO 32/2020
TOMADA DE PREÇO 04/2020 - PROCESSO Nº 
34/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
Objeto: contratação de empresa para execução de 
recapeamento asfáltico – Vila Cayres, Vila Rennó e 
Jardim Paulista, contrato de repasse nº 867457/2018, 
operação caixa nº 1053767-66/2018, requisição n° 
115/2019 da Secretaria de Desenvolvimento Municipal 
e Termo de Referencia (anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 230.082,63.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 08 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.
SERGIO LUIS CHIQUETTO, Diretor Administrativo.

EXTRATO DO CONTRATO 33/2020
TOMADA DE PREÇO 05/2020 - PROCESSO Nº 
35/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: HAVAX CONSTRUTORA E SERVI-
ÇOS LTDA
Objeto: contratação de empresa para execução de 
reforma e modernização do Estádio Municipal “José 
de Freitas Cayres”, conforme Contrato de Repasse 
n°874627/2018 fi rmado com o Ministério do Esporte, 
requisição n° 015/2020 da Secretaria de Desenvolvi-
mento Municipal e Termo de Referencia (anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 269.123,00
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 08 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.

ANDRÉ GARCIA DIAS
Sócio Administrador

EXTRATO DO CONTRATO 34/2020
TOMADA DE PREÇO 06/2020 - PROCESSO Nº 
36/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LU-
CÉLIA, 
CONTRATADA: HAVAX CONSTRUTORA E SERVI-
ÇOS LTDA
Objeto: contratação de empresa para execução de 
obra de revitalização da Praça e Serviços comple-
mentares no município de Lucélia, conforme Contrato 
de Repasse n°857026/2017 fi rmado com o Ministério 
das Cidades, requisição n° 003/2020 da Secretaria 
de Desenvolvimento Municipal e Termo de Referencia 
(anexo I).
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 274.175,20
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
FORO: Fica eleito o da Comarca de Lucélia para dirimir 
qualquer dúvida oriunda do contrato. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: A Íntegra do contrato está à disposição dos 
interessados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Lucélia.

Lucélia, 08 de abril de 2020.
Carlos Ananias Campos de Souza Junior, Prefeito.

ANDRÉ GARCIA DIAS, Sócio Administrador.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 100.109/2019 - Moda-
lidade Pregão Presencial nº 100/2019 - Con-
tratação de Empresa Especializada na Pres-
tação de Serviços de Manutenção Preven-
tiva e Corretiva dos Sistemas Hidráulicos, 
Elétricos, Serralheria, Marcenaria, Telhados, 
Civil e Serviços Gerais, em Praças; Parques 
e em todas as unidades de próprios muni-
cipais das Secretarias de: Saúde; Esporte; 
Cultura; Serviços Urbanos; Segurança; So-
cial; Mobilidade; Planejamento, e das Fun-
dações: Cultura e Pró Memória, no Município 
de São Caetano do Sul. JULGAMENTO DO 
RECURSO: “Por todo o exposto, acompa-
nho os pareceres técnicos (fl s.1267/1269) e 
jurídico ofertados (fl s.1086/1094, 1097/1101 
e 1272/1276), e JULGO IMPROCEDEN-
TE O RECURSO INTERPOSTO PELA 
EMPRESA AC MELKO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP (fl s.1022/1031) 
e PARCIALMENTE PROCEDENTE O RE-
CURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA 
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPE-
ZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS 
HUMANOS S.A (fl s. 1032/1057) para o fi m 
de inabilitar a licitante Pro-Jecto - Gestão, 
Assessoria e Serviços EIRELI no Pregão 
Presencial nº 100/2019, prosseguindo-se 
o certame licitatório.” Diretor do Depto. De 
Licitações e Contratos: Caio Lessio Previa-
to - 09/04/2020. São Caetano do Sul, 09 de 
abril de 2020. Caio Lessio Previato-Diretor 
do Departamento de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2020 - PROC. Nº 
300.057/2020, oriunda do proc. 19166/2019 - DETENTORA: LEDLUZ INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Registro de preços para fornecimento de luminária modular 
para iluminação pública. DATA DA ASSINATURA: 09/04/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses, a contar da data da publicação da respectiva ata - PREÇOS REGISTRADOS: Itens 
e Valores unitários (R$):02 Luminária para iluminação pública modular com tecnologia led, 
fl uxo luminoso mínimo de 9.800 lumens e potência máxima de 70 watts, tensão de operação 
entre 100 e 270 volts em corrente alternada, frequência de operação entre 47 e 63 hertz, fa-
tor de potência mínimo de 0,92, imunidade contra sobre tensões transientes (IEC-61000-4-4 
E IEC-61000-4-5), proteção contra surto 10KV/12KA (IEEE C62.41.1/2002, IEC-61643/2011 
classe II e ABNT NBR IEC-61643-1/2007), vida útil mínima de 50.000 horas (portaria INME-
TRO nº 20/2007-temperatura ambiente: 35ºc), emissão de frequências harmônicas máxima 
de 10%, temperatura de operação entre -35 e +50 graus Celcius, proteção contra choque 
elétrico classe II, grau de proteção ip66 no conjunto da luminária, tomada para relé fotoelétri-
co 7 pinos (NEMA/ANSI C136.41/2013), efi ciência luminosa mínima de 140 lumens por watt, 
curva fotométrica (ângulo de abertura) tipo II - curto/média - limitada / totalmente limitada 
(NBR 5101), temperatura de cor (TCC) de 5.000 kelvin (K), índice de reprodução de cores 
(IRC) mínima de 70 (CIE 13.3/1995), lente/refrator de policarbonato uniforme na espessura, 
com transparência mínima de 90% e resistente aos raios ultravioleta (UV) e ao intemperis-
mo (ATSM G154 e portaria iNMETRO nº 20/20017), fi xação em braço horizontal de 33 mm 
até 63 mm de diâmetro com ajuste de ângulo entre +5º e -5º R$ 602,00; 08 Luminária para 
iluminação pública modular com tecnologia led, fl uxo luminoso mínimo de 28000 lumens 
e potência máxima de 200 watts, tensão de operação entre 100 e 270 volts em corrente 
alternada, frequência de operação entre 47 e 63 hertz, fator de potência mínimo de 0,92, imu-
nidade contra sobre tensões transientes (IEC-61000-4-4 E IEC-61000-4-5), proteção contra 
surto 10KV/12KA(IEEE C62.41.1/2002, IEC-61643/2011 classe II e ABNT NBR IEC-61643-
1/2007), vida útil mínima de 50.000 horas (portaria INMETRO nº 20/2007-temperatura am-
biente: 35ºc), emissão de frequências harmônicas máxima de 10%, temperatura de operação 
entre -35 e +50 graus Celcius, proteção contra choque elétrico classe I, grau de proteção ip66 
no conjunto da luminária, tomada para relé fotoelétrico 7 pinos (NEMA/ANSI c136.41/2013), 
efi ciência luminosa mínima de 140 lumens por watt, curva fotométrica (ângulo de abertura) 
tipo II - curto/média - limitada / totalmente limitada (NBR 5101), temperatura de cor (TCC) 
de 5.000 kelvin (K), índice de reprodução de cores (IRC) mínima de 70 (CIE 13.3/1995), 
lente/refrator de policarbonato uniforme na espessura, com transparência mínima de 90% 
e resistente aos raios ultravioleta (uv) e ao intemperismo (ATSM G154 e portaria INMETRO 
nº 20/20017), fi xação em braço horizontal de 33 mm até 63 mm de diâmetro com ajuste de 
ângulo entre +5º e -5º R$ 975,00; 10 Luminária para iluminação pública modular com tecno-
logia led, fl uxo luminoso mínimo de 33600 lumens e potência máxima de 240 watts, tensão 
de operação entre 100 e 270 volts em corrente alternada, frequência de operação entre 47 
e 63 hertz, fator de potência mínimo de 0,92, imunidade contra sobre tensões transientes 
(IEC-61000-4-4 e IEC-61000-4-5), proteção contra surto 10KV/12KA(IEEE C62.41.1/2002, 
IEC-61643/2011 classe II e ABNT NBR IEC-61643-1/2007), vida útil mínima de 50.000 horas 
(portaria INMETRO nº 20/2007-temperatura ambiente: 35ºc), emissão de frequências har-
mônicas máxima de 10%, temperatura de operação entre -35 e +50 graus celcius, proteção 
contra choque elétrico classe I, grau de proteção ip66 no conjunto da luminária, tomada 
para relé fotoelétrico 7 pinos (NEMA/ANSI C136.41/2013), efi ciência luminosa mínima de 
140 lumens por watt, curva fotométrica (ângulo de abertura) tipo II - curto/média - limitada 
/ totalmente limitada (NBR 5101), temperatura de cor (TCC) de 5.000 kelvin (K), índice de 
reprodução de cores (IRC) mínima de 70 (CIE 13.3/1995), lente/refrator de policarbonato 
uniforme na espessura, com transparência mínima de 90% e resistente aos raios ultravioleta 
(UV) e ao intemperismo (ATSM G154 e portaria INMETRO nº 20/20017), fi xação em braço 
horizontal de 33 mm até 63 mm de diâmetro com ajuste de ângulo entre +5º e -5º R$ 1.730,00 
12 Luminária para iluminação pública modular com tecnologia led, fl uxo luminoso mínimo de 
7.000 lumens e potência máxima de 50 watts, tensão de operação entre 100 e 270 volts em 
corrente alternada, frequência de operação entre 47 e 63 hertz, fator de potência mínimo de 
0,92, imunidade contra sobre tensões transientes (IEC-61000-4-4 e IEC-61000-4-5), prote-
ção contra surto 10KV/12KA(IEEE C62.41.1/2002, IEC-61643/2011 classe II e ABNT NBR 
IEC-61643-1/2007), vida útil mínima de 50.000 horas (portaria INMETRO nº 20/2007-tem-
peratura ambiente: 35ºc), emissão de frequências harmônicas máxima de 10%, temperatura 
de operação entre -35 e +50 graus Celcius, proteção contra choque elétrico classe I, grau de 
proteção ip66 no conjunto da luminária, tomada para relé fotoelétrico 7 pinos (NEMA/ANSI 
C136.41/2013), efi ciência luminosa mínima de 140 lumens por watt, curva fotométrica (ângu-
lo de abertura) tipo II - curto/média - limitada / totalmente limitada (NBR 5101), temperatura 
de cor (TCC) de 5.000 kelvin (K), índice de reprodução de cores (IRC) mínima de 70 (CIE 
13.3/1995), lente/refrator de policarbonato uniforme na espessura, com transparência mínima 
de 90% e resistente aos raios ultravioleta (UV) e ao intemperismo (ATSM G154 e portaria 
INMETRO nº 20/20017), fi xação em braço horizontal de 33 mm até 63 mm de diâmetro com 
ajuste de ângulo entre +5º e -5º R$ 567. GESTOR: Marcelo Victor. ILIOMAR DARRONQUI - 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos .

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS URBANOS
RESUMO DE ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS Nº 25/2020 - PROC. Nº 
300.058/2020, oriunda do proc. 19166/2019 
- DETENTORA: TROPICO EQUIPAMEN-
TOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Regis-
tro de Preços para Fornecimento de Luminá-
ria Modular para Iluminação Pública. DATA 
DA ASSINATURA: 09/04/2020. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata - PREÇOS 
REGISTRADOS: Itens e Valores unitários 
(R$):05 Luminária para iluminação pública 
modular com tecnologia led, fl uxo luminoso 
mínimo de 21000 lumens e potência máxi-
ma de 150 watts, tensão de operação entre 
100 e 270 volts em corrente alternada, fre-
quência de operação entre 47 e 63 hertz, 
fator de potência mínimo de 0,92, imunida-
de contra sobre tensões transientes (iec-
61000-4-4 e iec-61000-4-5), proteção con-
tra surto 10KV/12KA(IEEE C62.41.1/2002, 
IEC-61643/2011 classe II e ABNT NBR IEC-
61643-1/2007), vida útil mínima de 50.000 
horas (portaria INMETRO nº 20/2007-tem-
peratura ambiente: 35ºc), emissão de fre-
quências harmônicas máxima de 10%, tem-
peratura de operação entre -35 e +50 graus 
celcius, proteção contra choque elétrico 
classe I, grau de proteção ip66 no conjunto 
da luminária, tomada para relé fotoelétrico 7 
pinos (NEMA/ANSI c136.41/2013), efi ciên-
cia luminosa mínima de 140 lumens por watt, 
curva fotométrica (ângulo de abertura) tipo 
II - curto/média - limitada / totalmente limi-
tada (NBR 5101), temperatura de cor (TCC) 
de 5.000 kelvin (K), índice de reprodução de 
cores (IRC) mínima de 70 (CIE 13.3/1995), 
lente/refrator de policarbonato uniforme na 
espessura, com transparência mínima de 
90% e resistente aos raios ultravioleta (UV) 
e ao intemperismo (ATSM G154 e portaria 
INMETRO nº 20/20017), fi xação em braço 
horizontal de 33 mm até 63 mm de diâme-
tro com ajuste de ângulo entre +5º e -5º R$ 
770,00 GESTOR: Marcelo Victor. ILIOMAR 
DARRONQUI - Secretário Municipal de Ser-
viços Urbanos.

AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS nº 
02/2020 – PROC. nº 22/2020 – Objeto: Elaboração 
de projeto executivo de Interceptor de Esgotos Sani-
tários com cerca de 1.980 m de extensão na margem 
esquerda do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho 
M Gouveia Neto entre a Rua Primeiro Mestre e a Av. 
Marginal Piedade, incluindo levantamento topográfi-
co, sondagens do subsolo e licenciamento ambiental, 
conforme descrito no Anexo 1 do Edital (Memorial 
Descritivo). Tendo em vista as alterações procedidas 
no Edital, fica designado o dia 30.04.2020 até às 8h45 
para a entrega dos envelopes e às 9h00 para a aber-
tura da licitação, no mesmo local. S.J.R.P, 09.04.2020 
– Rafael Santos Lopes– Presidente Interino da CL.
AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS 
nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020 – Objeto: Elabora-
ção de projeto executivo de Interceptor de Esgotos 
Sanitários na margem direita do Córrego Piedade, 
no Município de São José do Rio Preto, conforme 
descrito no Anexo 1 do Edital. Tendo em vista as 
alterações procedidas no Edital, fica designado o 
dia 04.05.2020 até às 8h45 para a entrega dos en-
velopes e às 9h00 para a abertura da licitação, no 
mesmo local. S.J.R.P, 09.04.2020 – Rafael Santos 
Lopes– Presidente Interino da CL.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2020 - 
PROCESSO N. E – 775/2020 OBJETO: A 
presente licitação tem por objeto o “Regis-
tro de Preço” para futura aquisição de me-
dicamentos, obedecidas às especificações 
técnicas constantes no Anexo I do edital. 
HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO 
PERMANENTE PARA JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES desta Prefeitura; ADJUDICA-
ÇÃO, considerando a decisão da Comissão 
Permanente para Julgamento de Licitações, 
optamos pela ADJUDICAÇÃO do presente 
para a empresa: Comercial Cirúrgica Rio-
clarense Ltda inscrita no CNPJ sob o n.º 
67.729.178/0004-91, vencedora dos itens: 
180 R$ 4,33 e 337 R$ 0,89. Embu Guaçu 09 
de abril de 2020. Maria Lúcia da Silva Mar-
ques Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO DO ATO, 
CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
E HIGIENE, COM DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO COM BASE NO ARTIGO 24, INCISO 
IV DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS AL-
TERAÇÕES.TERMO DE RATIFICAÇÃO À 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2020 À 
vista dos elementos contidos no presente 
processo devidamente justificado, CONSI-
DERANDO que é possível a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no artigo 24 inciso 
IV da Lei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO n.° 
02/2020.Autorizo em consequência, a pro-
ceder-se a aquisição, conforme abaixo des-
crito: A aquisição de material de limpeza e hi-
giene, em atendimento a Secretaria Munici-
pal de Saúde do município de Embu Guaçu. 
Valor Total Estimado: R$ 118.585,30 (Cento 
e Dezoito Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco 
Reais e Trinta Centavos), Fundamento Le-
gal Artigo 24 inciso IV da Lei n.° 8.666/1993. 
Justificativa Anexa nos autos do processo 
de dispensa de licitação n.° 02/2020. RATI-
FICO as vistas dos elementos contidos no 
presente processo devidamente justificado, 
considerando que a legislação prevê a dis-
pensa de licitação em conformidade com a 
Lei Federal n.º 8.666/93. Autorizo em con-
sequência a proceder-se a aquisição de 
material de limpeza e higiene, conforme 
abaixo descrito: A aquisição será adquirida 
pela empresa: AMERICA SERVE LIMPEZA 
E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 09.424.115/0001-88 no valor de R$ 
118.585,30 (Cento e Dezoito Mil, Quinhentos 
e Oitenta e Cinco Reais e Trinta Centavos) 
por dispensa de licitação, fundamentado no 
Art. 24 inciso IV da Lei n.º 8666/93 e suas 
alterações. Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em especial à 
prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal 
n° 8.666/1993, e que, após, seja o presente 
expediente devidamente autuado e arquiva-
do. Embu Guaçu, 09 de abril de 2020. Maria 
Lúcia da Silva Marques Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL n.º 
010/2020 - PROCESSO n.º 1018/2020;
ENTREGA DOS ENVELOPES: Às 10:30h do dia 
29 de abril de 2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 10:30h do dia 29 de abril de 2020.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRE-
VENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO 
E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES 
CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS 
DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PE-
RÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES.”
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
RETIRADA DO EDITAL: PARA MAIORES IN-
FORMAÇÕES, RETIRAR O EDITAL COMPLETO 
ATRAVÉS DO SITE http://www.araraquara.sp.
gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-gestao-e-financas.

