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NAS UNIDADES DO CATE

Prefeitura de SP libera 
app para compra de 
uniforme escolar

 AO pedido pela internet faz parte do novo processo de compra e 
distribuição do uniforme deste ano após licitação ser suspensa

A Secretaria Municipal de Educa-
ção colocou nesta segunda-feira à 
disposição dos responsáveis pelos 
estudantes matriculados na rede 
municipal de São Paulo o cadas-

tro para a solicitação do uniforme 
escolar. O pedido pela internet faz 
parte do novo processo de compra 
e distribuição do uniforme deste 
ano após a gestão municipal in-

terromper o processo de licitação 
por falta de qualidade. O cadastro 
deve ser feito pelo site da Secre-
taria Municipal da Educação, por 
computador ou celular. ESTADO/A3

São Paulo tem 4.600 
vagas de emprego
As unidades do Cate (Centro de 
Apoio ao Trabalho e Empreende-
dorismo) da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econô-
mico e Trabalho oferecem o total 
de 4.670 vagas de emprego nes-
ta semana. As regiões leste e sul 
concentram a maior quantidade 
de oportunidades. A partir do le-
vantamento feito pela Prefeitura 
de São Paulo, das cinco ocupa-

ções com maior quantidade de 
vagas, o cargo de operador de te-
lemarketing está em primeira po-
sição. O salário varia entre R$ 637 
(aprendiz) a R$1.500 mensais. Al-
gumas das exigências mínimas 
feitas pelas empresas é que o can-
didato tenha o ensino médio em 
andamento e pelo menos seis me-
ses de experiência comprovados. 
SERVIÇOS/A2

Manu Gavassi enfi m 
entra no BBB20
Manu Gavassi � nalmente 
entrou no BBB20. Depois 
de ser escolhida por Felipe 
Prior para ir ao temido quar-
to branco com ele e Gizelly, a 
cantora parece outra pessoa 
no reality show. Na festa do 
último sábado (7), por exem-
plo, a roupa de “fada sensa-
ta” caiu por alguns momen-
tos e ela partiu para cima 

Manu Gavassi enfi m 

de Victor Hugo, 
chamando o bro-
ther de “falso do 
c******”. Muitos 
apontam isso como 
estratégia da in¦ uen-
cer, para que Pyong Lee, 
líder da semana, colocas-
se Vitor Hugo no paredão, 
um participante em teoria 
“mais fraco”.          ANEXO/A7
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Bombeiros 
entram no 7º 
dia de buscas
Nesta segunda-feira, o Corpo de 
Bombeiros entrou no sétimo dia 
de buscas em Guarujá, no litoral 
paulista, após o temporal que atin-
giu a Baixada Santista na última 
terça-feira. Guarujá foi a cidade 
mais atingida, com 36 desapareci-
dos. Até a tarde desta segunda-fei-
ra, de acordo com a Defesa Civil do 
Estado de São Paulo e os bombei-
ros, são 42 mortos. Trinta e uma 
mortes em Guarujá, oito em San-
tos e outras três mortes em São Vi-
cente. Em Santos e São Vicente, as 
buscas se encerraram no último 
sábado (7).                                ESTADO/A3

BAIXADA

São Paulo soma 
16 casos de 
coronavírus
O Ministério da Saúde con� rmou 
na tarde de ontem três novos ca-
sos de Covid-19 em São Paulo. Se-
gundo a Secretaria Estadual da 
Saúde, os pacientes possuem his-
tórico de viagem à Itália e Japão. 
Um dos pacientes se infectou após 
contato com outra pessoa com 
o novo vírus. Um dos casos é as-
sintomático, mas o Ministério da 
Saúde con� rmou o caso após o re-
sultado positivo do teste, infecção 
provável na Itália e pelo vírus po-
der estar em estado de incubação. 
Os pacientes estão estáveis e em 
isolamento domiciliar.     ESTADO/A3

SAÚDE

Pelo 10º dia 
Linha 15 do 
Monotrilho 

deixa de 
atender 2,5 mi 

de passageiros
Linha 15-Prata do Mono-

trilho, na zona leste de 
São Paulo, permaneceu 

paralisada na manhã 
desta segunda-feira 

após uma falha no 
sistema de pneus. É o 

décimo dia seguido que 
a linha está sem funcio-

nar e deixa de atender 
2,5 milhões de passagei-
ros diariamente. Como 

consequência, na ma-
nhã desta segunda-feira 
a  estação Vila Prudente, 

da Linha 2-Verde, apre-
sentou um número 

enorme de pessoas, o 
que causou confusão 

e reclamação entre os 
passageiros.

ESTADO/A3

 SÉRGIO JUNIR/TWITTER
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FALE COM A GAZETA

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

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

A Agência Nacio-
nal de Saúde 
Suplementar 
(ANS) suspen-
deu tempo-

rariamente a venda de 14 
planos de saúde de cin-
co operadoras, em todo o 
País, devido a reclamações 
feitas pelos usuários no 
quarto trimestre de 2019. 
Esses planos atendem a 
62.704 beneficiários, que 
não serão afetados.

A proibição da venda 
começa a valer no próxi-
mo dia 13. Esses planos só 
poderão voltar a ser co-
mercializados para novos 
clientes se as operadoras 
apresentarem melhora du-
rante o período de moni-
toramento realizado pela 
ANS.

A medida, divulgada na 

 D A ANS é a agência reguladora que fi scalizada os planos de 
saúde  e dispõe de canais para atendimento aos cidadãos

 ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

ANS suspende venda 
de 14 planos de saúde

TEMPORARIAMENTE. Proibição de venda começa a valer no dia 13 de março; esses 
planos  de saúde atendem a 62.704 benefi ciários, que não serão afetados

segunda-feira (9), faz parte 
do Monitoramento da Ga-
rantia de Atendimento da 
agência, que acompanha o 
desempenho do setor.

Além das suspensões, a 

ANS também divulgou on-
tem a lista de planos que 
poderão voltar a ser comer-
cializados. Nesse ciclo, 28 
planos de 11 operadoras ti-
veram a venda liberada por 

meio do monitoramento.

ANS.
A ANS é a agência regula-
dora que fiscaliza os planos 
de saúde no Brasil. A agên-
cia dispõe de diferentes ca-
nais de comunicação para 
atendimento aos cidadãos.

O cidadão pode se co-
municar com agência, em 
caso de dúvida ou querer 
registrar uma reclamação 
sobre planos de saúde pe-
los meios a seguir:

Disque ANS: 0800 701 
9656; formulário eletrôni-
co no site ans.gov.br; Cen-
tral de atendimento para 
pessoas com deficiência 
auditiva: 0800 021 2105

Além disso, há também 
12 núcleos para Atendi-
mento Presencial. 
(GSP)

As unidades do 
Cate (Centro de 
Apoio ao Traba-
lho e Empreen-
dedorismo) da 

Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico 
e Trabalho oferecem o total 
de 4.670 vagas de empre-
go nesta semana. As regiões 
leste e sul concentram a 
maior quantidade de opor-
tunidades.

A partir do levantamen-
to feito pela Prefeitura de 
São Paulo, das cinco ocu-
pações com maior quanti-
dade de vagas, o cargo de 
operador de telemarketing 
está em primeira posição. 
O salário varia entre R$ 637 
(aprendiz) a R$1.500 men-
sais. Algumas das exigên-
cias mínimas feitas pelas 
empresas é que o candidato 
tenha o ensino médio em 
andamento e pelo menos 
seis meses de experiência 
comprovados.

A área de vendas está na 
segunda posição do ranking 
com 233 vagas. A remunera-
ção é de R$ 1.016 a R$ 2.000. 
É necessário possuir o ensi-
no superior completo e três 
meses de experiência.

A função de auxiliar de 
limpeza chega na terceira 
colocação no levantamen-
to, com 108 vagas. O salário 
varia entre R$ 5,82 (hora) a 
R$ 1.513 e um dos requisitos 
para que o candidato parti-
cipe do processo seletivo é 
de que possua o ensino mé-
dio completo. Em quarto 
lugar do ranking está o car-
go de auxiliar de cozinha, 
com 92 vagas disponíveis, 
e salários entre  R$ 1.045 a 
R$ 2.000. A escolaridade 
mínima exigida é o ensino 
fundamental incompleto e 
seis meses de experiência 

Unidades do Cate oferecem mais de 
4.600 vagas de empregos nesta semana

 D Das cinco ocupações com maior quantidade de vagas, o cargo de operador de telemarketing 
está em primeira posição; a área de vendas está na segunda posição, com 233 vagas

DIVULGAÇÃO FGTAS RS

Para saber mais 
informações sobre 
as oportunidades 
de trabalho basta 
se dirigir até uma 
das 24 unidades do 
Cate, de segunda 
à sexta, das 8h às 
17h; é preciso levar 
o RG, CPF, número 
do PIS e Carteira de 
Trabalho

3 e 4 5 e 6QUINTA:

19° 29°
17° 29°

22° 32°

20° 30°

22° 29°

17° 29°

18° 31°

19° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Amanhecer 
nublado com 
abertura de 
sol. Pancada de 
chuva a tarde.

Nublado com 
abertura de sol.
Não chove.

Nublado com 
abertura de sol.
Não chove.

20º 28° 20º 29° 20º 29°

Sob novos ataques, aldeias que habitam a re-
gião do Jaraguá, em São Paulo, resistem, mas 
precisam de todo nosso apoio para evitar que 
sua cultura e suas vidas não sigam ameaça-
das. Em 2016, o projeto do governo Alckmin 

que privatizava os Parques Estaduais foi aprovado, sem 
consultar povos tradicionais que os habitam, entre eles 
os indígenas Guarani, Guarani MBya e Guarani Ñan-
deva, da Terra Indígena Jaraguá. Em 2020, uma obra 
da construtora Tenda pode trazer graves impactos à 
biodiversidade e aos indígenas da região.
 Para construir um conjunto de seis edifícios, abrigan-
do cerca de 800 moradores, a construtora derrubou 
pelo menos 500 árvores há apenas 300 metros da al-
deia Tekoa Pyau, que faz parte daquela que já é a menor 
Terra Indígena do Brasil, localizada próxima ao Pico do 
Jaraguá. Os Guarani Mbya, que ali habitam, alegam que 

a Tenda não realizou nenhum 
estudo de impacto socioam-
biental do empreendimento 
na comunidade, o que contra-
ria um decreto do Ibama.

 É evidente que um proje-
to como este jamais poderia 
ser implementado tão próxi-
mo à um território indígena. 
Ambientalistas e gestores pú-
blicos no mundo todo enten-
dem que é necessário haver 
uma faixa de transição, entre 
uma área de preservação e o 

início de uma ocupação vertical tão densa. Segundo os 
Guarani, quando o projeto estiver concluído, “será um 
monte de brancos olhando para nós de cima de seus 
prédios”. Um tipo de invasão, ou monitoramento, que 
obviamente violenta as tradições e cultura destes po-
vos.