Araraquara, 09 de Abril de 2020.
JULIANA PICOLI AGATTE
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

Concais S.A.  -  CNPJ/MF 02.092.233/0001-97
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares reais) (As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1. Contexto operacional: A Concais S.A. (“Concais” ou “Companhia”) foi constituída em 
4/8/97, mediante contrato de arrendamento para exploração de instalação portuária, com 
utilização de área correspondente a 43.227,03 metros quadrados da Administração da 
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), situada em Outeirinhos na margem 
direita do Porto de Santos, e objeto do contrato de arrendamento PRES/022.98 e seus aditi-
vos celebrados entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e a Companhia. 
Tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho, 1306, 8º andar, 
sala 83, Vila Olímpia, CEP 04547-005 e fi lial na Cidade de Santos/SP, na Avenida Cândido 
Gaffreé, s/nº 25 interno, Porto de Santos, Terminal de Passageiros, na Cidade de Santos/SP. 
O prazo de arrendamento é de 20 anos e renovável, uma única vez, por igual período de 
tempo, conferindo o direito de operar o Terminal, contados a partir da data de assinatura do 
contrato de arrendamento, com vigência até maio de 2018. Em 1/9/17, foi emitido a Reso-
lução no 5636/2017 pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”), através 
da qual foi aprovado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); re-
conhecida a possibilidade de prorrogação antecipada do contrato de arrendamento pelo 
prazo de 20 anos; e avaliação pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) 
das características do projeto e sua correspondente aprovação, cuja vigência será até maio 
de 2038. Em 16/7/18, a Companhia assinou o sétimo termo aditivo ao Contrato de Arrenda-
mento no PRES/022.98, passando a nova vigência do contrato de arrendamento a se encer-
rar-se em 10/5/38. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práti-
cas contábeis adotadas: 2.1. Base de apresentação: 2.1.1. Declaração de conformidade: 
As demonstrações contábeis da Companhia para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro 
de 2019 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). Aprovação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis do Concais 
S.A. para o exercício fi ndo em 31/12/19 (que incluem todas as informações relevantes 
correspondentes às utilizadas na gestão da Companhia) foram aprovadas e autorizadas 
para a emissão pela diretoria da Companhia em 9/3/20 considerando os eventos subse-
quentes ocorridos até esta data. 2.1.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: As de-
monstrações contábeis são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da 
Companhia. 2.1.2.1. Conversão de moeda estrangeira: Os ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional (Real) utilizan-
do-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos 
e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verifi cados entre a taxa de 
câmbio vigente na data da transação e nos encerramentos dos exercícios são reconhecidos 
como receitas ou despesas fi nanceiras no resultado. 2.1.3. Uso de estimativas e julgamen-
tos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, recei-
tas e despesas. Tais estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
contábeis. Itens signifi cativos sujeitos à estas estimativas e premissas incluem a avaliação 
dos ativos fi nanceiros pelo valor justo, estimativas para reconhecimento da Perda Esperada 
com Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), bem como da análise dos demais riscos para 
determinação de outras provisões, inclusive para demandas judiciais. A liquidação das 
transações envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos regis-
trados nas demonstrações contábeis, devido ao tratamento probabilístico inerente ao pro-
cesso de estimativa. A Administração monitora e revisa periódica e tempestivamente essas 
estimativas e suas premissas. 2.1.4. Regime de escrituração contábil: As receitas, os cus-
tos e as despesas foram registrados pelo regime de competência. Os ativos realizáveis e 
passivos exigíveis até o prazo de um ano foram classifi cados no circulante e aqueles com 
prazos superiores a um ano foram classifi cados no grupo não circulante. 2.2. Principais 
práticas contábeis adotadas: a) Reconhecimento da receita, custos e despesas: A receita é 
reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para 
a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confi ável. A receita é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e 
impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acor-
do com os critérios específi cos para determinar se está atuando como agente ou principal e, 
ao fi nal, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita. As 
receitas são apresentadas nos resultados dos exercícios pelo seu valor líquido, ou seja, ex-
cluem os impostos incidentes sobre elas e são reconhecidas com base nos serviços presta-
dos, na sua efetiva prestação. O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime contábil de competência sendo os custos compostos por custos portuários, custos 
de arrendamento, pessoal, encargos sociais, serviços de terceiros, manutenções, amortiza-
ções de ativos, entre outros insumos relacionados às operações portuárias, estão demons-
tradas separadamente das despesas operacionais, e são registradas no exercício em que 
incorrerem. b) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa e saldos positivos em contas 
correntes mantidas junto às instituições fi nanceiras. A Companhia considera equivalentes 
de caixa uma aplicação fi nanceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido 
de caixa e, estando sujeita a um insignifi cante risco de mudança de valor. Por conseguinte, 
um investimento, normalmente, se qualifi ca como equivalente de caixa quando tem venci-
mento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contra-
tação. As aplicações realizadas em investimentos com vencimento superior a três meses 
são classifi cadas como títulos e valores mobiliários, uma vez que possuem uma liquidez 
diferenciada. c) Contas a receber de clientes: As duplicatas a receber de clientes são inicial-
mente, reconhecidas pelo valor da transação e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a perda estimada com 
créditos de liquidação duvidosa. A Companhia adotou a mensuração da perda esperada 
com créditos de liquidação duvidosa com base em toda a vida dos instrumentos, utilizando 
a abordagem simplifi cada, considerando o histórico de movimentações e perdas históricas. 
Como regra geral, os títulos vencidos a mais de 120 dias representam um relevante indica-
tivo de perda esperada, e são avaliados individualmente. d) Imobilizado líquido: O imobili-
zado é registrado pelo custo histórico de aquisição e/ou formação. As depreciações são 
computadas pelo método linear e reconhecidas no resultado do exercício de acordo com as 
taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 6 e leva em consideração o tempo de vida útil-
-econômica estimada dos bens e o período de concessão. Os valores residuais e a vida útil 
dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao fi nal de cada exercício. Os gastos 
incorridos com manutenção e reparo somente serão capitalizados se os benefícios econô-
micos futuros associados a esses itens foram prováveis e os valores forem mensurados de 
forma confi ável, enquanto os demais gastos são registrados diretamente no resultado 
quando incorridos. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum 
benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda 
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da 
venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício 
em que o ativo for baixado. Somente os bens não reversíveis ao concessionário, sem inter-
ferência do poder concedente podem ser classifi cados como Ativo Imobilizado e contabiliza-
do de acordo com CPC 27 - Ativo imobilizado. Os bens reversíveis adquiridos pela Compa-
nhia e vinculados à concessão são classifi cados como Infraestrutura da Concessão como 
Ativo Intangível. Os bens recebidos do poder concedente não devem ser contabilizados e 
classifi cados no imobilizado, pois são reversíveis ao fi nal da concessão e não podem ser 
livremente negociados ou retidos pela Companhia. O poder concedente determina, porém, 
no Contrato de Concessão, que a Companhia deverá manter controle de inventário atualiza-
do destes bens. e) Intangível líquido: A Companhia atua como prestadora de serviços, 
construindo ou melhorando a infraestrutura usada, bem como operar e manter essa infra-
estrutura durante determinado prazo. As construções efetuadas durante o prazo de conces-
são serão entregues ao poder concedente em contrapartida de ativos intangíveis represen-
tando o direito de cobrar dos usuários pelo serviço prestado, e a receita será 
subsequentemente gerada pelos serviços prestados. A amortização do ativo intangível re-
presentado pelo reconhecimento do direito de exploração da infraestrutura e os dispêndios 
realizados para ampliar esta estrutura é reconhecida no resultado do exercício de acordo 
com o prazo de concessão. Considerando a característica do contrato de concessão a base 
para o registro do direito de concessão e da infraestrutura é o CPC 04 - Ativo intangível. f) 
Direito de concessão (outorga) e infraestrutura: A concessão obtida pela Companhia junto 
ao poder concedente se enquadra como um contrato de exploração. Dessa forma, o direito 
de outorga da concessão foi registrado a valor presente, usando uma taxa de juros estimada 
por juros compatíveis com a natureza, o prazo e os riscos relacionados ao ônus da outorga, 
não tendo vinculação com a expectativa de retorno da concessão. A amortização deste di-
reito é calculada com base no benefício econômico esperado ao longo do prazo de conces-
são. A infraestrutura não é registrada como ativo imobilizado da Companhia porque o con-
trato de concessão não transfere à concessionária o direito de controle do uso da 
infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para 
a prestação de serviços públicos, sendo eles revertidos ao poder concedente no encerra-
mento do respectivo contrato, sem direito a indenização. O direito de exploração de infraes-
trutura é oriundo dos dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do 
direito de cobrar os usuários pela utilização da infraestrutura e explorar receitas comerciais 
adicionais pela maior disponibilidade da infraestrutura. g) Impairment de ativos não fi nan-
ceiros: De acordo com as disposições do CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos, 
ativo imobilizado e ativo intangível são submetidos a testes de perda no valor recuperável 
sempre que eventos ou alterações em circunstâncias indicarem que seu valor contábil po-
derá não ser recuperado. Os ativos que têm vida útil defi nida são revisados para verifi cação 
de indicadores de impairment em cada data de balanço e sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Caso exista 
indicador, os ativos são testados para impairment. Uma perda por impairment é reconheci-
da pelo montante em que o custo contábil do ativo excede seu valor recuperável. Em 
31/12/19, não foram identifi cados indicadores de impairment sobre esses ativos. h) Com-
promissos com o poder concedente: O poder concedente, estabelece no contrato de conces-
são que a Companhia pague uma contribuição fi xa e outra variável durante todo o período 
de concessão. A contribuição fi xa e variável está registrada sob a denominação “Compro-
missos com o poder concedente” no passivo circulante e não circulante, considerando os 
prazos de liquidação inferiores e superiores ao prazo de 1 ano, descontados a valor presen-
te, amortizados pelas liquidações fi nanceiras. (i) Outorga - Contribuição fi xa: A contribuição 
fi xa estabelecida no contrato de concessão é no valor de R$ 99 mil mensais, corrigidas pelo 
IGP-M anualmente. Esta obrigação foi registrada a valor presente a taxa de 10,00% a.a. A 
contrapartida da atualização desta obrigação pela recomposição do valor presente e corre-
ção monetária, está relacionada diretamente ao direito de concessão, é registrada no resul-
tado do exercício como despesa fi nanceira. (ii) Outorga - Contribuição variável: O poder 
concedente determina também uma contribuição variável calculada de R$ 26,67 por pas-
sageiro efetivamente embarcado; 3,5% pela realização de eventos de natureza culturais, 
sociais, empresariais e institucionais na área arrendada, calculados sobre o faturamento 
bruto, o qual deverá ser informado à Gerência de Faturamento da Codesp; e 4% pelos veí-
culos estacionados em regime de estacionamento fi xo, calculados sobre o faturamento 
bruto. i) Tributação: Impostos sobre as vendas: As receitas de vendas de serviços estão 
sujeitas aos seguintes impostos e contribuições pelas seguintes alíquotas básicas: • Im-

posto Sobre Serviços (ISS) - alíquota de 3% a 5%; • Programa de Integração Social (PIS) 
- alíquota 0,65%; • Contribuição para Financiamento de Seguridade Social (Cofi ns) - alí-
quota de 3%. Impostos sobre o lucro: Para os exercícios de 2019 e 2018, o regime de tribu-
tação adotado pela Companhia foi o lucro presumido, aplicando-se as alíquotas regulares 
do respectivo imposto e contribuição observando os critérios estabelecidos pela legislação 
fi scal vigente. j) Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetá-
rios são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da transação, levando em 
consideração o fl uxo de caixa contratuais, a taxa de juros explícita e, em certos casos, im-
plícita, dos respectivos ativos e passivos e as taxas praticadas no mercado para transações 
semelhantes. Subsequentemente, estes juros são realocados nas linhas de despesas e re-
ceitas fi nanceiras no resultado, por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em 
relação ao fl uxo de caixa contratuais. A Sociedade avalia periodicamente o efeito deste 
procedimento e nos exercícios fi ndos em 31/12/19 e 2018 não transacionou operações que 
se qualifi cassem a serem ajustadas. k) Empréstimos e fi nanciamentos: Os empréstimos e 
fi nanciamentos estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices contratuais. Os 
juros incorridos são reconhecidos “pró rata temporis”. l) Ativos contingentes e provisão para 
demandas judiciais: As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos 
são as seguintes: Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais 
ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos com êxitos prováveis são 
apenas divulgados em nota explicativa; Passivos: são provisionados quando as perdas fo-
rem avaliadas como prováveis de desembolso de caixa futuro e os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com sufi ciente segurança. Os passivos avaliados como sendo de perdas 
possíveis, são apenas divulgados em nota explicativa, e os passivos avaliados como de 
perdas remotas, não são provisionados e, tampouco, divulgados. m) Outros ativos e passi-
vos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando 
for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da Companhia, 
e seu custo ou valor, puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial, quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das va-
riações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classifi cados como 
circulantes, quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. n) Instrumentos fi nancei-
ros: Reconhecimento inicial e mensuração: A Companhia classifi ca ativos e passivos fi nan-
ceiros nas seguintes categorias: ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”), ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”) e ao custo amortizado. Ativos e 
passivos fi nanceiros - reconhecimento e desreconhecimento: A Companhia reconhece os 
ativos e passivos fi nanceiros quando, e somente quando, se tornar parte das disposições 
contratuais dos instrumentos. A Companhia desreconhece um ativo fi nanceiro quando os 
direitos contratuais aos fl uxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere 
os direitos ao recebimento dos fl uxos de caixa contratuais sobre um ativo fi nanceiro em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
fi nanceiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia 
em tais ativos fi nanceiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo fi nanceiro quando sua obrigação contratual é reti-
rada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos fi nanceiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha 
atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de 
liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
Ativos fi nanceiros - mensuração: Um ativo fi nanceiro é mensurado ao custo amortizado se 
satisfi zer ambas as condições a seguir: • O ativo é mantido dentro de um modelo de negó-
cios com o objetivo de coletar fl uxos de caixa contratuais; • Os termos contratuais do ativo 
fi nanceiro dão origem, em datas específi cas, aos fl uxos de caixa que são apenas pagamen-
tos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é 
mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes somente se satisfi zer 
ambas as condições a seguir: • O ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o 
objetivo de coletar fl uxos de caixa contratuais; • Os termos contratuais do ativo fi nanceiro 
dão origem, em datas específi cas, aos fl uxos de caixa que são apenas pagamentos de 
principal e de juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos fi nanceiros são 
classifi cados como mensurados ao valor justo por meio do resultado. Além disso, no reco-
nhecimento inicial, a Companhia pode irrevogavelmente designar um ativo ou passivo fi nan-
ceiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado com o objetivo de eliminar ou 
reduzir signifi cativamente um possível descasamento contábil decorrente do resultado 
produzido pelo respectivo ativo ou passivo. Passivos fi nanceiros - mensuração: Os instru-
mentos fi nanceiros classifi cados no passivo, após seu reconhecimento inicial pelo seu valor 
justo, são mensurados com base no custo amortizado com base no método da taxa efetiva 
de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, são reconhecidos no resultado, 
como receitas ou despesas fi nanceiras, quando incorridos. Redução ao valor recuperável de 
instrumentos fi nanceiros: Ativos fi nanceiros não classifi cados como ativos fi nanceiros ao 
valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de balanço para determinar 
se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva de 
que ativos fi nanceiros tiveram perda de valor inclui: • Inadimplência ou atrasos do devedor; 
• Reestruturação de um valor devido à Companhia em condições que não seriam aceitas 
em condições normais; • Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/
recuperação judicial; • Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou 
emissores; • O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a difi cul-
dades fi nanceiras; • Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração 
dos fl uxos de caixa esperados de um grupo de ativos fi nanceiros. A Companhia considera 
evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado tanto em nível in-
dividual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente signifi cativos são avaliados 
quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham sofrido perda de 
valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor 
que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda identifi cada, que inclui as perdas de cré-
dito esperadas. Ativos que não são individualmente signifi cativos são avaliados coletiva-
mente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de 
risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a 
Companhia utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda 
incorridos, ajustados para refl etir o julgamento da Administração sobre se as condições 
econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores 
ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma perda por redução ao valor 
recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fl uxos 
de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas 
são reconhecidas no resultado e refl etidas em uma conta de provisão. Quando a Companhia 
considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são baixados. 
Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela 
perda de valor é revertida através do resultado. Uma perda por redução do valor recuperável 
referente a uma investida avaliada pelo método de equivalência patrimonial é mensurada 
pela comparação do valor recuperável do investimento com o seu valor contábil. Uma perda 
por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é revertida se houve uma 
mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável. o) Novas 
normas, alterações e interpretações de normas: 1) IFRS 16/CPC 6 - Arrendamento mercan-
til: A partir de 1/1/19 entrou em vigor o IFRS 16/CPC 6 - Arrendamento mercantil, porém, a 
Administração não identifi cou qualquer efeito em suas demonstrações devido à natureza da 
operação da Companhia que opera basicamente com ativos de concessão e ativos proprios, 
sendo as locações existentes baseados em valores variáveis e de curto prazo, para o qual a 
norma não se aplica. A Companhia não teve impactos reconhecidos em suas demonstra-
ções contábeis. 2) IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: 
A partir de 1/1/19 entrou em vigor o IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tribu-
tos sobre o lucro que esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 
quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvidas 
sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fi scal, aplicando os requisitos 
do CPC 32. A Companhia não teve impactos reconhecidos em suas demonstrações contá-
beis. Não há outras normas, interpretações e alterações destas que não estão em vigor que 
a Companhia espera ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas de-
monstrações contábeis. 3. Caixa e equivalentes de caixa:    2019    2018
Caixa 9 3
Banco conta movimento 11.531 2.949
Poupança 133 128
Total 11.673 3.080
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicação 
fi nanceira de curto prazo, de alta liquidez, que é prontamente conversível em um mon-
tante conhecido de caixa e que está sujeita a um insignifi cante risco de mudança de valor.
4. Contas a receber:    2019    2018
Clientes 3.945 8.653
(-) Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (101) (99)
Total 3.844 8.554
A abertura do saldo a receber de clientes pelos seus vencimentos está assim demonstrada:

   2019    2018
A vencer 3.782 8.447
Vencidos até 120 dias 62 90
Vencidos há mais de 120 dias 101 116
Total 3.945 8.653
5. Partes relacionadas:
Mútuos ativos Prazo     2019    2018
FCA Com. Ext. Log Ltda. (2) 2 anos 9.619 9.619
Adonai Química S.A. (2) 2 anos 11.850 -
Argemil (2) 2 anos 3.280 -
Total  24.749 9.619
Mútuos passivos Prazo     2019    2018
MD Papéis Ltda. (1) 8 anos - 704
Brazmo Ind. e Com Ltda. (1) 8 anos - 105
Bandeirante Química Ltda. (1) 8 anos - 56
Total  - 865
(1) As operações com partes relacionadas, celebradas por contrato de mútuo com 
pessoas ligadas, com amortizações periódicas, são corrigidas mensalmente à taxa 
de 100% do CDI; (2) As operações comuns de saldos entre partes relacionadas, em 
contas correntes de empresas coligadas e entre controladoras e suas controladas, 
não há incidência de encargos fi nanceiros e cobrança de juros. Honorários da direto-
ria: Os administradores são remunerados na forma de pró-labore pagos via folha de 
pagamento. O valor total da remuneração dos administradores, incluindo gratifi cações 
e outros benefícios é apresentado na rubrica de “Remuneração da Administração”

   2019    2018
Remuneração da Administração 861 979
Total 861 979

Notas     2019     2018
Receita operacional líquida 14 70.408 60.378
Custo dos serviços prestados 15 (21.064) (19.834)
(=) Lucro bruto  49.344 40.544
(+/-) Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas e comerciais 16 (9.157) (6.870)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  8 21
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro  (9.149) (6.849)
(=) Lucro antes do resultado fi nanceiro  40.195 33.695
(+/-) Resultado fi nanceiro:
Receitas fi nanceiras 17 443 175
Despesas fi nanceiras 17 (2.165) (3.758)
Variações cambiais líquidas 17 49 -
Lucro antes do IR e da CS  (1.673) (3.583)
(=) Resultado antes das provisões tributárias  38.522 30.112
Imposto de renda e contribuição social corrente 19 (8.491) (7.143)
(=) Lucro líquido do exercício  30.031 22.969
Resultado por ação  811,65 620,78

    2019     2018
Das atividades operacionais
Lucro antes das provisões tributárias 38.522 30.112
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais:
 Depreciações e amortizações 1.451 2.102
 Juros e variações monetárias líquidas s/mútuos 64 67
 Juros e variações monetárias e cambiais líquidas 536 1
 Provisão (reversão) para demandas judiciais e administrativas 183 (3.168)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes 4.710 (2.919)
 Tributos a recuperar 13 1
 Outros créditos (1) (43)
 Despesas antecipadas (18) (4)
 Depositos judiciais (132) (22)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
 Fornecedores (41) 1.939
 Obrigações trabalhistas e tributárias (2.831) (391)
 Obrigações Tributarias - 5.461
 Outras contas a pagar (8) (1.098)
 Compromisso com poder concedente 322 10.032

    2019     2018
Fluxo de caixa líquido originado das atividades operacionais 42.770 42.071
 Imposto de renda e contribuição social pagos (8.491) (7.143)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 34.279 34.928
Atividades de investimento
 Aquisição de imobilizados e intangíveis (5.120) (10.969)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (5.120) (10.969)
Atividades de fi nanciamento
 Amortização de empréstimos e fi nanciamentos (317) -
 Ingressos de empréstimos e fi nanciamentos 18.000 77
 Mútuos concedidos ou pagos (16.060) (6.213)
 Mútuos captados ou recebidos - 6.200
 Distribuição de dividendos (22.189) (28.131)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas 
 atividades de fi nanciamento (20.566) (28.067)
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa 8.593 (4.109)
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 3.080 7.189
 No fi nal do exercício 11.673 3.080
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa 8.593 (4.109)

    2019     2018
Lucro líquido do período 30.031 22.969
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 30.031 22.969

  Capital Reserva Reservas Lucros
Notas   social de legal estatutárias acumulados      Total

Saldos em 31/12/17  4.520 904 1.356 - 6.780
Lucro do período  - - - 22.969 22.969
Dividendos mínimos 
 propostos 13.3 - - - (6.891) (6.891)
Dividendos adicionais 13.3 - - - (16.078) (16.078)
Saldos em 31/12/18  4.520 904 1.356 - 6.780
Lucro do período  - - - 30.031 30.031
Dividendos mínimos 
 propostos 13.3 - - - (9.009) (9.009)
Dividendos adicionais 13.3 - - - (21.022) (21.022)
Saldos em 31/12/19  4.520 904 1.356 - 6.780

6. Imobilizado: Período de depreciação    2019    2018
Móveis e utensílios 10 anos 758 653
Computadores e periféricos 5 anos 1.577 1.265
Subtotal custo do ativo imobilizado  2.335 1.918
Depreciação acumulada - (1.678) (1.536)
Total - 657 382
6.1. Movimentação do custo do ativo imobilizado:
Custo    2018 Adições    2019
Móveis e utensílios 653 105 758
Computadores e periféricos 1.265 312 1.577
Total 1.918 417 2.335
6.2. Movimentação da depreciação do ativo imobilizado:
Depreciação    2018 Adições    2019
Móveis e utensílios (533) (35) (568)
Computadores e periféricos (1.003) (107) (1.110)
Total (1.536) (142) (1.678)
7. Intangível: 
Custo intangível - Bens normais Período de depreciação    2019    2018
Máquinas e equipamentos 10 anos 5.001 3.267
Software 5 anos 213 120
Total custo do ativo intangível  5.214 3.387
Amortização acumulada - (3.152) (3.060)
  2.062 327
Custo intangível - Bens de concessão
Benfeitorias e instalações 20 anos 42.506 42.404
Direito de exploração - Concessão 20 anos 11.095 10.032
Bens de concessão (em andamento)  - 1.711 -
  55.312 52.436
Amortização acumulada  (43.094) (41.877)
  12.218 10.559
Total  14.280 10.886
7.1. Movimentação do custo do ativo intangível:
Depreciação    2018 Adições    2019
Benfeitorias e instalações 42.404 102 42.506
Máquinas e equipamentos 3.267 1.734 5.001
Software 120 93 213
Direito de exploração - concessão 10.032 1.063 11.095
Bens de concessão (em andamento)  - 1.711 1.711
Total 55.823 4.703 60.526
7.2. Movimentação da amortização do ativo intangível:
Amortização      2018 Adições      2019
Benfeitorias e instalações (41.877) (31) (41.908)
Máquinas e equipamentos (3.003) (62) (3.065)
Software (57) (30) (87)
Direito de exploração - concessão - (1.186) (1.186)
Total (44.937) (1.309) (46.246)
8. Empréstimos e fi nanciamentos: Prazo inicial    2019    2018
Santander 4131 (1) 60 meses 18.231 -
Finame Stemac (2) 63 meses 66 77
Total - máquinas e equipamentos  18.297 77
Total  18.297 77
Circulante  4.252 16
Não circulante  14.045 61
(1) Financiamento por meio do banco Santander Operação 4131 que permite a cap-
tação de recursos em moedas estrangeiras para empresas brasileiras no valor de 
R$18.000, com taxa de juros total de CDI + 2,11% a.a.; (2) Financiamento através de 
Finame BNDES para aquisição de 01 gerador de energia com taxa de juros pré-fi xada 
de 6,59% a.a. com garantia fi duciária. Garantias:
Item Instituição fi nanceira Garantias 
(2) BNDES Alienação fi duciária
(1) Santander Alienação fi duciária/avalistas
8.1. Cronograma de pagamentos do passivo não circulante:   2019  2018
2019 - 13
2020 2.133 16
2021 4.252 16
2022 4.252 16
2023 3.408 -
Total 14.045 61
9. Fornecedores:    2019    2018
Fornecedores nacionais 1.337 1.378
Total 1.337 1.378
Fornecedores nacionais representados substancialmente por valores a vencer em até 30 dias. 
10. Obrigações tributárias e trabalhistas:    2019    2018
Salários a pagar 2 -
Provisão para férias e encargos 189 179
Instituto nacional do Seguro Social (INSS)  26 22
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  40 38
Outros 36 46
Total obrigações trabalhistas circulante 293 285
Impostos Sobre Serviço (ISS)  589 501
Cofi ns 238 588
Programa de Integração Social (PIS)  52 127
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)  43 49
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)  1.733 1.854
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)  627 653
Parcelamento IPTU 2.086 4.438
Outros 11 9
Total obrigações tributárias 5.379 8.219
Total obrigações tributárias circulante 5.672 6.418
Total obrigações tributárias não circulante - 2.086
Total obrigações trabalhistas e tributárias 5.672 8.504
11. Compromissos com poder concedente:    2019    2018
Codesp - Cia Docas 1.983 1.882
Contribuição fi xa - outorga 21.843 23.030
(-) Ajuste à valor presente (11.591) (12.998)
 12.235 11.914
Circulante 3.169 3.068
Não Circulante 9.066 8.846
Total 12.235 11.914
12. Provisão para demandas judiciais: Durante o curso normal de seus negócios, 
a Companhia fi ca exposta a certos riscos, que incluem processos tributários, traba-
lhistas e cíveis em discussão. As declarações de rendimentos estão sujeitas à re-
visão e aceitação fi nal pelas autoridades fi scais, por período prescricional de cinco 
anos. Outros encargos tributários e previdenciários, referentes a períodos variáveis 
de tempo, também estão sujeitos a exame e aprovação fi nal pelas autoridades fi scais. 
Foram constituídas provisões para os processos classifi cados como de perda provável, 
conforme demonstrado a seguir:    2019    2018
Tributário 232 -
Trabalhistas 235 456
Cíveis 20 51
Administrativo 208 6
Total 696 513
Depósitos judiciais - trabalhistas (477) (345)
Total 218 168
Adicionalmente, existem processos pulverizados, no montante total de R$ 1.261 (R$ 
310 em 2018), cuja probabilidade de perda foi considerada possível pelos advogados 
da Companhia e para os quais não foi constituída provisão. 12.1. Movimentação da 
provisão para demandas judiciais:    Adminis- Depósitos Valor

Tributária Trabalhistas Cíveis     trativo   judiciais  total
Saldo em 2018 - 456 51 6 (345) 168
Adições/reversões 232 (221) (31) 202 (132) 50
Saldo em 2019 232 235 20 208 (477) 218
13. Patrimônio líquido: 13.1. Capital social: O capital social, subscrito e integralizado 
é de R$ 4.520 e está representado por 37.000 ações, sendo 13.320 ações ordinárias 
e 23.680 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal e indivisíveis em 
relação à Companhia. 13.2. Reservas estatutárias:
 Reserva  Reservas estatutárias

 legal (a) Especial (b) Do Capital (c)  Total
Saldo em 31/12/18 904 904 452 2.260
Saldo em 31/12/19 904 904 452 2.260
a) Reserva legal - 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, até atingir 20% 
do capital social subscrito; b) Reserva especial - 5% serão aplicados na formação de re-
serva especial para atender encargos trabalhistas e previdenciários eventuais, até atingir 
20% do capital social subscrito; c) Reserva para restituição do capital - 10% serão apli-
cados para a formação de reserva especial para restituição de capital aos acionistas nos 

 Senhores Acionistas, A Administração da Concais S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação 
dos acionistas o Relatório da Administração e as correspondentes aos exercícios fi ndos em 31/12/2019 e de 2018, elaboradas a Presidência a Diretoria e a Administração 
da Concais S.A. expressam os agradecimentos a todos aqueles que de alguma forma contribuíram com a Companhia, possibilitando assim o sucesso da Concais no mercado 
nacional e em especial reconhecemos as contribuições e confi ança de nossos parceiros, nossos funcionários e nossos colaboradores pelo empenho e dedicação, e em especial 
a Autoridade portuária Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.  São Paulo, 27 de março de 2020. A Diretoria.

A T I V O Notas     2019     2018
Ativo circulante: Caixa e equivalentes de caixa 3 11.673 3.080
 Clientes 4 3.844 8.554
 Tributos a recuperar  - 13
 Outros créditos  49 48
 Despesas antecipadas  80 62
Total do ativo circulante  15.646 11.757
Ativo não circulante: Partes relacionadas 5 24.749 9.619
 Depósitos judiciais 12 477 345
  25.226 9.964
 Imobilizado 6 657 382
 Intangível 7 14.280 10.886
  14.937 11.268
Total do ativo não circulante  40.163 21.232
Total do ativo  55.809 32.989
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante: Empréstimos e fi nanciamentos 8 4.252 16
 Fornecedores 9 1.337 1.378
 Obrigações trabalhistas 10 293 285
 Obrigações tributárias 10 5.379 6.133
 Dividendos a pagar 13.3 10.259 2.417
 Outras contas a pagar  533 541
 Compromisso com poder concedente 11 3.169 3.068
Total do passivo circulante  25.222 13.838
Passivo não circulante: Empréstimos e fi nanciamentos 8 14.045 61
 Partes relacionadas 5 - 865
 Provisão para demandas judiciais 12 696 513
 Obrigações tributárias 10 - 2.086
 Compromisso com poder concedente 11 9.066 8.846
Total do passivo não circulante  23.807 12.371
Patrimônio líquido 13
 Capital social  4.520 4.520
 Reservas legal e estatutárias  2.260 2.260
  6.780 6.780
Total do passivo e do patrimônio líquido  55.809 32.989

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Aos Acionistas e Administradores da Concais S.A. Santos - SP. Opinião: Examinamos 
as demonstrações contábeis da Concais S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fl uxo de caixa para o 
exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações con-
tábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e fi nanceira, da Concais S.A. em 31/12/19, o desempenho de 
suas operações e o seu respectivo fl uxo de caixa para o exercício fi ndo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Ênfase: Transações com partes relacionadas: Conforme mencionado na Nota 
Explicativa nº 5 a Companhia possui transação com partes relacionadas, as quais são 
alinhados entre as partes, podendo diferenciar dos valores praticados no mercado, 
pois é conduzida no contexto de um grupo de empresas, consequentemente a análise 
das demonstrações deve considerar esse fato. Nossa opinião não está ressalvada em 
virtude deste assunto. Outros assuntos: Auditoria das demonstrações contábeis do 
exercício anterior: As demonstrações contábeis da Companhia para o exercício fi n-
do em 31/12/18, apresentadas para fi ns de comparação, foram auditadas por outro 
auditor independente, com emissão de opinião datada de 18/3/19, contendo ênfase 
sobre reapresentação das demonstrações de 2017 e com ênfase sobre transações com 
partes relacionadas. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-

tábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações con-
tábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo
profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas
intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da
Companhia; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. • Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e
suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional; • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles
internos que identifi camos durante nossos trabalhos. São Paulo, 9 de março de 2020.
Emerson Del Vale da Silva - CT CRC 1SP-237.439/O-9. Grant Thornton Auditores
Independentes - CRC 2SP-025.583/O-1
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casos de extinção do arrendamento contratado com a Codesp, até atingir 10% do capital
social subscrito. Em 2019, não houve constituição de reservas pois elas já se encontram
nos limites estabelecidos no estatuto e citados acima. 13.3. Dividendos: Aos acionistas
é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido
do exercício, e de 5% das ações preferenciais, totalizando 30% de dividendos mínimos
obrigatórios, ajustado nos termos da legislação societária:     2019     2018
Lucro líquido do exercício 30.031 22.969
Base de cálculo dos dividendos 30.031 22.969
Dividendos mínimos obrigatórios (30%) 9.009 6.891
Dividendos adicionais propostos 21.022 16.078
Soma dividendos propostos 30.031 22.969
Liquidados no respectivo exercício (19.772) (20.552)
Total 10.259 2.417
Foram aprovados e deliberados sobre a destinação do saldo de lucros acumulados e
saldo de lucros apurados em balanço de 31/12/19, onde 100% foram destinados para
pagamento de dividendos adicionais aos acionistas.
14. Receita operacional líquida:      2019      2018
Armadores 60.625 51.764
Locação de lojas 1.131 724
Estacionamentos 1.770 1.563
Locação espaço para eventos 46 128
Movimentação de bagagens 13.096 11.035
Impostos incidentes sobre as receitas (6.260) (4.836)
Total 70.408 60.378
15. Custos dos serviços prestados:      2019      2018
Movimentação de passageiros (7.945) (5.707)
Depreciação e amortização (632) (1.977)
Pessoal e respectivos encargos (5.718) (4.478)
Serviços contratados de terceiros (3.623) (3.192)
Arrendamento (373) (1.595)
Manutenção (1.304) (955)
Energia elétrica (1.076) (752)
Gastos gerais (215) (991)
Água (109) (122)
Seguros (69) (65)
Total (21.064) (19.834)
16. Despesas administrativas e comerciais:       2019      2018
Serviços consultoria e assessoria (4.227) (3.316)
Pessoal, e respectivos encargos (2.098) (2.160)
Gastos gerais (1.365) (1.154)
Propaganda e publicidade (576) (500)
(Provisão) reversão demandas judiciais e administrativas 50 3.291
Depreciação e amortização (172) (125)
Despesas tributárias (610) (2.802)
Outras despesas (159) (104)
Total (9.157) (6.870)
17. Receitas e despesas fi nanceiras:     2019     2018
Receitas fi nanceiras 443 175
Rendimentos de aplicação fi nanceira 406 79
Descontos obtidos 27 24
Juros ativos 10 72
Despesas fi nanceiras (2.165) (3.758)
Juros e comissões sobre empréstimos (684) (68)
Ajuste AVP - direito concessão (despesa)  (991) -
Outros (1) (490) (3.690)
Variações cambiais líquidas 49 -
Receitas e despesas fi nanceiras e líquidas (1.673) (3.583)
(1) Em 2018, o valor correspondente à juros de parcelamento de IPTU junto à Prefeitura
de Santos foi de R$ 3.617. 18. Gerenciamento de riscos e instrumentos fi nanceiros:
Gerenciamento de riscos: A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos
fi nanceiros, todos registrados em contas patrimoniais que se destinam a atender às suas
necessidades operacionais, bem como reduzir a exposição a riscos fi nanceiros, principal-
mente de crédito e aplicações de recursos, riscos de mercado (câmbio e juros) e risco
de liquidez, ao qual a Companhia entende que está exposta, de acordo com sua natureza
dos negócios e estrutura operacional. A Administração desses riscos é efetuada por meio
de defi nição de estratégias elaboradas e aprovadas pela Administração da Companhia,
atreladas ao estabelecimento de sistemas de controle e determinação de limite de po-
sições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos fi nanceiros com fi nali-
dade especulativa. Adicionalmente, a Companhia procede com a avaliação tempestiva
da posição consolidada acompanhando os resultados fi nanceiros obtidos, avaliando as
projeções futuras, como forma de garantir o cumprimento do plano de negócios defi nido
e monitoramento dos riscos aos quais está exposta. As descrições dos riscos da Com-
panhia são descritas a seguir: Riscos de mercado: O risco de mercado é o risco de que
o valor justo dos fl uxos de caixa de um instrumento fi nanceiro fl utue devido a variações
nos preços de mercado. Os preços de mercado são afetados por dois tipos de risco: risco
de taxa de juros e risco de variação cambial. Instrumentos fi nanceiros afetados pelo
risco de mercado incluem aplicações fi nanceiras, contas a receber de clientes e contas
a pagar. Risco de crédito: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não
cumprir uma obrigação prevista em um instrumento fi nanceiro ou contrato com clien-
te o que levaria ao prejuízo fi nanceiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito
em suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a receber). Em
31/12/19, o valor máximo exposto pela Companhia ao risco de crédito corresponde ao
valor contábil das contas a receber de clientes, demonstrado na Nota Explicativa nº 4.
Os riscos de crédito nas atividades operacionais da Companhia são administrados por
normas específi cas de aceitação de clientes, análise de crédito e estabelecimento de
limites de exposição por cliente, os quais são revisados periodicamente. O monitoramento
das duplicatas vencidas é realizado prontamente para garantir seu recebimento. Risco
de liquidez: O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia não dispor de
recursos sufi cientes para cumprir com seus compromissos em virtude dos prazos de
liquidação de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fl uxo da Companhia
é monitorado diariamente, a fi m de garantir que a geração operacional de caixa e a cap-
tação prévia de recursos, quando necessária, sejam sufi cientes para a manutenção do
seu cronograma de compromissos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia. A
estrutura de capital da Companhia é formada pelo endividamento líquido e pelo saldo do
patrimônio líquido, incluindo o saldo de capital e todas as reservas constituídas. O índice
de endividamento líquido da Companhia é composto da seguinte forma:

     2019      2018
Ativo circulante + não circulante 55.809 32.989
Passivo circulante + não circulante (49.029) (26.209)
Endividamento líquido 6.780 6.780
19. Imposto de renda e contribuição social: Para os exercícios 2019 e 2018, a
Companhia adotou o lucro presumido tributando as receitas auferidas por regime de
competência, observando os critérios estabelecidos pela legislação fi scal vigente e
pelas alíquotas regulares de 15%, acrescida de adicional de 10% para o imposto de
renda e de 9% para a contribuição social. Reconciliação da despesa de imposto de
renda e contribuição social corrente:    2019    2018
Receita de serviços 76.668 65.214
Base de cálculo serviços - 32% 24.534 20.868
Demais receitas 511 211
Base de cálculo da CSLL e do IRPJ 25.045 21.079
(=) Contribuição social - 9% (2.254) (1.897)
Base de cálculo do IRPJ 25.045 21.079
(=) IRPJ - 15% 3.757 3.163
(+) Adicional excedente - 10% 2.480 2.083
(=) Imposto de renda corrente (6.237) (5.246)
(=) Despesa de IR e CS (8.491) (7.143)
20. Cobertura de seguros: A Companhia mantém seguros com coberturas contrata-
das, consideradas sufi cientes pela Administração para cobrir eventuais riscos sobre
seus ativos e/ou responsabilidades: Montante de
Tipo de risco             Objeto                                               cobertura (R$ mil)
Responsabilidade civil Geral e armazéns 15.000
Seguro empresarial Instalações - incêndio, queda de raio, 
  explosão e implosão de qualquer natureza 77.500
Seguro garantia Construção, fornecimento ou prestação de serviços 150
Consideramos que temos um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de
delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com o nosso porte e
operações, sendo a nossa cobertura de seguros consistentes com as outras empresas
de dimensão semelhante operando no setor. As premissas de riscos adotadas e suas
respectivas coberturas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria
das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nos-
sos auditores independentes.
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Curtas

SAIU. O apresentador 
Matheus Ribeiro pe-
diu demissão da “TV 
Anhanguera”, afiliada 
da “Globo” em Goiás 
por não concordar com 
a redução de seu salá-
rio, segundo a coluna 
de Leo Dias, no “UOL”. 
Ele ficou conhecido 
nacionalmente ao se 
tornar, no ano passa-
do, o primeiro jornalis-
ta assumidamente gay 
a ocupar a bancada do 
Jornal Nacional.

AMIZADE. Após 16 
anos, o ator Maurício 
Manfrini, conhecido 
como Paulinho Gogó, 
deixou A Praça É Nossa, 
do “SBT”. No A Tarde é 
Sua da última quarta-
-feira (8), Carlos Alber-
to de Nóbrega falou ao 
vivo com Sonia Abrão 
por telefone sobre a saí-
da do amigo. “Ele ligou 
pra mim chorando e eu 
chorei também, porque 
sou uma manteiga der-
retida”, disse, explican-
do que Paulinho vai fa-
zer filmes.

LIVE. Raquel Pacheco, 
mais conhecida como 
Bruna Surfistinha, re-
solveu dar uma ani-
mada em meio à qua-
rentena imposta pela 
pandemia do corona-
vírus para fazer uma 
transmissão ao vivo 
tirando dúvidas sobre 
sexo. A primeira será 
nesta sexta-feira (10) às 
20h, no Instagram da 
escritora.

“Não sei tocar”
Zeca Pagodinho explica 
para os fãs o motivo de 
não fazer lives, como 
Marília Mendonça, Jor-
ge e Mateus e outros.

M 
arília Men-
donça bateu 
o recorde de 
acesso simul-
tâneos do You-

Tube com 3,2 milhões de fãs 
assistindo ao seu show ao 
vivo na plataforma, derru-
bando inclusive a marca da 
dupla Jorge e Mateus, que 
no último sábado (4) haviam 
somado 3,1 milhões. Até 
mesmo o Jornal Nacional, 
exibido no mesmo horário 
da live, perdeu público. O te-
lejornal da “Globo” marcou 
31,2 pontos na Grande São 
Paulo, 1,9 ponto (ou 386 mil 
telespectadores) a menos 
do que a média registrada 
nas últimas quatro quartas-
-feiras, segundo o “Notí-
cias da TV”. Famosos, como 
Neymar, prestigiaram a live.

O NOVO NORMAL  
Lives batem recordes
Marília Mendonça 
supera recorde de 
Jorge e Mateus da 
semana passada 
e tira audiência do 
Jornal Nacional

Causou pouco?
Contrariando recomendações médicas, Flayslane voltou 
a beber na madrugada da última quinta-feira (9) no BBB e 
causou bastante durante a festa Mil e Uma Noites. Após se 
recusar a deixar a festa por volta das seis da manhã, horário 
em que a produção fecha o jardim para manutenção exter-
na, Flay fez xixi propositalmente no carpete do chão da sala. 
“Isso está errado, você não está na sua casa, sério. Não pode 
fazer isso”, protestou Mari, sua amiga.

Boa forma
Izabel Goulart deixou seus 
seguidores em choque na 
última quarta-feira (8) ao 
compartilhar no Instagram 
uma foto em que aparece 
deixando as curvas em evi-
dência ao posar de lingerie 
na cama. “Tarde preguiçosa”, 
escreveu na legenda, em in-
glês. “Qual a sensação de ser 
maravilhosa assim?”, ques-
tionou uma seguidora.

Tirou onda
Em isolamento social, Nego 
do Borel foi ao Instagram na 
última quarta-feira (8) para 
compartilhar um clique em 
que aparece usando másca-
ra como forma de preven-
ção contra o coronavírus. 
“Quem tem bafo vai sentir 
na própria pele”, brincou. Os 
seguidores se divertiram. 
“Eu estou morrendo com 
essa legenda”, disse uma.

Flávia Pavanelli mostra ousadia
Flávia Pavanelli fez a alegria de seus seguidores na última terça-feira (7) ao compartilhar 
uma foto bastante ousada em seu Instagram. No clique, a atriz aparece com um body com 
estampa de zebra e calça de cintura alta. “Amando entrar na vibe 90’s”, escreveu na legen-
da. Nos comentários, como sempre, os fãs encheram de elogios a atriz de As Aventuras de 
Poliana. “Você não existe de tão perfeita. Pelo amor de Deus”, escreveu uma.”Que mulher é 
essa Brasil? Sem palavras para tanta beleza”, disse outra.
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da do amigo. “Ele ligou 
pra mim chorando e eu 
chorei também, porque 
sou uma manteiga der-
retida”, disse, explican-
do que Paulinho vai fa-
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seguidores em choque na 
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que aparece usando másca-
ra como forma de preven-
ção contra o coronavírus. 
“Quem tem bafo vai sentir 
na própria pele”, brincou. Os 
seguidores se divertiram. 
“Eu estou morrendo com 
essa legenda”, disse uma.

Flávia Pavanelli mostra ousadia
Flávia Pavanelli fez a alegria de seus seguidores na última terça-feira (7) ao compartilhar 
uma foto bastante ousada em seu Instagram. No clique, a atriz aparece com um body com 
estampa de zebra e calça de cintura alta. “Amando entrar na vibe 90’s”, escreveu na legen-
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 A A empresa Zukerman Lei-
lões listou os imóveis mais 
caros já leiloados pela plata-
forma nos últimos anos no 
Brasil. Segundo o levanta-
mento, as propriedades fo-
ram arrematadas por valores 
entre R$ 90 milhões e R$ 9,5 
milhões. 

Dentre as mais caras, a 
propriedade arrematada pelo 
menor valor foi um prédio 
industrial no bairro Gleba Pa-
trimônio, na cidade de Ara-
pongas, no Paraná. O leilão 
ocorreu em 2014 e o imóvel 
possuía uma área maior que 
16 mil m².

Segundo a Zukerman, o 
prédio foi adquirido por R$ 
9,5 milhões e foi vendido por 
meio de um leilão extrajudi-
cial, ou seja, não participava 
de nenhum processo judicial 
ou ação de desocupação. 

Em uma lista com seis 
propriedades, o quinto lugar 
é de um apartamento duplex 
com cobertura no bairro Jar-
dim Paulista, em São Paulo. 
Com área útil de 825 m², cin-
co dormitórios, cinco suítes, 
sete vagas de garagem e dois 
depósitos, o imóvel recebeu 
12 lances e foi arrematado 
por R$ 11,2 milhões. O prédio do Jockey Clube de SP foi leiloado em 2013; o bem foi arrematado por uma única pessoa

DIVULGAÇÃO/ZUKERMAN LEILÕES

Seis imóveis mais caros já leiloados 
BRASIL. Segundo levantamento da Zukerman, propriedades foram arrematadas por valores entre R$ 90 milhões e R$ 9,5 milhões

Na quarta posição está um 
imóvel comercial, no Rio de 
Janeiro, por R$ 13,8 milhões. 
A propriedade recebeu 23 
lances e a alta disputa se deu 
porque o imóvel era conside-
rado uma grande oportuni-
dade de investimento, visto 
que, na época, estava alugado 
por R$ 139 mil. O imóvel esta-
va localizado na Freguesia da 
Candelária. 

Dando início ao top 3, 
está um edifício comercial, 
em Curitiba, capital do Pa-
raná. Arrematado por R$ 20 
milhões, o prédio ficava no 
bairro Trevo do Atuba e pos-
suía uma área útil maior que 
60 mil m². O leilão aconte-
ceu em 2016 e houve um 
ágio de R$ 5 milhões, já que 
o lance inicial era de R$ 15 
milhões. 

No segundo lugar, está 
um terreno no ABC paulista, 
em São Bernardo do Cam-
po. A propriedade, localizada 
no bairro de  Rudge Ramos, 
possuía aproximadamente 
23.600 m². O imóvel já pos-
suía benfeitorias (um prédio 
e galpões). O terreno foi ar-
rematado por R$ 29 milhões.

Ocupando o primeiro lu-
gar do ranking está um imó-

vel, que foi adquirido por R$ 
90 milhões. Trata-se do pré-
dio do Jockey Clube de São 
Paulo, que foi leiloado em 
2013 de maneira extrajudi-
cial. De acordo com a Zuker-
man, o bem estava dividi-
do em vários lotes, mas foi 
arrematado por uma única 
pessoa. 

Segundo o diretor da Zu-
kerman Leilões, André Zu-
kerman, imóveis com gran-
de valor de mercado podem 
ser vendidos mais facilmen-
te por meio de leilões, vis-
to que, assim, o vendedor 
foge das especulações do 
mercado.
(Gladys Magalhães)

 A Depois de realizar diversos 
leilões nas primeiras semanas 
do mês, o banco Santander co-
loca à venda mais 130 imóveis 
nos dias 13 e 23 de abril. Os 
pregões serão realizados pela 
Biasi Leilões (www.biasileiloes.
com.br) e haverá salas, prédios 
comerciais, terrenos, fazendas, 
casas e apartamentos com até 
50% de desconto.

Há imóveis em São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Goiás, Amazo-
nas, Pernambuco, Ceará, Mara-

Santander leva 
mais 130 imóveis 
a leilão em abril

Em São Paulo, no dia 23, vai a leilão um apartamento de 40 m²

DIVULGAÇÃO/BIASI LEILÕES

nhão, Bahia, Pará e no Distrito 
Federal.

Entre os lotes, vale desta-
car uma sala comercial deso-
cupada, de 295 m², localizada 
em Pinheiros, na capital paulis-
ta. A propriedade possui lance 
inicial de R$ 1,3 milhão. Ainda 
em São Paulo, no dia 23, vai a 
leilão um apartamento de 40 
m², desocupado, no  Itaim Bibi. 
O imóvel pode ser arrematado 
a partir de R$ 290 mil.

Já em Jaboatão dos Guara-
rapes, em Pernambuco, é pos-
sível adquirir um apartamento 

Descontos chegam a 50% e há salas, prédios, 
terrenos, fazendas, casas e apartamentos

de 62 m², no bairro de Piedade, 
por R$ 173 mil. O montante é 
quase metade do valor de ava-
liação, que foi de R$ 344 mil.

“Por mais que possa existir 
uma crise imobiliária futura, 
considerando o desconto que 
se encontra nos leilões, o com-
prador certamente não terá 
prejuízo”, explica o leiloeiro da 
Biasi Leilões, Eduardo Cosen-
tino. Para ele, este é um bom 

momento para quem quer in-
vestir em opções menos arris-
cadas. 

Os interessados nos leilões 
precisam realizar um cadastro 
e habilitação no site da Biasi 
Leilões. O pagamento do imó-
vel arrematado pode ser feito 
por meio de financiamento de 
até 420 meses e os débitos de 
IPTU e condomínio serão qui-
tados pelo vendedor. (GM)

 A A exemplo de outros es-
portistas, o tetracampeão 
mundial de boxe Acelino 
Popó Freitas entrou na luta 
contra o coronavírus. Em sua 
conta no Instagram, Popó co-
locou em leilão o cinturão da 
Associação Mundial de Boxe, 
categoria superpenas, que ga-
nhou em 2002 na luta contra 
o cubano Joel Casamayor.

“É com muito carinho que 
eu estou fazendo o leilão des-
te cinturão para pessoas que 
têm boa condição financei-
ra. Para a gente poder com-
prar mais cestas básicas. Con-
to com sua ajuda. Não é para 
mim. É para todos”, disse o 
ex-boxeador no vídeo no qual 
anunciou o leilão. 