 De acordo com Thiago Henrique Karai Jekupe, o im-
pacto desta obra será definitivo. “Vai significar a extin-
ção de um de nossos núcleos e do nosso modo de vida. 
Não existe compensação para isso, você vai acabar com 
famílias e com nossa ancestralidade”, afirma o líder 
Guarani. 

É por isso que no último sábado, indígenas, apoia-
dos por ambientalistas, parlamentares, artistas e mili-
tantes realizaram um grande encontro, em defesa de 
seu território. Defender estes povos, afinal, é garantir a 
sobrevivência destes homens e mulheres, além de uma 
cultura ancestral que ainda resiste.

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

ARTIGO

Nilton Tatto
COLABORADOR 

Jaraguá
resiste

na área.
Em último lugar está o 

cargo de costureira com o 
total de 74 vagas, e salários 
de R$ 50 (hora) a R$ 2.315. 
Em algumas empresas é ne-
cessário ter o ensino médio 
completo e seis meses de 
experiência.

Na distribuição por re-
gião, a zona leste apresenta 
o maior número de opor-
tunidades, com 437 vagas, 
seguida pela região sul com 
380. A região central tem 
328 oportunidades de em-
prego e a região norte dis-
põe 151 vagas. Já a região 
oeste da cidade de São Paulo 
apresenta 74 possibilidades 
de emprego.

Para saber mais informa-
ções sobre as oportunida-
des de trabalho basta se diri-
gir até uma das 24 unidades 
do Cate, de segunda à sexta, 
das 8h às 17h. É preciso levar 
o RG, CPF, número do PIS e 
Carteira de Trabalho.

CATE.
O Cate (Centro de Apoio ao 
Trabalho e Empreendedo-
rismo) da Secretaria Mu-

nicipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho é 
uma rede de atendimento 
gratuito, com 24 unidades, 
espalhadas por todas as re-
giões da cidade de São Paulo. 
Para orientar trabalhadores 
e empreendedores, o Cate 
oferece serviços como enca-
minhamento para vagas de 
emprego, oficinas de qualifi-
cação profissional e emissão 
de carteira de trabalho. 

O serviço do Cate é gra-
tuito e voltado para o públi-
co em geral, a partir de 16 
anos. Há ainda oportunida-
des para jovens aprendizes, 
entre 14 e 24 anos. Agora, 
além de oferecer atendi-
mento presencial nas 24 
unidades na cidade, o Cate 
tem um novo portal, que 
pode ser acessado a partir 
de qualquer dispositivo com 
conexão à internet, 24 horas 
por dia e durante os 7 dias 
da semana.

A relação de endereço 
das unidades do Cate po-
dem ser consultadas no 
portal www.cate.prefeitura.
sp.gov.br. 
(GSP)
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

A Agência Nacio-
nal de Saúde 
Suplementar 
(ANS) suspen-
deu tempo-

rariamente a venda de 14 
planos de saúde de cin-
co operadoras, em todo o 
País, devido a reclamações 
feitas pelos usuários no 
quarto trimestre de 2019. 
Esses planos atendem a 
62.704 beneficiários, que 
não serão afetados.

A proibição da venda 
começa a valer no próxi-
mo dia 13. Esses planos só 
poderão voltar a ser co-
mercializados para novos 
clientes se as operadoras 
apresentarem melhora du-
rante o período de moni-
toramento realizado pela 
ANS.

A medida, divulgada na 

 D A ANS é a agência reguladora que fi scalizada os planos de 
saúde  e dispõe de canais para atendimento aos cidadãos

 ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

ANS suspende venda 
de 14 planos de saúde

TEMPORARIAMENTE. Proibição de venda começa a valer no dia 13 de março; esses 
planos  de saúde atendem a 62.704 benefi ciários, que não serão afetados

segunda-feira (9), faz parte 
do Monitoramento da Ga-
rantia de Atendimento da 
agência, que acompanha o 
desempenho do setor.

Além das suspensões, a 

ANS também divulgou on-
tem a lista de planos que 
poderão voltar a ser comer-
cializados. Nesse ciclo, 28 
planos de 11 operadoras ti-
veram a venda liberada por 

meio do monitoramento.

ANS.
A ANS é a agência regula-
dora que fiscaliza os planos 
de saúde no Brasil. A agên-
cia dispõe de diferentes ca-
nais de comunicação para 
atendimento aos cidadãos.

O cidadão pode se co-
municar com agência, em 
caso de dúvida ou querer 
registrar uma reclamação 
sobre planos de saúde pe-
los meios a seguir:

Disque ANS: 0800 701 
9656; formulário eletrôni-
co no site ans.gov.br; Cen-
tral de atendimento para 
pessoas com deficiência 
auditiva: 0800 021 2105

Além disso, há também 
12 núcleos para Atendi-
mento Presencial. 
(GSP)

As unidades do 
Cate (Centro de 
Apoio ao Traba-
lho e Empreen-
dedorismo) da 

Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico 
e Trabalho oferecem o total 
de 4.670 vagas de empre-
go nesta semana. As regiões 
leste e sul concentram a 
maior quantidade de opor-
tunidades.

A partir do levantamen-
to feito pela Prefeitura de 
São Paulo, das cinco ocu-
pações com maior quanti-
dade de vagas, o cargo de 
operador de telemarketing 
está em primeira posição. 
O salário varia entre R$ 637 
(aprendiz) a R$1.500 men-
sais. Algumas das exigên-
cias mínimas feitas pelas 
empresas é que o candidato 
tenha o ensino médio em 
andamento e pelo menos 
seis meses de experiência 
comprovados.

A área de vendas está na 
segunda posição do ranking 
com 233 vagas. A remunera-
ção é de R$ 1.016 a R$ 2.000. 
É necessário possuir o ensi-
no superior completo e três 
meses de experiência.

A função de auxiliar de 
limpeza chega na terceira 
colocação no levantamen-
to, com 108 vagas. O salário 
varia entre R$ 5,82 (hora) a 
R$ 1.513 e um dos requisitos 
para que o candidato parti-
cipe do processo seletivo é 
de que possua o ensino mé-
dio completo. Em quarto 
lugar do ranking está o car-
go de auxiliar de cozinha, 
com 92 vagas disponíveis, 
e salários entre  R$ 1.045 a 
R$ 2.000. A escolaridade 
mínima exigida é o ensino 
fundamental incompleto e 
seis meses de experiência 

Unidades do Cate oferecem mais de 
4.600 vagas de empregos nesta semana

 D Das cinco ocupações com maior quantidade de vagas, o cargo de operador de telemarketing 
está em primeira posição; a área de vendas está na segunda posição, com 233 vagas

DIVULGAÇÃO FGTAS RS

Para saber mais 
informações sobre 
as oportunidades 
de trabalho basta 
se dirigir até uma 
das 24 unidades do 
Cate, de segunda 
à sexta, das 8h às 
17h; é preciso levar 
o RG, CPF, número 
do PIS e Carteira de 
Trabalho

3 e 4 5 e 6QUINTA:

19° 29°
17° 29°

22° 32°

20° 30°

22° 29°

17° 29°

18° 31°

19° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Amanhecer 
nublado com 
abertura de 
sol. Pancada de 
chuva a tarde.

Nublado com 
abertura de sol.
Não chove.

Nublado com 
abertura de sol.
Não chove.

20º 28° 20º 29° 20º 29°

Sob novos ataques, aldeias que habitam a re-
gião do Jaraguá, em São Paulo, resistem, mas 
precisam de todo nosso apoio para evitar que 
sua cultura e suas vidas não sigam ameaça-
das. Em 2016, o projeto do governo Alckmin 

que privatizava os Parques Estaduais foi aprovado, sem 
consultar povos tradicionais que os habitam, entre eles 
os indígenas Guarani, Guarani MBya e Guarani Ñan-
deva, da Terra Indígena Jaraguá. Em 2020, uma obra 
da construtora Tenda pode trazer graves impactos à 
biodiversidade e aos indígenas da região.
 Para construir um conjunto de seis edifícios, abrigan-
do cerca de 800 moradores, a construtora derrubou 
pelo menos 500 árvores há apenas 300 metros da al-
deia Tekoa Pyau, que faz parte daquela que já é a menor 
Terra Indígena do Brasil, localizada próxima ao Pico do 
Jaraguá. Os Guarani Mbya, que ali habitam, alegam que 

a Tenda não realizou nenhum 
estudo de impacto socioam-
biental do empreendimento 
na comunidade, o que contra-
ria um decreto do Ibama.

 É evidente que um proje-
to como este jamais poderia 
ser implementado tão próxi-
mo à um território indígena. 
Ambientalistas e gestores pú-
blicos no mundo todo enten-
dem que é necessário haver 
uma faixa de transição, entre 
uma área de preservação e o 

início de uma ocupação vertical tão densa. Segundo os 
Guarani, quando o projeto estiver concluído, “será um 
monte de brancos olhando para nós de cima de seus 
prédios”. Um tipo de invasão, ou monitoramento, que 
obviamente violenta as tradições e cultura destes po-
vos.

 De acordo com Thiago Henrique Karai Jekupe, o im-
pacto desta obra será definitivo. “Vai significar a extin-
ção de um de nossos núcleos e do nosso modo de vida. 
Não existe compensação para isso, você vai acabar com 
famílias e com nossa ancestralidade”, afirma o líder 
Guarani. 

É por isso que no último sábado, indígenas, apoia-
dos por ambientalistas, parlamentares, artistas e mili-
tantes realizaram um grande encontro, em defesa de 
seu território. Defender estes povos, afinal, é garantir a 
sobrevivência destes homens e mulheres, além de uma 
cultura ancestral que ainda resiste.

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

ARTIGO

Nilton Tatto
COLABORADOR 

Jaraguá
resiste

na área.
Em último lugar está o 

cargo de costureira com o 
total de 74 vagas, e salários 
de R$ 50 (hora) a R$ 2.315. 
Em algumas empresas é ne-
cessário ter o ensino médio 
completo e seis meses de 
experiência.

Na distribuição por re-
gião, a zona leste apresenta 
o maior número de opor-
tunidades, com 437 vagas, 
seguida pela região sul com 
380. A região central tem 
328 oportunidades de em-
prego e a região norte dis-
põe 151 vagas. Já a região 
oeste da cidade de São Paulo 
apresenta 74 possibilidades 
de emprego.

Para saber mais informa-
ções sobre as oportunida-
des de trabalho basta se diri-
gir até uma das 24 unidades 
do Cate, de segunda à sexta, 
das 8h às 17h. É preciso levar 
o RG, CPF, número do PIS e 
Carteira de Trabalho.