O leilão do cinturão se 
iniciou no dia 4 com o valor 
de R$ 20 mil e até a última 

Tetracampeão Popó leiloa cinturão para 
ajudar na luta contra o coronavírus

O leilão do 
cinturão se iniciou 
com o valor de 
R$ 20 mil e até a 
última quinta-
feira (9) já havia 
recebido lances na 
casa dos R$ 42 mil. 
As ofertas podem 
ser feitas até o 
domingo (12) 

Tetracampeão Popó conquistou o cinturão na categoria superpenas em janeiro de 2002

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

quinta-feira (9) já havia re-
cebido lances de R$ 42 mil. 
As ofertas podem ser feitas 
até o domingo (12) na pági-
na de Popó no Instagram (@
popofreitas), onde milhares 
de fãs se manifestaram para 
parabenizar a atitude do te-
tracampeão.  “Campeão do 
povo! Ídolo dentro e fora do 
ringue”, disse um. “Se eu ti-
vesse dinheiro, arrematava e 
devolvia para você. É merece-
dor!”, escreveu outa.

O dinheiro arrecadado 
será usado na compra de ces-
tas básicas para a população 
mais carente de Salvador, 
onde o ex-atleta mora. Segun-
do a Agência Brasil, desde o 
início da pandemia, Popó tem 
participado de várias ações 
solidárias. “Tenham certeza 
que é a minha obrigação. Pe-
las noites perdidas por vocês, 
pelos ingressos comprados 
para acompanhar as minhas 
lutas. Eu sei que não é mui-
to. Mas espero que esse pou-
co que eu estou fazendo seja 
muito para alguém”, disse o 

lutador.
Até a última quinta-feira 

(9), todos os estados brasilei-
ros já haviam registrados ca-
sos de coronavírus (Covid-19), 
sendo que o número de in-
fectados ultrapassava 16 mil, 
segundo boletim divulgado 
pelo Ministério da Saúde. Em 
24 horas, foram mais de 2.200 
novas confirmações e o nú-
mero de óitos ultrapassava 
800. (GM)

Ocupando o 
primeiro lugar 
do ranking está 
um imóvel, que 
foi adquirido por 
R$ 90 milhões; o 
prédio do Jockey 
Clube de São 
Paulo

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• 16/04/2020 a partir das 10h30 - Imóveis: Casas e Apartamentos em SP. • 22/04/2020 a partir 
das 12h - Móveis, Utensílios e Eletros: Armários, Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, 
Etc. • 22/04/2020 a partir das 14h - Desativação de Restaurante: Balcões, Pias, Bebedouros, 
Luminárias, Mesas, Cadeiras, Poltronas, Etc. • 22/04/2020 a partir das 15h - Móveis e Enfeites: 
Sofás, Mesas, Poltronas, Cadeiras, Armários, Racks, Banquetas, Etc. • 22/04/2020 a partir das 
16h - Informática, Eletros e Telefonia: Impressoras, CPUs, Servidores, Switches, Projetores, 
Filmadoras, Celulares, Etc. • 23/04/2020 a partir das 17h - Troca de Showroom: Armário, Camas, 
Nichos, Etc.

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

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

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESUMO DO 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 GARBELLINI 
(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 interes-
sados, 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.startuplei-
loes.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$ 852.000,00, 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$ 1.824.018,67. BEM A SER PRACEADO: Matrícula 8.644 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Batatais – SP. IMÓVEL: “Um lote de terras, sem benfeitorias, situado neste município e Comarca 
de Batatais, no loteamento denominado “Cachoeira dos Cayapós”, consistente do lote nº 1 da quadra D, com 5.000 metros 
quadrados de terreno.  Localização do bem: Avenida Heitor Arantes Neto nº 210 – Chácaras Cachoeira dos Cayapós – 
Batatais / SP. Maiores informações e cópia do edital poderão ser obtidas no escritório da STARTUP LEILÕES, situado na 
Rua Afonso Celso nº 312 – Vila Mariana – São Paulo / SP, telefone: (11) 5594-5888, e-mail: contato@startupleiloes.com.br 

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE - Art. 887, § 3º/CPC: EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat 
- Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª Vara Cível do Fórum de Itaquera - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 
0045866-64.2010.8.26.0007. Executados: MIGUEL ÂNGELO CASTILHO e outros. Terreno situado à Rua Piraci-
caba, constituído pelo lote de nº 12 da quadra de nº 21, em Paraisópolis, no 13º Subdistrito, Butantã. Contribuinte 
nº 170.159.0019-9. Descrição completa na Matrícula nº 136.660 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 497.742,41 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 248.871,20 (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 22/04/2020, às 14h40min, e termina em 27/04/2020, às 14h40min e; 2ª Praça 
começa em 27/04/2020, às 14h41min, e termina em 18/05/2020, às 14h40min.  Ficam os executado(s) MIGUEL 
ÂNGELO CASTILHO, os terceiros interessados FABIANA PINHEIRO BORGES, RAUL GARCIA ORDIALES, PI-
LAR MARTINEZ AGUELLES, o credor trabalhista MESSIAS RANGEL, seu cônjuge, se casado(a) for, e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.
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WWW.BVLEILOES.COM.BR

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE ITAPETININGA / 
SP. Edital de 1ª e 2ª Praça dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento 
de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados CARMEM LUCIA 
ALVES DE BARROS TAVARES (CPF: 101.473.188-74) e DORIAN JOSÉ DE BAR-
ROS TAVARES (CPF: 047.157.658-10), extraída dos autos da AÇÃO DE CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO, promovida por MARIA ROSA 

CUNHA MARCELO (CPF: 269.909.298-39), MARIANA CUNHA MARCELO (CPF: 351.492.418-06) e RODRIGO 
CUNHA MARCELO (CPF: 213.021.348-09). Processo nº 0016281-10.2017.8.26.0269. O DR. APARECIDO CESAR 
MACHADO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Itapetininga / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto 
este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e pará-
grafos, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora BV LEILÕES (www.
bvleiloes.com.br), portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início 
no dia 13/04/2020 às 14h00 horas e com término no dia 16/04/2020 às 14:00 horas, entregando a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início no 
dia 16/04/2020 às 14:00 horas e com término no dia 06/05/2020 às 14:00 horas, onde será aceito lance de 70% 
do valor atualizado da avaliação, conforme Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições 
de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: LOTE 1 – MATRÍCULA 44.292 DO CATÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPETININGA – Imóvel: O prédio sob nº 688, da Rua Dr. Cerqueira César, situado na 
cidade de Sarapuí, constituído de casa de morada e respectivo terreno, com as divisas e confrontações seguintes: pela 
frente, em dez (10,00) metros, divide com a Rua Dr. Cerqueira César; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, 
segue a partir da frente vinte (20,00)metros, faz canto à direita em sete (7) metros e dez (10) centímetros, dividindo, 
nessas duas extensões com Antonio Ayres da Silva, faz canto à esquerda e segue em sete (7) metros e oitenta (80) 
centímetros, dividindo com Aristides de Souza; do lado oposto a este, esquerdo, em vinte e sete (27) metros e oitenta 
(80) centímetros, divide com a Rua Joaquim Constância, para a qual faz esquina; e, nos fundos, em dezessete (17) 
metros e dez (10) centímetros, divide com José Antonio de Oliveira, encerrando a área de trezentos e trinta e três (333) 
metros quadrados e trinta e oito (38) centímetros. Contribuinte n° 12.20.026.01.4. AVALIAÇÃO: R$ 483.833,33 (no-
vembro/2019). ÔNUS: Consta na referida matrícula conforme R.4 – HIPOTECA JUDICIAL, para garantia da do direito 
de preferência nos autos do processo nº 1003951- 66.2014.8.26.0269. AV.5 – PENHORA EXEQUENDA. AV.6 – INDIS-
PONIBILIDADE DE BENS,  oriunda da ação de execução fiscal, processo nº 0012536-95.2012.8.26.0269. Consta junto 
a Prefeitura Municipal de Sarapuí débitos de IPTU no valor de R$ 6.194,57 (novembro/2019). Não contam nos autos 
haver recurso ou causa pendente de julgamento. LOTE 2 – MATRÍCULA 76.193 DO CATÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE ITAPETININGA – Direitos Aquisitivos do Contrato de Compra e Venda do Imóvel: Um terreno com frente 
para a Rua Alferes Joaquim Constância, na cidade de Sarapuí, comarca de Itapetininga, medindo onze (11) metros 
e trinta e sete (37) centímetros de frente; vinte e sete (27) metros e trinta (30) centímetros do lado esquerdo; vinte e 
cinco (25) metros e sessenta (60) centímetros do lado direito; e onze (11) metros e trinta e sete (37) centímetros nos 
fundos, dividindo do lado esquerdo com propriedade de Roque Anastácio; pelo lado direito, com propriedade de Anto-
nio Felipe Antunes e pelos fundos, com propriedade de Benedito Manoel dos Santos. Contribuinte nº 12.20.001.01.1 
AVALIAÇÃO: R$ 135.000,00 (novembro/2019). ÔNUS: Consta na referida matrícula conforme AV.5 – PENHORA EXE-
QUENDA. Consta junto a Prefeitura Municipal de Sarapuí débitos de IPTU no valor de R$ 3.307,82 (novembro/2019). 
Não contam nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Os bens serão vendidos no estado de 
conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 
antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM – No 
segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial. 
PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: 
A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrematação. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu 
representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço 
constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão, que estará disponibilizado 
em nosso site www.bvleiloes.com.br. Com todas informações pertinentes conforme (Art. 887, § 2º). Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. DR. APARECIDO CESAR MACHADO Juiz de Direito

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

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

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

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

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

30ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL / SP
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 30ª 
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1061234-
98.2016.8.26.0100. Executados: MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, CRISTIANE MARIA 
SPARVOLI, MARCELO CAETANO SILVA DE OLIVEIRA, CLAUDIA TONELLI DE OLIVEIRA, 
NOVA GERA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME – LOTE 001 - Apartamento de 76,60m² na 
Casa Verde. Rua Atílio Piff er, nº 705, São Paulo/SP - Contribuinte nº 306.095.0540-5. Descrição 
completa na Matrícula nº 131.608 do 08º CRI de São Paulo /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
504.087,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 302.452,56 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 27/04/2020 às 10h30min, e termina 
em 30/04/2020 às 10h30min; 2ª Praça começa em 30/04/2020 às 10h31min, e termina em 
20/05/2020 às 10h30min. Ficam os executados MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, e 
seu cônjuge CRISTIANE MARIA SPARVOLI, MARCELO CAETANO SILVA DE OLIVEIRA, e seu 
cônjuge CLAUDIA TONELLI DE OLIVEIRA, e NOVA GERA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME, e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados (as) para 
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/05/2018.

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

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - Presencial e On-line

02 Lotes de bem móvel e imóveis: •Lote 01 - VEÍCULO VW/GOL I, Gasolina, Vermelho, 
Ano/Modelo 1996/1997, Placa CGX-9127, Chassi nº 9BWZZZ377TP578372. Veículo 
localizado na Av. dos Estados nº 584, Utinga, Santo André/SP. •Lote 02 - Integralidade dos 
bens que compõe o Conjunto Residencial Nova Poá em POÁ/SP, sendo os 75 lotes 
localizados na quadra G. Imóveis dos itens 01 a 33 localizados na Quadra G, Rua Humberto 
Silvani e Imóveis dos itens 34 a 75 localizados na Quadra G, Rua Esperidião Gosson.

Edital na íntegra, lances on-line e fotos no site:

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

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALÊNCIA DE NOROZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROCESSO Nº 0735371-88.1994.8.26.0100

LOCAL DO LEILÃO: Av. Portugal, nº 141 – Centro – Santo André/SP.
Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial. Venda "AD CORPUS" e no estado em que se encontram.

1º LEILÃO: 28/04/2020 - 10h / 2º LEILÃO: 28/04/2020 - 10h30

w
EDITAL DE LEILÃO

DRS Incorporadora SPE 04 Ltda , faz saber que, na qualidade de credora fiduciária, 
promoverá a venda, do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º leilão 
a ser realizado em 23/04/2020 às 14 hs, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and.- São 
Paulo/SP Informações: (11) 49509514 ou www.superbid.net e, se necessário, 2º leilão a 
ser realizado em 27/04/2020 às 14 hs, no mesmo endereço. Imóvel: Um terreno urbano 
sem benfeitorias (uso misto- residencial/comercial) constituído do Lote nº 32 da Quadra D 
do Loteamento Residencial e Comercial Oásis localizado na Rua 0- 4 (atual Rua Manuel 
Pereira Francisco) entre a Avenida 0-3(atual Av. Urias Bernardes Coelho) e Avenida 0-1(atual 
Av. Roberto Yoshizumi Ogawa) , quadra complementada pela Rua 0-6 (atual Rua Jorge de 
Melo Fernandes) em Barretos/SP, com área total de 250,00 m². Cadastro Municipal nº 
631040043001. Matricula nº 69.888 do RGI de Barretos/ SP. Imóvel Ocupado. O pagamento 
do valor da arrematação deverá ser efetuado 01 dia útil após o leilão. Valores: 1º Praça - 
R$ 82.862,71 e de 2º Praça - R$ 79.494,36. Pela internet ou fisicamente, no endereço 
declinado acima, em igualdade de condições. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de 
Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco A. Casale Lauro - Jucesp 842.

(11) 3047-9800 | WWW.LUT.COM.BR

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial,
matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 22/04/2020, a partir 
das 14hs pelo site www.lut.com.br e, simultaneamente, 
presencial na Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar - Vila 
Olímpia - São Paulo/SP, autorizado pela comitente LUT 
GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA, CNPJ nº 
08.399.676/0001-01. 
CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o nº 602, assessorado pela 
LUT Gestora de Leilões, torna público que realizará e 
conduzirá um leilão extrajudicial no dia 27/04/2020 às 11h
pelo site www.lut.com.br e, simultaneamente, presencial na 
Rua do Rócio, nº 291 – conjunto 91 – 9º andar, Vila Olímpia, 
São Paulo/SP, devidamente autorizado pela comitente YARA 
BRASIL FERTILIZANTES S/A, CNPJ nº 92.660.604/0001-
82. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
atendimento@lut.com.br ou (11) 3047-9800.  

Edital de Leilão

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

Apartamento com 160m2 e 03 Vagas .
Vila Andrade - São Paulo/SP

1ªPraça: 22 de abril de 2020 10h30 / 2ª Praça 14 de maio de 2020 10h30

50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO
2ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Santo Amaro 

Autos nº 0242873-16.2009.8.26.0002 
Executado: Januário Martelli Filho.

BENS: Lote 1 - DIREITOS SOBRE APARTAMENTO nº 51, localizado no 5º pavimento da Torre “G-3”, 
designada EDIFÍCIO STRELITZIA, integrante do empreendimento denominado VILLAGGIO DE 
PANAMBY, situado à Rua Itapaiúna, 1.800, Rua Ribeirão da Prata, Rua Algeciras e Vielas Um e Dois, 
no Bairro Morumbi, 29º Subdistrito Santo Amaro, com área privativa de 160,780m² e área 
comum de 311,966m², na qual se acha incluída a área referente a 03 vagas para a guarda de 
automóveis de passeio em lugares individuais e de uso indeterminado com utilizam de 
manobristas e um depósito no subsolo, perfazendo a área total de 472,746m², correspondendo-
lhe uma fração ideal de 0,9792% no terreno ocupado pela edificação, e uma fração ideal de 
0,0857% no terreno condominial Matrícula nº: 333.434 - do 11º CRI São Paulo SP. Contribuinte 
nº: 301.054.1638-7 em área maior.

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

ALEXANDRE TRAVASSOS
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

3ª Vara Cível Foro de Ubatuba
Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na 
lide e INTIMAÇÃO dos requeridos MAURICIO DE OLIVEIRA COSTA (CPF: 224.625.978-91), 
SUELI APARECIDA DE MORAES COSTA (CPF: 014.136.328-23), extraída dos autos da AÇÃO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO, requerida por ARNALDO DE OLIVEIRA COS-

TA (CPF: 591.050.978-00), HELOISA COSTA MILTON (CPF: 887.442.958-20), extraída nos autos do processo nº 
0005623-69.2017.8.26.0642. O DR. DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de 
Ubatuba/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e parágrafos, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do 
TJ/SP, através da empresa gestora FRANKLIN LEILÕES (www.franklinleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Ofi cial 
Renata Franklin Simões, JUCESP nº 1.040, portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 
com 1ª Praça com início no dia 16/04/2020 às 15:00 horas e com término no dia 20/04/2020 às 15:00 horas, 
entregando-o quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 20/04/2020 às 15:01h horas e com término no dia 11/05/2020 às 15:00 horas, caso não haja licitantes 
na 1º Hasta, será aceito lance conforme o Art. 891 do NCPC, Parágrafo único (Considera-se lance vil o preço inferior 
ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fi xado preço mínimo, considera-se vil o preço 
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação). BEM A SER PRACEADO: TERRENO CONTENDO UMA CASA 
RESIDENCIAL, situado na rua da Usina Velha, esquina com a rua dos Franciscos, no bairro do Perequê-açu, perímetro 
urbano, medindo 10m. de frente para Rua da Usina Velha, por 26m. da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo 
nos fundos 11,50m.,  encerrando a área de 279,50m², confrontando do lado Oeste com a rua dos Franciscos, com a 
qual faz esquina, do lado Leste com propriedade de Manoel Antonio do Prado, e do lado Sul, isto é, pelos fundos com 
propriedade de Amanda Felismina Lopes. Consta no Laudo, Trata-se de uma casa de 120,00m² de área construída, com 
a área total de térreo 279,50m². O imóvel avaliado constitui-se de uma casa residencial térrea de esquina, com 1 vaga de 
garagem coberta, 3 dormitórios, 2 banheiros, uma sala de estar/jantar, uma cozinha, área de serviço externa, nos fundos 
do imóvel há uma edícula com um quarto, banheiro, cozinha. Cadastro Municipal nº 03.087.001-1. Matrícula nº 42.436 
CRI Ubatuba/SP. 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 a alienação judicial eletrônica. 
ÔNUS: Consta na referida Matrícula Av.05 – Penhora em favor Vanusa Batista dos Santos, expedida nos autos da ação 
de execução, processo n. 1658/2009 pelo 1º Ofi cio Judicial da Comarca de Ubatuba. Av.06 – Penhora em favor Silas 
de Oliveira, expedida nos autos da ação de execução civil, processo n. 00019062020158260642 pelo Juizado Especial 
Cível e Criminal de Foro Central de Ubatuba. Av.07 – Penhora em favor Pousada do Marcão Ltda. Me, expedida nos 
autos da ação de execução civil, processo n. 0003353-82.2011.8.26.0642 pelo Juizado Especial Cível e Criminal de 
Foro Central de Ubatuba. Débitos junto a Prefeitura de Ubatuba no valor R$ 45.292,69, atualizado para (março/2020). 
Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento.  DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No 
primeiro pregão, o valor mínimo para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 
235.929,54 (janeiro/2019), que será atualizado á época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda 
dos bens corresponderá a 50% do valor atualizado da avaliação judicial. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoal-
mente perante a Vara onde tramita a ação, ou no escritório do gestor, localizado na Rua Paracatu nº 309 sala 118 – São 
Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3562-6726 e/ou pelo e-mail: contato@franklinleiloes.com.br. Ficam os EXECU-
TADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se os 
executados forem revéis e não tiverem advogados constituídos, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, 
não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio 
edital de leilão. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES Juiz de 
Direito. Edital na integra regras e condições de participações acesse nosso site.