CATE.
O Cate (Centro de Apoio ao 
Trabalho e Empreendedo-
rismo) da Secretaria Mu-

nicipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho é 
uma rede de atendimento 
gratuito, com 24 unidades, 
espalhadas por todas as re-
giões da cidade de São Paulo. 
Para orientar trabalhadores 
e empreendedores, o Cate 
oferece serviços como enca-
minhamento para vagas de 
emprego, oficinas de qualifi-
cação profissional e emissão 
de carteira de trabalho. 

O serviço do Cate é gra-
tuito e voltado para o públi-
co em geral, a partir de 16 
anos. Há ainda oportunida-
des para jovens aprendizes, 
entre 14 e 24 anos. Agora, 
além de oferecer atendi-
mento presencial nas 24 
unidades na cidade, o Cate 
tem um novo portal, que 
pode ser acessado a partir 
de qualquer dispositivo com 
conexão à internet, 24 horas 
por dia e durante os 7 dias 
da semana.

A relação de endereço 
das unidades do Cate po-
dem ser consultadas no 
portal www.cate.prefeitura.
sp.gov.br. 
(GSP)
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 A Nesta segunda-feira, o 
Corpo de Bombeiros entrou 
no sétimo dia de buscas em 
Guarujá, no litoral paulista, 
após o temporal na Baixa-
da Santista. Guarujá foi a ci-
dade mais atingida, com 36  
desaparecidos.

Até a tarde de ontem, de 
acordo com a Defesa Civil 
do estado de São Paulo e os 
bombeiros, são 42 mortos. 
Trinta e uma mortes em Gua-
rujá, oito em Santos e outras 
três mortes em São Vicente.

Em Santos e São Vicente, 
as buscas encerraram no sá-
bado (7). A Defesa Civil infor-
mou que mais corpos foram 

Bombeiros entram no 7º dia 
de buscas em Guarujá

Moradores e voluntários ajudam os bombeiros nas buscas por corpos

EDUARDO ANIZELLI/FOLHAPRESS

No total, são 42 mortos e 36 pessoas desaparecidas; as buscas 
em Santos e São Vicente se encerraram no sábado (7)

encontrados nestas regiões 
soterradas pelos desliza-
mentos e as buscam foram  
encerradas.

O Corpo de Bombeiros in-
formou que 137 bombeiros 
estão trabalhando nas bus-
cas. Oitenta e cinco na Bar-
reira do João Guarda e 25 no 
Morro do Macaco, nas buscas 
pelo Cabo Batalha, que foi so-
terrado quando operava nas 
buscas de vítimas.

Mesmo com o trabalho 
dos bombeiros, moradores e 
voluntários ajudam nas bus-
cas por corpos utilizando lu-
vas e capacetes.

No domingo (8), a Defe-
sa Civil de Guarujá interdi-
tou mais de 140 moradias 
em áreas de risco. Segun-
do a prefeitura, o local com 
mais interdições é o Morro 
do Macaco Molhado, com 
80 moradias interditadas. De 
acordo com a prefeitura, a 
ação é realizada com o intui-
to de diminuir o risco de mais 
deslizamentos. (GSP)

 A O Ministério da Saúde 
confirmou na tarde de do-
mingo (8) três novos casos 
de Covid-19 em São Paulo. Se-
gundo a Secretaria Estadual 
da Saúde, os pacientes pos-
suem histórico de viagem à 
Itália e Japão. Um dos pacien-
tes se infectou após conta-
to com outra pessoa com o 
novo vírus. O Ministério da 
Saúde confirmou esses ca-
sos em entrevista coletiva na 
tarde desta segunda-feira em 
Brasília.

Um dos casos é assinto-
mático, em que o paciente 
não apresenta sintomas da 
doença, mas o Ministério da 
Saúde confirmou o caso após 
o resultado positivo do teste 
para a confirmação do vírus, 
infecção provável na Itália e 
pelo vírus poder estar em 

São Paulo soma 16 
casos de coronavírus

estado de incubação. Os pa-
cientes estão estáveis e em 
isolamento domiciliar.

O estado de São Paulo 
possui 16 casos confirma-
dos da doença, no entanto, 
15 pacientes do número to-
tal moram na capital paulis-
ta, o outro mora na cidade 
de Santana do Parnaíba. Até 
domingo (8), 25 casos foram 
confirmados em todo o País: 
1 em Alagoas, 2 na Bahia, 1 no 
Espírito Santo, 1 em Minas 
Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 
16 em São Paulo e outro no 
Distrito Federal.

De acordo com um levan-
tamento divulgado pelo jor-
nal “The New York Times” no 
domingo (8), o mundo pos-
sui 107.600 casos e 3.656 óbi-
tos divididos em 95 países e 
territórios. (GSP)

 A A Secretaria Municipal 
de Educação colocou nes-
ta segunda-feira à disposi-
ção dos responsáveis pelos 
estudantes matriculados na 
rede municipal de São Paulo 
o cadastro para a solicitação 
do uniforme escolar. O pe-
dido pela internet faz parte 
do novo processo de compra 
e distribuição do uniforme 
deste ano após a gestão mu-
nicipal interromper o proces-
so de licitação por falta de  
qualidade.

O cadastro deve ser feito 
pelo site da Secretaria Muni-
cipal da Educação, por com-
putador ou por dispositivo 
móvel, como celular. É neces-
sário digitar o código da es-
cola, a data de nascimento do 
aluno, acessar um formulário 
com dados do estudante e 
confirmar caso as informa-
ções estejam corretas para 
finalizar o processo.

Dessa forma, o aplicativo 
vai permitir que os respon-
sáveis possam comprar o kit 
de uniformes com as con- O cadastro para compra do uniforme deve ser feito pelo site da Secretaria Municipal da Educação

 DIVULGAÇÃO

Prefeitura de SP libera app para 
compra de uniforme escolar

EDUCAÇÃO. Pedido pela internet faz parte do novo processo de compra e distribuição do uniforme deste ano

fecções credenciadas usando 
um crédito de R$ 215 forneci-
do pela gestão Bruno Covas 
(PSDB).

Caso a família não tenha 
acesso à internet, é possível 
realizar o pedido do unifor-
me diretamente na secreta-
ria da escola na qual a criança 
está matriculada. A expecta-
tiva da prefeitura é que a ini-
ciativa atenda a 660 mil estu-
dantes. O investimento será 
de cerca de R$ 130 milhões. 
As informações são do por-
tal “G1”. (GSP)

Policial é 
morto com 
tiros na 
cabeça

 A Na noite do último sába-
do (7), um policial civil foi as-
sassinado em Perus, na zona 
norte da cidade São Paulo. 
Segundo a Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP), o ho-
mem de 36 anos foi alvejado 
com tiros na cabeça.

De acordo com uma tes-
temunha, dois homens se 
aproximaram da vítima  na 
rua Jacunaum em uma moto 
e um deles fez os disparos. 
No local do assassinato, fo-
ram apreendidos três esto-
jos, dois projéteis, um capa-
cete e dois celulares. A arma 
do policial foi levada pelos 
criminosos.

Foram solicitados perícia 
ao local e exame de IML (Ins-
tituto Médico Legal) ao corpo 
da vítima. O caso foi registra-
do no 33º DP e encaminhado 
ao DHPP.

O policial Rodrigo Paulo 
de Faria Lima trabalhava na 
carceragem do 85º Distrito 
Policial. O corpo do poilicial 
foi sepultado no Cemitério 
Dom Bosco. 

A Polícia Civil investiga o 
caso. (GSP)

EM PERUS

O aplicativo vai 
permitir que os 
responsáveis 
possam 
comprar o kit de 
uniformes com 
as confecções 
credenciadas 
usando um 
crédito de R$ 215

 A A Linha 15-Prata do Mo-
notrilho, na zona leste de São 
Paulo, permaneceu paralisa-
da na manhã desta segunda- 
feira após uma falha no siste-
ma de pneus. É o décimo dia 
seguido que a linha está sem 
funcionar e deixa de atender 
2,5 milhões de passageiros 
diariamente.

Como consequência, na 
manhã desta segunda-feira a  
estação Vila Prudente, da Li-
nha 2-Verde, apresentou um 
número enorme de pessoas, o 
que causou confusão e recla-
mação entre os passageiros.

A SPTrans (São Paulo 
Transporte) colocou à dispo-
sição dos passageiros ônibus 
da frota emergencial para ga-
rantir o deslocamento entre 
as estações São Mateus e Vila 
Prudente.

Também pelas redes so-
ciais, o perfil oficial do Me-

Linha 15 deixa de atender 
passageiros pelo décimo dia

Ainda não há prazo para a normalização do sistema; o Metrô diz 
que irá responsabilizar o consórcio pelos problemas causados

 DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

trô respondeu à reclamação 
de um usuário dizendo que 
“aguarda a Bombardier ins-
pecionar os pneus das ou-
tras composições” para que 
haja segurança para retomar 

a operação.
Ainda não há prazo para a 

normalização do sistema. O 
Metrô diz que irá responsa-
bilizar o consórcio pelos pro-
blemas causados. (GSP)

 A A Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) de São Paulo in-
formou que o Departamen-
to Estadual de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) in-
vestiga a morte do homem  
de 35 anos que morreu após 
ser baleado dentro do hospi-
tal Heliópolis, em Sacomã, na 
zona sul da Capital, por volta 
das 15h30 de domingo (8). A 
vítima foi levada à unidade de 
saúde pois havia sido baleada, 
na madrugada do mesmo dia, 
na avenida Almirante Dela-
mare, também na zona sul.

Segundo a SSP, uma equi-
pe do DHPP analisa imagens 
e realiza diligências para iden-
tificar e prender os autores.

De acordo com a polícia, 
ao menos dois suspeitos en-
traram no hospital e atiraram 
contra Valdinei Carlos Ribei-
ro. Eles não haviam sido iden-
tificados até a publicação des-

Polícia Civil investiga morte 
de paciente em hospital

ta reportagem. A motivação 
para o crime é investigada.

A Polícia Militar foi aciona-
da para atender a uma ocor-
rência de disparo de arma de 
fogo na avenida Almirante 
Delamare. Chegando ao lo-
cal, encontraram Ribeiro caí-
do no chão com diversas mar-
cas de tiro. Ele foi levado pelo 
resgate até o pronto-socorro 

do hospital Heliópolis, onde 
foi socorrido e internado. Se-
gundo a polícia, ele estava 
consciente.

De acordo com  o jornal 
“Agora”, por volta das 15h30, 
dois suspeitos entraram no 
hospital, foram até a emer-
gência e atiraram contra Ri-
beiro. Em seguida, fugiram 
em uma moto.

Ribeiro foi submetido a 
uma cirurgia de urgência, 
mas não resistiu. Segundo 
policiais relataram à repor-
tagem sob condição de ano-
nimato, Ribeiro já respon-
deu pelo crime de tráfico de  
drogas.