W W W. F R A N K L I N L E I L O E S . C O M . B R

43ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 43ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1045886-69.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) MAURÍCIO GILBERTO DOS SANTOS – 
LOTE 001 - apartamento c/ 168,360ms² de área privativa. Rua Ernesto de Oliveira, nº310, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
039.178.0152-3. Descrição completa na Matrícula nº 81.736 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.297.477,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 648.738,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 
- DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o Um terreno c/ 1.500m² - Guarujá-SP. Rua Victorio Arthur Cavini, nº 576, Guarujá/SP 
- Contribuinte nº 3-0801-005-000. Descrição completa na Matrícula nº 93.622 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 4.308.780,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 2.154.390,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atuali-
zação). LOTE 003 - Apartamento c/ 374,450m² de Área Privativa - São Paulo/SP. Rua Luís Molina, nº110, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 039.169.0053-6. Descrição completa na Matrícula nº 94.532 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 4.189.943,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 2.094.971,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atuali-
zação). LOTE 004 - DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o CONJUNTO COMERCIAL c/ área total de 114,794m² - São 
Paulo/SP. Rua Domingos de Morais, nº2187, São Paulo/SP - Contribuinte nº 042.025.0045-8. Descrição completa na Ma-
trícula nº 222.299 do 14º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 696.845,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
348.422,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 005 - DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o CON-
JUNTO COMERCIAL c/ 161,629m² - SÃO PAULO/SP. Rua Domingos de Morais, nº2187, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
042.025.0045-8. Descrição completa na Matrícula nº 222.300 do 14º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
861.530,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 430.765,25 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/05/2020 às 15h40min, e termina em 11/05/2020 às 15h40min; 2ª Praça começa em 
11/05/2020 às 15h41min, e termina em 01/06/2020 às 15h40min.  Ficam os executado(s) MAURÍCIO GILBERTO DOS 
SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , credor(a) fiduciário TFACORP PARTICIPAÇÕES E INVESTI-
MENTOS S/A, RENO INCORPORADORA LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 06/06/2019, 06/06/2019, 
09/04/2019, 30/05/2019 respectivamente. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO – SP 

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 DA COMARCA 
DE OSASCO. Processo: nº 0006810-13.2018.8.26.0405. Executados: requerido(s) PETERSON EVARISTO AL-
VES - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto com 117,143m² em Osasco. Avenida Edmundo Amaral, nº 3935, 
Osasco/SP-Contribuinte nº 23221.42.83.0283.00.000.01 (área total). Descrição completa na Matrícula nº 37.385 
do 2º CRI de Osasco/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 214.209,90 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 182.078,41 
(85% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/06/2020 às 
10h20min, e termina em 08/06/2020 às 10h20min; 2ª Praça começa em 08/06/2020 às 10h21min, e termina em 
29/06/2020 às 10h20min. Ficam os requerido(s) PETERSON EVARISTO ALVES , bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), , credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF e demais interessados, INTIMA-
DOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 18/10/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

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

DocuSign Envelope ID: E55ECB4D-3044-44E3-8944-F472D02F03A4
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WWW.BVLEILOES.COM.BR

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE ITAPETININGA / 
SP. Edital de 1ª e 2ª Praça dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento 
de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados CARMEM LUCIA 
ALVES DE BARROS TAVARES (CPF: 101.473.188-74) e DORIAN JOSÉ DE BAR-
ROS TAVARES (CPF: 047.157.658-10), extraída dos autos da AÇÃO DE CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO, promovida por MARIA ROSA 

CUNHA MARCELO (CPF: 269.909.298-39), MARIANA CUNHA MARCELO (CPF: 351.492.418-06) e RODRIGO 
CUNHA MARCELO (CPF: 213.021.348-09). Processo nº 0016281-10.2017.8.26.0269. O DR. APARECIDO CESAR 
MACHADO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Itapetininga / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto 
este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e pará-
grafos, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora BV LEILÕES (www.
bvleiloes.com.br), portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início 
no dia 13/04/2020 às 14h00 horas e com término no dia 16/04/2020 às 14:00 horas, entregando a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início no 
dia 16/04/2020 às 14:00 horas e com término no dia 06/05/2020 às 14:00 horas, onde será aceito lance de 70% 
do valor atualizado da avaliação, conforme Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições 
de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: LOTE 1 – MATRÍCULA 44.292 DO CATÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPETININGA – Imóvel: O prédio sob nº 688, da Rua Dr. Cerqueira César, situado na 
cidade de Sarapuí, constituído de casa de morada e respectivo terreno, com as divisas e confrontações seguintes: pela 
frente, em dez (10,00) metros, divide com a Rua Dr. Cerqueira César; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, 
segue a partir da frente vinte (20,00)metros, faz canto à direita em sete (7) metros e dez (10) centímetros, dividindo, 
nessas duas extensões com Antonio Ayres da Silva, faz canto à esquerda e segue em sete (7) metros e oitenta (80) 
centímetros, dividindo com Aristides de Souza; do lado oposto a este, esquerdo, em vinte e sete (27) metros e oitenta 
(80) centímetros, divide com a Rua Joaquim Constância, para a qual faz esquina; e, nos fundos, em dezessete (17) 
metros e dez (10) centímetros, divide com José Antonio de Oliveira, encerrando a área de trezentos e trinta e três (333) 
metros quadrados e trinta e oito (38) centímetros. Contribuinte n° 12.20.026.01.4. AVALIAÇÃO: R$ 483.833,33 (no-
vembro/2019). ÔNUS: Consta na referida matrícula conforme R.4 – HIPOTECA JUDICIAL, para garantia da do direito 
de preferência nos autos do processo nº 1003951- 66.2014.8.26.0269. AV.5 – PENHORA EXEQUENDA. AV.6 – INDIS-
PONIBILIDADE DE BENS,  oriunda da ação de execução fiscal, processo nº 0012536-95.2012.8.26.0269. Consta junto 
a Prefeitura Municipal de Sarapuí débitos de IPTU no valor de R$ 6.194,57 (novembro/2019). Não contam nos autos 
haver recurso ou causa pendente de julgamento. LOTE 2 – MATRÍCULA 76.193 DO CATÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE ITAPETININGA – Direitos Aquisitivos do Contrato de Compra e Venda do Imóvel: Um terreno com frente 
para a Rua Alferes Joaquim Constância, na cidade de Sarapuí, comarca de Itapetininga, medindo onze (11) metros 
e trinta e sete (37) centímetros de frente; vinte e sete (27) metros e trinta (30) centímetros do lado esquerdo; vinte e 
cinco (25) metros e sessenta (60) centímetros do lado direito; e onze (11) metros e trinta e sete (37) centímetros nos 
fundos, dividindo do lado esquerdo com propriedade de Roque Anastácio; pelo lado direito, com propriedade de Anto-
nio Felipe Antunes e pelos fundos, com propriedade de Benedito Manoel dos Santos. Contribuinte nº 12.20.001.01.1 
AVALIAÇÃO: R$ 135.000,00 (novembro/2019). ÔNUS: Consta na referida matrícula conforme AV.5 – PENHORA EXE-
QUENDA. Consta junto a Prefeitura Municipal de Sarapuí débitos de IPTU no valor de R$ 3.307,82 (novembro/2019). 
Não contam nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Os bens serão vendidos no estado de 
conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 
antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM – No 
segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial. 
PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: 
A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrematação. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu 
representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço 
constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão, que estará disponibilizado 
em nosso site www.bvleiloes.com.br. Com todas informações pertinentes conforme (Art. 887, § 2º). Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. DR. APARECIDO CESAR MACHADO Juiz de Direito

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

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

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

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

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

30ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL / SP
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 30ª 
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1061234-
98.2016.8.26.0100. Executados: MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, CRISTIANE MARIA 
SPARVOLI, MARCELO CAETANO SILVA DE OLIVEIRA, CLAUDIA TONELLI DE OLIVEIRA, 
NOVA GERA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME – LOTE 001 - Apartamento de 76,60m² na 
Casa Verde. Rua Atílio Piff er, nº 705, São Paulo/SP - Contribuinte nº 306.095.0540-5. Descrição 
completa na Matrícula nº 131.608 do 08º CRI de São Paulo /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
504.087,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 302.452,56 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 27/04/2020 às 10h30min, e termina 
em 30/04/2020 às 10h30min; 2ª Praça começa em 30/04/2020 às 10h31min, e termina em 
20/05/2020 às 10h30min. Ficam os executados MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, e 
seu cônjuge CRISTIANE MARIA SPARVOLI, MARCELO CAETANO SILVA DE OLIVEIRA, e seu 
cônjuge CLAUDIA TONELLI DE OLIVEIRA, e NOVA GERA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME, e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados (as) para 
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/05/2018.

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

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - Presencial e On-line

02 Lotes de bem móvel e imóveis: •Lote 01 - VEÍCULO VW/GOL I, Gasolina, Vermelho, 
Ano/Modelo 1996/1997, Placa CGX-9127, Chassi nº 9BWZZZ377TP578372. Veículo 
localizado na Av. dos Estados nº 584, Utinga, Santo André/SP. •Lote 02 - Integralidade dos 
bens que compõe o Conjunto Residencial Nova Poá em POÁ/SP, sendo os 75 lotes 
localizados na quadra G. Imóveis dos itens 01 a 33 localizados na Quadra G, Rua Humberto 
Silvani e Imóveis dos itens 34 a 75 localizados na Quadra G, Rua Esperidião Gosson.

Edital na íntegra, lances on-line e fotos no site:

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

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALÊNCIA DE NOROZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROCESSO Nº 0735371-88.1994.8.26.0100

LOCAL DO LEILÃO: Av. Portugal, nº 141 – Centro – Santo André/SP.
Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial. Venda "AD CORPUS" e no estado em que se encontram.

1º LEILÃO: 28/04/2020 - 10h / 2º LEILÃO: 28/04/2020 - 10h30

w
EDITAL DE LEILÃO

DRS Incorporadora SPE 04 Ltda , faz saber que, na qualidade de credora fiduciária, 
promoverá a venda, do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º leilão 
a ser realizado em 23/04/2020 às 14 hs, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and.- São 
Paulo/SP Informações: (11) 49509514 ou www.superbid.net e, se necessário, 2º leilão a 
ser realizado em 27/04/2020 às 14 hs, no mesmo endereço. Imóvel: Um terreno urbano 
sem benfeitorias (uso misto- residencial/comercial) constituído do Lote nº 32 da Quadra D 
do Loteamento Residencial e Comercial Oásis localizado na Rua 0- 4 (atual Rua Manuel 
Pereira Francisco) entre a Avenida 0-3(atual Av. Urias Bernardes Coelho) e Avenida 0-1(atual 
Av. Roberto Yoshizumi Ogawa) , quadra complementada pela Rua 0-6 (atual Rua Jorge de 
Melo Fernandes) em Barretos/SP, com área total de 250,00 m². Cadastro Municipal nº 
631040043001. Matricula nº 69.888 do RGI de Barretos/ SP. Imóvel Ocupado. O pagamento 
do valor da arrematação deverá ser efetuado 01 dia útil após o leilão. Valores: 1º Praça - 
R$ 82.862,71 e de 2º Praça - R$ 79.494,36. Pela internet ou fisicamente, no endereço 
declinado acima, em igualdade de condições. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de 
Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco A. Casale Lauro - Jucesp 842.

(11) 3047-9800 | WWW.LUT.COM.BR

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial,
matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 22/04/2020, a partir 
das 14hs pelo site www.lut.com.br e, simultaneamente, 
presencial na Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar - Vila 
Olímpia - São Paulo/SP, autorizado pela comitente LUT 
GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA, CNPJ nº 
08.399.676/0001-01. 
CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o nº 602, assessorado pela 
LUT Gestora de Leilões, torna público que realizará e 
conduzirá um leilão extrajudicial no dia 27/04/2020 às 11h
pelo site www.lut.com.br e, simultaneamente, presencial na 
Rua do Rócio, nº 291 – conjunto 91 – 9º andar, Vila Olímpia, 
São Paulo/SP, devidamente autorizado pela comitente YARA 
BRASIL FERTILIZANTES S/A, CNPJ nº 92.660.604/0001-
82. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
atendimento@lut.com.br ou (11) 3047-9800.  

Edital de Leilão

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

Apartamento com 160m2 e 03 Vagas .
Vila Andrade - São Paulo/SP

1ªPraça: 22 de abril de 2020 10h30 / 2ª Praça 14 de maio de 2020 10h30

50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO
2ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Santo Amaro 

Autos nº 0242873-16.2009.8.26.0002 
Executado: Januário Martelli Filho.

BENS: Lote 1 - DIREITOS SOBRE APARTAMENTO nº 51, localizado no 5º pavimento da Torre “G-3”, 
designada EDIFÍCIO STRELITZIA, integrante do empreendimento denominado VILLAGGIO DE 
PANAMBY, situado à Rua Itapaiúna, 1.800, Rua Ribeirão da Prata, Rua Algeciras e Vielas Um e Dois, 
no Bairro Morumbi, 29º Subdistrito Santo Amaro, com área privativa de 160,780m² e área 
comum de 311,966m², na qual se acha incluída a área referente a 03 vagas para a guarda de 
automóveis de passeio em lugares individuais e de uso indeterminado com utilizam de 
manobristas e um depósito no subsolo, perfazendo a área total de 472,746m², correspondendo-
lhe uma fração ideal de 0,9792% no terreno ocupado pela edificação, e uma fração ideal de 
0,0857% no terreno condominial Matrícula nº: 333.434 - do 11º CRI São Paulo SP. Contribuinte 
nº: 301.054.1638-7 em área maior.

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

ALEXANDRE TRAVASSOS
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

3ª Vara Cível Foro de Ubatuba
Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na 
lide e INTIMAÇÃO dos requeridos MAURICIO DE OLIVEIRA COSTA (CPF: 224.625.978-91), 
SUELI APARECIDA DE MORAES COSTA (CPF: 014.136.328-23), extraída dos autos da AÇÃO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO, requerida por ARNALDO DE OLIVEIRA COS-

TA (CPF: 591.050.978-00), HELOISA COSTA MILTON (CPF: 887.442.958-20), extraída nos autos do processo nº 
0005623-69.2017.8.26.0642. O DR. DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de 
Ubatuba/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e parágrafos, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do 
TJ/SP, através da empresa gestora FRANKLIN LEILÕES (www.franklinleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Ofi cial 
Renata Franklin Simões, JUCESP nº 1.040, portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 
com 1ª Praça com início no dia 16/04/2020 às 15:00 horas e com término no dia 20/04/2020 às 15:00 horas, 
entregando-o quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 20/04/2020 às 15:01h horas e com término no dia 11/05/2020 às 15:00 horas, caso não haja licitantes 
na 1º Hasta, será aceito lance conforme o Art. 891 do NCPC, Parágrafo único (Considera-se lance vil o preço inferior 
ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fi xado preço mínimo, considera-se vil o preço 
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação). BEM A SER PRACEADO: TERRENO CONTENDO UMA CASA 
RESIDENCIAL, situado na rua da Usina Velha, esquina com a rua dos Franciscos, no bairro do Perequê-açu, perímetro 
urbano, medindo 10m. de frente para Rua da Usina Velha, por 26m. da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo 
nos fundos 11,50m.,  encerrando a área de 279,50m², confrontando do lado Oeste com a rua dos Franciscos, com a 
qual faz esquina, do lado Leste com propriedade de Manoel Antonio do Prado, e do lado Sul, isto é, pelos fundos com 
propriedade de Amanda Felismina Lopes. Consta no Laudo, Trata-se de uma casa de 120,00m² de área construída, com 
a área total de térreo 279,50m². O imóvel avaliado constitui-se de uma casa residencial térrea de esquina, com 1 vaga de 
garagem coberta, 3 dormitórios, 2 banheiros, uma sala de estar/jantar, uma cozinha, área de serviço externa, nos fundos 
do imóvel há uma edícula com um quarto, banheiro, cozinha. Cadastro Municipal nº 03.087.001-1. Matrícula nº 42.436 
CRI Ubatuba/SP. 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 a alienação judicial eletrônica. 
ÔNUS: Consta na referida Matrícula Av.05 – Penhora em favor Vanusa Batista dos Santos, expedida nos autos da ação 
de execução, processo n. 1658/2009 pelo 1º Ofi cio Judicial da Comarca de Ubatuba. Av.06 – Penhora em favor Silas 
de Oliveira, expedida nos autos da ação de execução civil, processo n. 00019062020158260642 pelo Juizado Especial 
Cível e Criminal de Foro Central de Ubatuba. Av.07 – Penhora em favor Pousada do Marcão Ltda. Me, expedida nos 
autos da ação de execução civil, processo n. 0003353-82.2011.8.26.0642 pelo Juizado Especial Cível e Criminal de 
Foro Central de Ubatuba. Débitos junto a Prefeitura de Ubatuba no valor R$ 45.292,69, atualizado para (março/2020). 
Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento.  DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No 
primeiro pregão, o valor mínimo para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 
235.929,54 (janeiro/2019), que será atualizado á época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda 
dos bens corresponderá a 50% do valor atualizado da avaliação judicial. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoal-
mente perante a Vara onde tramita a ação, ou no escritório do gestor, localizado na Rua Paracatu nº 309 sala 118 – São 
Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3562-6726 e/ou pelo e-mail: contato@franklinleiloes.com.br. Ficam os EXECU-
TADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se os 
executados forem revéis e não tiverem advogados constituídos, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, 
não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio 
edital de leilão. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES Juiz de 
Direito. Edital na integra regras e condições de participações acesse nosso site.