A Secretaria de Estado da 
Saúde, sob gestão João Doria 
(PSDB), foi questionada mas 
não se posicionou sobre a se-
gurança da unidade de saúde 
e como os suspeitos entraram 
no hospital. (FP/GSP)

Ao menos 
dois suspeitos 
entraram no 
hospital e 
atiraram contra 
Valdinei; a 
motivação 
para o crime é 
investigada
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IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
DATA DO AJUSTE: 07/03/2020
CONTRATO Nº. 06/2020
CONTRATADA: Luiz Gustavo Correa de Morais - ME
Objeto: Prestação de serviços técnicos de sonorização, interna e externa, filmagem 
interna e exibição das atividades do Poder Legislativo.
Prazo: 12 (doze) meses – 07/03/2020 a 07/03/2021.
Valor do Contrato: R$8.532,00 (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais).
Modalidade: Dispensa de Licitação.

Pregão Eletrônico 23/2020
Contratação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de 
todos materiais de consumo, utensílios e equipamentos necessários e 
adequados à execução dos serviços, para atender à unidade da Defensoria 
Pública da União – DPU em Brasília/DF.
A Defensoria Pública-Geral da União, por intermédio do Pregoeiro, torna público 
para conhecimento das empresas interessadas, que realizará licitação por meio 
de sistema eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação com 
fornecimento de todos materiais de consumo, utensílios e equipamentos 
necessários e adequados à execução dos serviços, para atender à unidade 
da Defensoria Pública da União – DPU em Brasília/DF.
ENVIO DAS PROPOSTAS E PREÇOS: As propostas deverão ser enviadas do 
momento da publicação até a data e hora marcadas para abertura da sessão e são 
permitidas alterações neste mesmo prazo, exclusivamente por meio de sistema 
eletrônico (Art. 26, do Decreto nº 10.024/2019). Data de Abertura das Propostas: 
24 de março de 2020, às 10h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).  Informações Gerais: 
cgpl@dpu.def.br ou Telefone:  61 3318 - 4363 / 0222. O Edital estará disponível 
gratuitamente nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.dpu.def.br.

Edgar Paes Neto
Pregoeiro - DPGU

AVISO DE LICITAÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO

 
 

C. MÓDULO - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFESSORES E 
AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam os cooperados da C. MÓDULO - Cooperativa de Trabalho de Professores e Auxiliares 
de Administração Escolar, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
conforme dispõe o Art. 30 do Estatuto da Cooperativa, em 1ª convocação, a se realizar na 
Avenida Inocêncio Seráfico, 331, Vila Silviânia, Carapicuíba - SP, no dia 20 de março de 
2020, às 14:00, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 
1 – Prestação de contas do Órgão de Administração – Exercício 2019; 
2 – Eleição dos componentes do Conselho do Conselho Fiscal; 
3 – Outros assuntos de interesse geral dos Cooperados. 
Se não houver “quórum” legal para a instalação da Assembleia, ficam desde já convocados 
para a 2ª convocação às 15:00 h e 3ª e última convocação às 16:00 h, na mesma data e no 
mesmo local. Carapicuíba, 10 de março de 2020. 

WAGNER MARCELO SANCHEZ - Presidente 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 – PROC. ADM. Nº 511/2020 – EDITAL Nº 06/2020
Objeto: Aquisição de 1.900 ovos de chocolate.
Abertura e Credenciamento: 24/03/2020 – 10h00
O edital e anexos estão disponíveis no site: www.igarata.sp.gov.br aba “licitações”
Maiores informações: 11 46100474

Igaratá, 09 de março de 2020.
Fátima Madalena Andrade Prianti - Pregoeira

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

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 006/2020 - PROCESSO Nº 200.017/2020
OBJETO: - Registro de preços para aquisição de tampões de ferro fundido
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 1, 3, 4 e 5: M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO 
EIRELI no valor global de
R$ 256.427,20; Lote 2: GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI ME. no valor global de 
R$ 39.402,00.

Mogi das Cruzes, em 09 de março de 2020
Glauco Luiz Silva - Diretor Geral

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 011/2020 - PROCESSO Nº 200.091/2020

OBJETO: Aquisição de chapa em aço inox
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 23 de março 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 março de 2020.
Glauco Luiz Silva – Diretor Geral.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna públi-
co que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilhabela-
-SP, as seguintes licitações: Edital nº 040/2020 – Processo Administrativo 
nº 1.734-9/2020-Pregão Presencial nº 017/2020 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada para Fornecimento de transponders agulha-
dos e aplicadores para microchip. Data da entrega das propostas dia 
20/03/2020 às 10h30mim. Edital nº 041/2020 - Processo Administrativo 
nº 21.022/2019 – Pregão Presencial nº 041/2020 – Objeto: Ata de Regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios. 
Data da entrega das propostas dia 20/03/2020 as 10:10 horas. Edital nº 
042/2020 - Processo Administrativo nº 19.894-3/2019 – Pregão Presen-
cial nº 042/2020 – Objeto: Aquisição de veleiros (classe tempo) para a 
Escola de Vela. Data da entrega das propostas dia 20/03/2020 as 14:00 
horas. Edital nº 043/2020 - Processo Administrativo nº 1.119-3/2020 – 
Pregão Presencial nº 043/2020 – Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de enxoval hospitalar para uso no Hospital Mario 
Covas. Data da entrega das propostas dia 23/03/2020 as 10:10 horas. Os 
Editais completos deverão ser retirados no portal oficial do município sitio 
www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou 
pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de ante-
cedência à data da abertura. Ilhabela, 05 de março de 2020 – Benedito 
Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 439,00