W W W. F R A N K L I N L E I L O E S . C O M . B R

43ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 43ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1045886-69.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) MAURÍCIO GILBERTO DOS SANTOS – 
LOTE 001 - apartamento c/ 168,360ms² de área privativa. Rua Ernesto de Oliveira, nº310, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
039.178.0152-3. Descrição completa na Matrícula nº 81.736 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.297.477,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 648.738,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 
- DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o Um terreno c/ 1.500m² - Guarujá-SP. Rua Victorio Arthur Cavini, nº 576, Guarujá/SP 
- Contribuinte nº 3-0801-005-000. Descrição completa na Matrícula nº 93.622 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 4.308.780,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 2.154.390,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atuali-
zação). LOTE 003 - Apartamento c/ 374,450m² de Área Privativa - São Paulo/SP. Rua Luís Molina, nº110, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 039.169.0053-6. Descrição completa na Matrícula nº 94.532 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 4.189.943,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 2.094.971,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atuali-
zação). LOTE 004 - DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o CONJUNTO COMERCIAL c/ área total de 114,794m² - São 
Paulo/SP. Rua Domingos de Morais, nº2187, São Paulo/SP - Contribuinte nº 042.025.0045-8. Descrição completa na Ma-
trícula nº 222.299 do 14º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 696.845,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
348.422,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 005 - DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o CON-
JUNTO COMERCIAL c/ 161,629m² - SÃO PAULO/SP. Rua Domingos de Morais, nº2187, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
042.025.0045-8. Descrição completa na Matrícula nº 222.300 do 14º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
861.530,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 430.765,25 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/05/2020 às 15h40min, e termina em 11/05/2020 às 15h40min; 2ª Praça começa em 
11/05/2020 às 15h41min, e termina em 01/06/2020 às 15h40min.  Ficam os executado(s) MAURÍCIO GILBERTO DOS 
SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , credor(a) fiduciário TFACORP PARTICIPAÇÕES E INVESTI-
MENTOS S/A, RENO INCORPORADORA LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 06/06/2019, 06/06/2019, 
09/04/2019, 30/05/2019 respectivamente. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO – SP 

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 DA COMARCA 
DE OSASCO. Processo: nº 0006810-13.2018.8.26.0405. Executados: requerido(s) PETERSON EVARISTO AL-
VES - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto com 117,143m² em Osasco. Avenida Edmundo Amaral, nº 3935, 
Osasco/SP-Contribuinte nº 23221.42.83.0283.00.000.01 (área total). Descrição completa na Matrícula nº 37.385 
do 2º CRI de Osasco/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 214.209,90 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 182.078,41 
(85% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/06/2020 às 
10h20min, e termina em 08/06/2020 às 10h20min; 2ª Praça começa em 08/06/2020 às 10h21min, e termina em 
29/06/2020 às 10h20min. Ficam os requerido(s) PETERSON EVARISTO ALVES , bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), , credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF e demais interessados, INTIMA-
DOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 18/10/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

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

C3gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 10 A SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2020 

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.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

6ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) ERDON JOÃO GUIDUCE, ANILTO RODRIGUES GOMES, SILMARA APARECIDA DA SILVEIRA GOMES. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
Dr.(a) MARCELO DE MORAES SABBAG da 6ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este 
Juízo se processam os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel ajuizada por AFONSO BENITES GASQUES contra 
ERDON JOÃO GUIDUCE, ANILTO RODRIGUES GOMES, SILMARA APARECIDA DA SILVEIRA GOMES - Processo nº 1043304-31.2015.8.26.0576 
(Nº de Ordem 3073/2015) 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.majudicial.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.majudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre 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 e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.
br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede 
mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Imóvel 
matriculado sob nº 44.328 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto. Localizado na Rua Venício Cordeiro, 320, Residencial 
Anna Angélica, São José do Rio Preto/SP. A descrição do bem e os ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal 
www.majudicial.com.br. Valor atualizado pelo índice de FEV/2020 da Tabela de Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: R$ 346.443,36 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos). NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São José do Rio Preto/SP, aos 19 de fevereiro de 2020 MARCELO DE MORAES SABBAG Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
RENY GORAYEB LAMANA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RENATO SOARES DE MELO FILHO da 2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/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 COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED contra RENY 
GORAYEB LAMANA - Processo nº 1000457-86.2017.8.26.0400 (Nº de Ordem 119/2017) 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.majudicial.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.majudicial.com.br. O leilão será 
conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Julio Abdo Costa Calil, JUCESP nº 813. 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 3% 
(três por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos 
do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo 
Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Um imóvel urbano com área de 15.106,11 metros quadrados, situado na Fazenda Olhos D’água, 
lugar denominado São João, com a denominação particular de Sítio Nossa Senhora Aparecida, parte da Gleba “B”, designada área “2”, 
localizado no perímetro urbano deste Município de Olímpia/SP. Cadastro municipal nº 107/1202. Matrícula sob nº 44.857 no CRI de Olímpia. 
A descrição completa, bem seus ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. Valor 
Avalição em 16/10/2019: R$ 1.057.427,70 (um milhão, cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos). Valor da 
reavaliação atualizado pelo índice de FEV/2020 da Tabela de Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 1.078.583,91 
(um milhão, setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Olímpia/SP, aos 12 de março de 2020 RENATO SOARES DE MELO FILHO Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ANTONIA BARBOSA DA SILVA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Direito de Preferência ajuizada 
por JOSÉ CARLOS LUIZ contra ANTONIA BARBOSA DA SILVA - Processo nº 0004168-35.2019.8.26.0566 (Nº de Ordem 57/2018) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.majudicial.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.majudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante 
não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre 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 e condições do Leilão 
estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel objeto da matrícula n. 1.957 
do CRI de São Carlos: Um terreno, situado nos subúrbios desta cidade, correspondente a parte do lote 13, da quadra J, medindo 10 metros 
de frente, por 35,00 m da frente aos fundos, com 350,00m quadrados, confrontando na frente com a rua 2, de um lado com o remanescente 
do lote 13, de outro lado com o lote 14, e nos fundos com o lote 10, nesse terreno existe uma casa com 4 cômodos. Valor da avaliação em 
21/01/2020: R$ 239.420,00 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais). Valor atualizado pelo índice de FEV/2020 da Tabela de 
Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 239.874,89 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro 
reais e oitenta e nove centavos). Local do bem: Rua Francisco Stella, 160, Vila São José, São Carlos/SP. . NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Carlos/SP, aos 10 de março de 2020. MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ATIVA- INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, MONTAGENS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA . O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito Dr.(a) ROGÉRIO TIAGO JORGE da 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Compromisso ajuizada por FENIOR COMERCIAL E DISTRIBUIDOR DE 
FERRAGENS LTDA EPP contra ATIVA- INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, MONTAGENS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - Processo nº 1005944-15.2014.8.26.0506 (Nº de Ordem 453/2014) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) 
descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.majudicial.
com.br. O 1º pregão terá início em 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 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br. O Leilão 
será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo 
pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento 
dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de 
arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.
majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada 
através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) 
BEM(NS): Lote 1 - 01 (uma) ponte rolante, IC 20, dupla, capacidade de 20 toneladas, em bom estado de conservação e em funcionamento. 
Valor da reavaliação em 23/11/2018: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária 
do TJ/SP em FEV/2020: R$ 99.336,35 (noventa e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). Depositário: JOSÉ AUGUSTO 
MARCONATO. Local do bem: Avenida João Viziack, 600, Guariba/SP. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto/SP, aos 21 
de fevereiro de 2020. ROGÉRIO TIAGO JORGE Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
EDUARDO JOSE MARQUES e s/ml MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES; dda credora JOYCE MARA SILVA AUGUSTO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
Dr.(a) PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA da 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 
se processam os autos da Ação de Procedimento Sumário - Despesas Condominiais ajuizada por CONDOMINIO QUINTA DA BOA VISTA contra 
EDUARDO JOSE MARQUES - Processo nº 0043716-39.2008.8.26.0506 (Nº de Ordem 1740/2008) 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.majudicial.
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.majudicial.com.br. O 
leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo 
pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre 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 e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos 
autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código 
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Uma chácara de recreio, situada nesta cidade, com frente para a via de acesso designada “A”, 
na Quinta da Boa Vista, Gleba B, de forma retangular, medindo 31,00 metros de frente e no fundo, por 172,20 metros de um lado, da frente 
aos fundos, e 170,60 metros do outro lado, também da frente aos fundos, encerrando a área de 5.303,40 ms2., confrontando de ambos os 
lados com propriedade de Ricardo Pinto Marzola, sua mulher e outros, e nos fundos com o Horto Municipal, localizada no lado ímpar de quem 
vem da via de acesso designada D em direção à propriedade de Farid A. Galli e outros, distante 180,20 metros do cruzamento da via de acesso 
designada “A”, com a via de acesso designada “B”, aproximadamente, cadastrada na Prefeitura Municipal sob nr. 119.001 e matriculado junto 
ao 1º Cartório de Registro de Imóveis sob nr. 26.746. Valor Atualizado pelo índice de FEV/2020 da Tabela de Correção Monetária do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 1.332.067,81 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). 
A descrição do imóvel e os ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br . NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto/SP, aos 20 de fevereiro de 2020 PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ANTONIO MARIOTTO NOGUEIRA, APARECIDO TIBURCIO, APARECIDO TIBURCIO ME, MARIO LUCIO LUCATELLI, JOSE VALTER CONDE, JOSE 
VALTER CONDE ME; do coproprietário de bem indivisível ELZA SBROLINI TIBURCIO e dos interessados ANDRE SBROLINI TIBURCIO e s/m, 
ELIENE BITTENCOURT DA SILVA TIBURCIO, JULIANA SBROLINI TIBURCIO, RODOLFO SBROLINI TIBURCIO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) 
Lucas Figueiredo Alves da Silva da 2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os 
autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Penhora / Depósito / Avaliação ajuizada por PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA contra 
ANTONIO MARIOTTO NOGUEIRA, APARECIDO TIBURCIO, APARECIDO TIBURCIO ME, MARIO LUCIO LUCATELLI, JOSE VALTER CONDE, JOSE 
VALTER CONDE ME - Processo nº 0011172-83.2012.8.26.0400 (Nº de Ordem 1342/2004) 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.majudicial.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.majudicial.com.br. O leilão será 
conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Julio Abdo Costa Calil, JUCESP nº 813. 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 4% 
(quatro por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos 
autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código 
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Um prédio construído de tijolos e coberto de telhas, contendo 11 cômodos, dentre eles 03 
ladrilhados e os demais assoalhados, 07 forrados e os demais sem forro, inclusive 01 salão de frente, próprio para estabelecimento comercial, 
contendo 04 portas de madeira, sob o n. 462, a rua Capitão Augusto de Almeida, em Severínia, edificado em terreno que mede treze (13,00) 
metros de frente, por quarenta (40,00) metros da frente aos fundos, confrontando-se pela frente com a referida via pública; pelo lado direito, 
com Álvaro Roberto Almodova Campos Pinto, sucessor de Amélio Sicchieri, pelo lado esquerdo, com João Furigo; e pelos fundos, com Diogo 
Limoni Martos, sucessor de Octacilio Ruiz Maldonado; cadastrado na Prefeitura Municipal de Severínia, sob nos. 10332181 e 10332182. 
Imóvel objeto da matricula no 16.321, do Registro de Imóveis de Olímpia-SP. Ônus - Av.7 e 8 (Ajuizamento/Penhora) - Penhora realizada 
nestes autos. Valor da Avaliação em 03/09/2019: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Valor da Avaliação atualizado pelo índice de correção 
monetária do TJ/SP em FEV/2020: R$ 611.698,34 (seiscentos e onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos). 
Depositário: NI. Local do bem: Rua Capitão Augusto de Almeida, 462, Severínia/SP. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Olímpia/SP, 
aos 17 de fevereiro de 2020. Lucas Figueiredo Alves da Silva Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
MARGARETE APARECIDA FERREIRA e da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) IPaulo Cícero Augusto 
Pereira da 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo se processam os autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Despesas Condominiais ajuizada 
por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUEDES E TONANI contra MARGARETE APARECIDA FERREIRA - Processo nº 0017393-16.2016.8.26.0506 (Nº 
de Ordem 2957/2011) 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 e condições do Leilão 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): 
Fração ideal de 2,035226% do terreno, imóvel de matrícula no 78.534, registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP, 
de propriedade de Margarete Aparecida Ferreira, CPF no 098.929.418-88, que corresponderá a unidade autônoma no 09, em fase de 
construção, a saber: “Um terreno urbano situado nesta cidade, no bairro de Vila Virgínia, com frente para a Avenida Patriarca, medindo 
104,80 metros de frente, assim descrito: 21,30 metros mais 83,50 metros, ambas ligeiramente inclinadas, 200,00 metros do lado direito para 
quem olha da rua o imóvel, em linha ligeiramente inclinada a esquerda confrontando com Creso Machado lopes, 69,50 metros nos fundos, 
de forma irregular, onde confronta com o córrego Vista Alegre, 262,50 metros do lado esquerdo confrontando a COHAB, totalizando a área 
de 19.000,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal local no 162.546. R6/78.534 - Incorporação do Condomínio Residencial 
Guedes e Tonani. Descrição do bem, ônus e débitos estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.
com.br Valor da Avaliação em 16/05/19: R$ 91.308,00 (noventa e um mil, trezentos e oito reais). Valor da Avaliação atualizado pelo índice de 
correção monetária do TJ/SP em FEV 2020: R$ 93.442,44 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro 
centavos) Local do bem: Avenida Patriarca nº 3060, casa 09, Setor Oeste, Bairro Vila Virgínia, Ribeirão Preto/SP. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Ribeirão Preto/SP, aos 17 de fevereiro de 2020. Paulo Cícero Augusto Pereira Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL EM RESUMO - 3ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, 
CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) NATURY COLCHÕES LTDA ME, MARIL 
RODRIGUES GUIMARÃES FREITAS DOS SANTOS, EVALDO FREITAS DOS SANTOS; dos coproprietários MARIA FREITAS GANDA DOS SANTOS, 
MARCOS DOS SANTOS, SIRLEI FREITAS SANTOS e s/m EDSON CARDOSO DOS SANTOS; SILVIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA e s/m MARCELO 
DA SILVA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) Nemércio Rodrigues Marques da 3ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP, na forma da lei, FAZ 
SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra NATURY COLCHÕES LTDA ME, MARIL RODRIGUES 
GUIMARÃES FREITAS DOS SANTOS, EVALDO FREITAS DOS SANTOS - Processo nº 1000052-12.2015.8.26.0597 (nº de ordem 20/2015) 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) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão 
seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 20/05/2020 - 2º pregão. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, matriculado(a) na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 654.No primeiro pregão, o valor mínimo para 
a venda do(s) imóvel(is) apregoado(s) será o valor da avaliação judicial. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. 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). A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas 
as despesas incorridas. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) imóvel(is) arrematado(s), no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas após o encerramento do leilão /ciência da liberação do lance condicional, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, a ser obtida na seção “Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial, sob pena de se desfazer a arrematação. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.superbidjudicial.com.br. UM TERRENO URBANO, situado nesta cidade e comarca de 
Sertãozinho, com frente para a rua Eduardo Vassimon, do lado ímpar, com a área de 180,00 metros quadrados, medindo dez (10) metros de 
frente e dezoito (18) metros medidos da frente aos fundos, confrontando , em sua integralidade, pela frente com a mencionada rua Eduardo 
Vassimon, pelo lado direito de quem de frente olha o imóvel com o lado par da rua Frederico Dalmaso, com a qual faz esquina, pelo lado 
esquerdo com terreno de propriedade de José Sicanci e outro, e pelo fundos com o prédio s/nº da rua Frederico Dalmaso, de propriedade de 
José Lucio Mazer; imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal local controle 01 03 19 2 0157 0001, zona 04. Conforme Averbação, sobre 
o referido terreno foi construído UM PRÉDIO RESIDENCIAL, que recebeu o emplacamento municipal nº 223, pela face da rua Eduardo 
Vassimon; devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matricula nº 7530. Valor da Avaliação atualizado pelo índice de 
correção monetária do TJ/SP em FEV/2020: R$ 183.913,44 (cento e oitenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). 
um terreno urbano, situado no núcleo residencial de Cruz das Posses, município de Sertãozinho/SP, com frente para a rua José Bianchi, 
composto pelo lote 18 da quadra 5-4, com área de 242,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente, igual medidas nos fundos, por 
22,00 metros da frente aos fundos por ambos os lados, confrontando pela frente com a citada rua; pelo lado direito de quem da rua olha o 
imóvel com lote 17; pelo lado esquerdo com parte do lote 19; e nos fundos com parte do lote 16 devidamente registrado na matrícula nº 
54.326 no Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho/SP. Valor da Avalição em 08/05/2019: R$-120.000,00 (cento e vinte mil reais) Valor 
da Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em FEV/2020: R$ 122.805,15 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinco 
reais e quinze centavos). A descrição, onus e observações estão disponíveis em inteiro teor no Portal www.superbidjudicial.com.br. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sertãozinho/SP, aos 18 de fevereiro de 2020. Nemércio Rodrigues Marques Juiz(a) de Direito.
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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:

Leilão público realizado pelos leiloeiros públicos oficiais Hettury Wladimir Palhais Alves Pereira, JUCEMA 13/1997, Gustavo Chaves Lages Rebelo, matriculado 
na JUCEMA 20/2013, Wesley Durval Palhais Alves Pereira, matriculado na JUCEMA 11/1996, Vicente De Paulo Albuquerque Costa Filho, matriculado na 
JUCEMA 12/1996, Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, matriculado na JUCESP – 1086 , Conceição de Maria Costa Lopes matriculada na JUCEA – 
019/2017, Erico Sobral Soares na JUCEPI – 15/2015, Roberto Costa Garcia matriculado na JUCEPE – 11/2015, Carlos Adriano Solano dos Santos Pinho na 
JUCEAL – 15/2011, Roberto Jacinto Pinho Junior matriculado na JUCEP – 006/2009, Josecelli Kildare Fraga Gomes matriculado na JUCEB – 11/023537-1, 
Eduardo Jordão Boyadjian matriculado na JUCESP – 464, José Carlos Barbosa matriculado na JUCESP – 1057, Hélcio Kronberg matriculado na JUCE-
PAR – 653, torna público a realização de leilões on-line/eletrônico de veículos e produtos nos dias 01/04/2020,  02/04/2020, 03/04/2020, 06/04/2020, 
07/04/2020, 08/04/2020, 09/04/2020, 13/04/2020, 14/04/2020, 15/04/2020, 16/04/2020, 17/04/2020, 20/04/2020, 22/04/2020, 23/04/2020, 
24/04/2020, 27/04/2020, 28/04/2020, 29/04/2020, 30/04/2020, 04/05/2020, 05/05/2020, 06/05/2020, 07/05/2020, 08/05/2020, 11/05/2020, 
12/05/2020, 13/05/2020, 14/05/2020, 15/05/2020, 18/05/2020, 19/05/2020, 20/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 25/05/2020, 26/05/2020, 
27/05/2020, 28/05/2020, 29/05/2020 as 10 horas, 13 horas, 14 horas e 18 horas, por meio do endereço eletrônico www.vipdireto.com, com média de 20 
itens, podendo haver alteração de acordo com cada comitente. O presente Leilão tem por objeto a alienação pública pela maior oferta alcançada de itens 
particulares pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, devidamente qualificadas e identificadas nos TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE LEILÃO previamente 
assinados/aceitos e anexos a este Edital Público de Leilão Oficial. O Edital completo está à disposição dos interessados no website www.vipdireto.com. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail relacionamento@vipdireto.com ou (11) 3777-9602 ou acesse www.vipdireto.com

11 3777-9602www.vipdireto.com relacionamento@vipdireto.com

lanceja.com.br (11) 4426-5064Edital na íntegra, 
descrição completa 
do lote e lances 
on-line no site:

Leilão Público Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Presencial e On-line

1º Leilão: 15/04/2020 às 10h30  - 2º Leilão: 22/04/2020 às 10h30
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

CNPJ: 19.221.032/0001-45. JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 13.966.641/0001-47

Lote único de bem imóvel: 
APTO NO ALTO DA MOOCA c/ 126,80 m² de área privativa, 

17º andar da TORRE ABSOLUTO do CONDOMÍNIO MASSIMO ALTO DA MOOCA, c/ 02 
vagas de garagem.  Localizado na Rua Teresina nº 541, ALTO DA MOOCA/SP. 

MATRÍCULA nº 160.018 do 7º O�cial de Registro de Imóveis de São Paulo.
Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira O�cial. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra.  

Obs: Ônus e demais gravames vide edital. Local do Leilão: Avenida Portugal, 141 – Conj. 22 – Centro – Santo André/SP

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

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. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. PME Nº2040-16h. LOC.: SP. Maquinas Pesadas, Peças e 
Componentes Industriais. PLENAPLAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA. 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). 20/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Cavo-13h. LOC.: SP. Caminhões Compactadores de Lixo, Basculantes, 
Tanque, Poliguindaste. ESTRE AMBIENTAL - MATRIZ, CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S/A - SP. 22/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Grupo Arteris-
11h. LOC.: SP. Escavadeira Link Belt 350, Maquinas Pesadas, Peças e Componentes. LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS - RIBEIRÃO PRETO/
SP. 22/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Zanini-11:30h. LOC.: SP. Guindaste Moto KAR 200 SL, Guindastes Madal M22 e Cavalo Mecânico 
Scania. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Usina Nardini-11h. LOC.: SP. Caminhões, Veiculos, Motos, 
Carregadeiras, Transbordos, Implementos Agrícolas. NARDINI. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Bauko-11:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras 
Elétricas. BAUKO EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM SA. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 11:45h. Camargo Correa-11:45h. 
LOC.: SP, MA. Eletrodomésticos, informática, Silo, Guincho e Equip. Industriais. CCC - CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A. 
23/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado 1015 A-13h. LOC.: MG, SP, PR. Máquinas, Equipamentos, Sucatas e Outros.. ROBERT BOSCH 
CAMPINAS, ATOS (Unify) - Curitiba/PR, RIMA INDUSTRIAL S/A - BURITIZEIRO, LSM BRASIL- SÃO JOÃO DEL REI/MG, BAUKO MÁQUINAS, 
AUTOVIAS S.A. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Sicoob-14h. LOC.: SC. Veículos de Passeio. Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 
Associados Itaipu - Sicoob Creditaipu. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado 1015 B-14h. LOC.: . Veículos de Passeio. 23/04/2020 
- A PARTIR DAS 15h. Degraus-15h. LOC.: SP, RS, ES, PE, BA, MS. Reboque Carretinha, Ferramentas Elétricas, Placas Vibratórias, Compressores, 
Torres de Iluminação. DEGRAUS - TRÊS LAGOAS/MS, DEGRAUS - GUARULHOS/SP (2,5% BP), DEGRAUS - PORTO ALEGRE/RS, DEGRAUS - 
VITORIA/ES, DEGRAUS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, DEGRAUS - GUARULHOS/SP (5% BP), DEGRAUS - RECIFE/PE, DEGRAUS - SALVADOR/BA. 
23/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Usina Santa Adélia-16h. LOC.: SP. Caminhões, Colhedora, Tratores, Carregadeira e outros. USINA SANTA 
ADÉLIA - Sud Mennucci, USINA SANTA ADÉLIA - Pereira Barreto. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. Martin Brower-16:30h. LOC.: SP. Cavalo 
Mecânico Scania e Caminhão Baú Refrigerado Volkswagen. MARTIN BROWER.

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.

16/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. LOC.: SP. Gerador 440 KVA, Guilhotina Calvi, Corte e Plasma Messer, Vigas e Pés 
Direito, Maqs. Seladoras, Robos Aut.. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP, BRASALPLA BRASIL - INDUSTRIA DE 
EMBALAGENS LTDA - LOUVEIRA. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Bussines-12h. LOC.: SP. Logística Vende 616 Posições Porta Pallets Com 
5 Mts, Caçambas e Caixas Plásticas,Protetores,Impressoras. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 22/04/2020 - A PARTIR 
DAS 14:30h. Union Share-14:30h. LOC.: SP. Guilhotina Compressores, Hidrojateadora, Prateleiras, Tanque, Empilhadeiras, Fatiadoras, 
Batedeira Industrial. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. 
LOC.: SP. Guilhotina Compressores, Hidrojateadora, Prateleiras, Tanque, Empilhadeiras, Fatiadoras, Batedeira Industrial. 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.

17/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Mapfre-14h. LOC.: SP. Veículos Sinistrados: Fiat Argo Trekking, Jeep Compass, Dodge Journey, Jeep Renegade 
e Outros. (Baixa Quilometragem). 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.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDRÉ GONÇALVES SOUZA, MM JUIZ DE DIREITO DO SERVIÇO ANEXO DAS
FAZENDAS – SAF da COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. NA FORMA DA LEI, etc... FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital  virem, ou dele conhecimento tiverem, especialmente o (a) executado (a), que por este Juízo se processam 
os autos da execução fi scal abaixo relacionada, com fulcro no artigo 886, inciso IV, do Código de Processo Civil e 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-SP, tendo sido designado leilão, 
como segue. A partir do dia 20 DE ABRIL DE 2020 ÀS 15H:00MIN, estará o arrematante previamente cadastrado habilitado 
a oferecer lances de forma eletrônica através do Gestor Judicial, sendo, o encerramento do 1º leilão, designado para o dia 
23 DE ABRIL DE 2020 ÀS 15H:00MIN, ou seja, 72 horas após o início, a quem ofereça preço igual ou superior ao da 
avaliação dos bens. Não havendo lances que sejam iguais ou superiores ao valor da avaliação, a partir do dia 23 DE ABRIL 
DE 2020 ÀS 15H:00MIN, será dado início ao 2º leilão, onde os bens serão alienados a quem maior lanço oferecer, sendo 
que não será aceito lanço que ofereça preço vil , assim considerado, 60% (sessenta) da última avaliação para os bens 
móveis e imóveis, respectivamente, podendo ser relativizado em razão das circunstâncias de cada caso por decisão judicial. 
Sendo o encerramento do 2º leilão no dia 28 DE MAIO DE 2020 ÀS 15H:00MIN, HAVENDO LANCES NOS TRÊS MINUTOS 
ANTECEDENTES AO HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE SEU FECHAMENTO
POR IGUAL PERÍODO DE TEMPO VISANDO MANIFESTAÇÃO DE OUTROS EVENTUAIS LICITANTESNADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista aos 04 de março de 2020. Eu, Pedro Marcelo Sá de Oliveira,  Escrevente  
Técnico  Judiciário, digitei. Eu, Paulo Henrique Santos do Amaral, Escrivão-Diretor II, subscrevi. PROCESSO N° 0004140-
28.2010.8.26.0099 -. CDA’S:1811/2005; 5263/2006 VALOR DA DÍVIDA: R$ 4.078,04 – ATUALIZADO ATÉ 10/07/2018 – FLS 
72. EXEQUENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - CNPJ 46.352.746/0001-65 EXECUTADO: 
Eduardo Gomes Nogueira, CPF 965.991.628-00, RG 16.618.755. BEM E LOCALIZAÇÃO: Um prédio residencial consistente 
de uma casa de alvenaria com 51,00 metros quadrados de área construída, sob número 440 na Rua Amapá, Bairro do 
Uberaba, nesta cidade e comarca, e seu respectivo terreno, constituído do lote nº 30, quadra 02, do Conjunto Habitacional 
Nosso Teto, com as seguintes confrontações: 8,00 metros de frente para a citada rua, tendo nos fundos a mesma metragem 
da frente, por 20,00 metros da frente ao fundo, de ambos os lados, encerrando a área de 160,00 metros quadrados, 
confrontando pelo lado direito, de quem de frente olha o imóvel, com o lote 31, do lado esquerdo com o lote nº 29, e nos 
fundos com o lote nº 25, cujas descrições e medidas estão descritas na matrícula sob nº 21.615 do CRI local. O imóvel é 
bastante simples com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e pequeno quintal. A Matrícula nº 21615 traz informação de 
hipoteca do imóvel à CEESP, Caixa Econômica Estadual, cujo sucessor é o Banco do Brasil S/A, com valor avaliado em CR$
1.366.215,00, para O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: até o início da primeira 
etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior 
a 60 (sessenta) % do valor de avaliação atualizado ou 80 (oitenta) % do valor de avaliação. E para que ninguém possa 
alegar ignorância ou erro, o presente edital é afi xado no local de costume deste Fórum e publicado NO SITE DO GESTOR 
DE ACORDO COM ARTIGO 887. IMPORTANTE: Todo aquele que impedir perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
concorrente ou licitante, pôr meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará de acordo com 
o art. 358 do Código Penal incurso na pena de dois meses a um ano de detenção, ou multa, além da pena correspondente 
à violência. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista aos 04 de março de 2020. Eu, Pedro Marcelo 
Sá de Oliveira,  Escrevente  Técnico  Judiciário,  digitei.  Eu  ,  Paulo  Henrique Santos do Amaral, Escrivão-Diretor II,
subscrevi. PROCESSO N° 0004140-28.2010.8.26.0099 - ordem nº 2010/000597, e apensos 0004399- 86.2011.8.26.0099 
– ordem nº 1029/11, 0003810-89.2014.8.26.0099 – ordem nº 664/14. CDA’S:1811/2005; 5263/2006 VALOR DA DÍVIDA: R$ 
4.078,04 – ATUALIZADO ATÉ 10/07/2018 – FLS 72. EXEQUENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA 
- CNPJ 46.352.746/0001-65 EXECUTADO: Eduardo Gomes Nogueira, CPF 965.991.628-00, RG 16.618.755. BEM E 
LOCALIZAÇÃO: Um prédio residencial consistente de uma casa de alvenaria com 51,00 metros quadrados de área 
construída, sob número 440 na Rua Amapá, Bairro do Uberaba, nesta cidade e comarca, e seu respectivo terreno, 
constituído do lote nº 30, quadra 02, do Conjunto Habitacional Nosso Teto, com as seguintes confrontações: 8,00 metros de 
frente para a citada rua, tendo nos fundos a mesma metragem da frente, por 20,00 metros da frente ao fundo, de ambos os 
lados, encerrando a área de 160,00 metros quadrados, confrontando pelo lado direito, de quem de frente olha o imóvel, com 
o lote 31, do lado esquerdo com o lote nº 29, e nos fundos com o lote nº 25, cujas descrições e medidas estão descritas na 
matrícula sob nº 21.615 do CRI local. O imóvel é bastante simples com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e pequeno 
quintal. A Matrícula nº 21615 traz informação de hipoteca do imóvel à CEESP, Caixa Econômica Estadual, cujo sucessor é
o Banco do Brasil S/A, com valor avaliado em CR$ 1.366.215,00, para garantia de dívida de igual valor, equivalente a 
300,00000 UPC´s, que seria paga através de 300 prestações mensais, com taxa nominal de juros de 2% a.a. Traz, ainda, 
informação de que a credora CEESP – Caixa Econômica Estadual, deu em caução seus direitos creditórios adquiridos 
acima ao BNH – Banco Nacional da Habitação, cuja sucessora é a Caixa Econômica Federal – CEF, em valor idêntico ao 
valor de avaliação supra mencionado. Informação adicional da Matrícula nº 21615 quanto a penhoras: 1. O imóvel objeto 
dessa  matrícula foi penhorado nos autos do processo de Execução Fiscal nº 090.01.2007.008705-4, número de ordem 
680/07, que tem como exequente a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e como executado Eduardo Gomes Nogueira, 
garantindo o objeto débito da execução, no valor de R$ 1.895,48, conforme Auto de Penhora de 02 de março de 2011, tendo 
sido nomeada fi el depositária do bem Maria Souza Felizardo, CPF nº 105.762.848-40.O imóvel objeto dessa matrícula foi 
penhorado nos autos do processo de Execução Fiscal nº 090.01.2011.004399-0, número de ordem 1029/11, que tem como 
exequente a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e como executado Eduardo Gomes Nogueira, garantindo o objeto 
débito da execução, no valor de R$ 1.411,77, conforme Auto de Penhora de 08 de março de 2015, tendo sido nomeada fi el 
depositária do bem Stephanie Carvalho Oliveira, CPF nº 355.279.738-60, RG 41.792.379-X.O imóvel objeto dessa matrícula 
foi penhorado nos autos do processo de Execução Fiscal nº 090.01.2010.004140-0, número de ordem 597/10, que tem 
como exequente a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e como executado Eduardo Gomes Nogueira, garantindo o 
objeto débito da execução, no valor de R$ 1.016,34, conforme Auto de Penhora de 10 de março de 2016, tendo  sido 
nomeado fi el depositário do bem Adriano Cesila, CPF nº 120.673.718-27, RG 22.373.247-3.O imóvel objeto dessa matrícula 
foi penhorado nos autos do processo de Execução Fiscal nº 0003810-89.2014.8.26.0099, número de ordem 664/14, que 
tem como exequente a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e como executado Eduardo Gomes Nogueira, garantindo 
o objeto débito da execução, no valor de R$ 2.156,37, conforme Auto de Penhora de 04 de outubro de 2016, tendo sido 
nomeada fi el depositária do bem Carla Torres, RG 27.689.717-1.DEPOSITÁRIO: Adriano Cesila, CPF nº 120.673.718-27 
RG: 22.373.247-3, Secretário Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista – SP, à época da 
penhora.REAVALIAÇÃO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) – VALOR MÍNIMO DE VENDA PARA 2° LEILÃO: 60 
(SESSENTA) % DA  AVALIAÇÃO.
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