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES AVISO DE ABERTURA TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2.020 ENCER-
RAMENTO: Às 9:00 hs. do dia 26.mar.2.020 OBJETO: Execução de obras civis e serviços para 
reforma da Estação Elevatória de Água Tratada da ETA - Vila Paraíso (booster) VALOR GLOBAL 
ORÇADO: R$ 460.831,84 RECURSOS: Próprio PREÇO DO EDITAL: R$ 15,00 OBS.: Não serão 
vendidos editais via postal ou por qualquer outro meio CADASTRAMENTO DE INTERESSADOS: 
Até o dia 23.mar.2.020 AVISO: Maiores informações, bem como o edital completo, será fornecido 
pela COMISSÃO DE LICITAÇÕES, sita no edifício sede do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE, mediante o recolhimento do valor acima, no horário 
das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, até o dia 25.mar.2.020. O edital completo também está 
disponível para consulta e retirada no site: www.samaemogiguacu.com.br.

M. Guaçu, 09 de março de 2.020. ANTONIO CARLOS SERAPIÃO - PRESIDENTE DA C.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 43/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 - EDITAL Nº 18/2020

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 04/2020, instalada pelo Edi-
tal nº 18/2020 de 09 de Março de 2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para 
a Construção de uma Área de Triagem e Transbordo - ATT, nos termos do Contrato FEHIDRO 
nº 319/2019, com encerramento previsto para as 09 horas de 27 de Março de 2020. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, no endereço aci-
ma mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min. 
Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou através do e-mail: licitacoes@
novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 09 de março de 2020. 
GILNEI DE FREITAS - Presidente Comissão Permanente de Licitações 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 3600/2020 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 10 de março ao dia 19 de março de 
2020, das 08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras 
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na 
Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1.100, Jardim Santos Dumont, Município de 
Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, Ramal 3606 ou 3356, ou pelo 
site www.pregaoeletronico.famesp.org.br. o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
011/2020 - FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020 - FAMESP, 
PROCESSO Nº 3600/2020 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO COM 
CESSÃO DAS BOMBAS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL BAURU, HOSPITAL DE BASE DE 
BAURU, MATERNIDADE SANTA ISABEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, pelo 
menor preço por lote, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da 
sessão pública será no dia 20 de março de 2020, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo 31/2020

Pregão 11/2020
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de gêneros ali-
mentícios e carnes para uso na Merenda Escolar. TIPO: MENOR 
PREÇO. VENCIMENTO: 09 (nove) horas, do dia 23 de março de 
2020. Edital por meio eletrônico e sem custo - (licita.andradina@
hotmail.com) e na forma impressa - taxa no valor de R$ 0,69 
por folha. Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy Rodrigues da 
Silva n°341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 6° feira, das 8h30 
às 16h30. Andradina, 09 de março de 2020. 

Tamiko Inoue
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Homologação

Processo 15/2020

Pregão 04/2020
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de carnes e frios para 
uso na Merenda Escolar Considerando a regularidade do procedi-
mento, hei por bem, com base na lei federal nº 10520, de 17 de 
julho de 2002, Homologar os itens do objeto licitado, à empre-
sas: ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI(Item 
03); J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI (Itens 07); NUTRICIONALE 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA(Itens 02,11,13,15,16,27,29); 
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA (Item 08); L. S. CON-
GELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME (Item 23); SOR-
VETES THATY LTDA (Itens 30,31) LOTUS ALIMENTOS EIRELLI 
– EPP(itens 19);E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELLI 
– EPP (Itens 01,06,10,12,14,17,18,20,25,26,28) DORIVAL RO-
DRIGUES DE ALMEIDA (Itens 04,5,21,22,24). Andradina, 09 de 
Março de 2020. 

Tamiko Inoue
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 018/2020, 
objetivando a aquisição de tampão de ferro fundido, no dia 20 de março de 2020, às 09:30 
horas. Interessado: Secretaria Municipal de Água e Esgoto. O edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br, ou 
de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 16h00, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro Leitão, 
Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. 
Louveira, 09 de março de 2020. RODRIGO RIBEIRO - Secretário de Administração.

Pregão Presencial n° 11/2020
Processo Adm. n° 7002/2020

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, 
montagem e desmontagem de arquibancadas e 
estruturas para realização da encenação da paixão de 
Cristo
Recebimento e abertura dos envelopes dia: 23/03/20 
às 09:00 horas
Edital disponível no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e 
no deptº de Licitações e Compras, sito a Rua Joaquim 
das Neves, 211, para retirada com mídia de CD 
regravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 09 de março de 2020
Marco Aurélio dos Santos Neves 

Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli

Creasp 5062051089
Presidente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, torna público que o Plenário deste Regional, consoante os autos 
do Processo E – 26/2017, resolveu aplicar a pena disciplinar de CENSURA PÚBLICA ao Engenheiro Civil Aldinei 
Paula Dias - Crea-SP 5061698977, por cometimento de falta grave, ao infringir o disposto no Artigo 8º, Incisos 
I e III; no Artigo 9º, Inciso I, alínea “b”, e Inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Ética Profissional da 
Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, adotado pela Resolução nº 1.002, de 
26 de novembro de 2002, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea.

CENSURA PÚBLICA
CREA-SP

São Paulo, 03 de março de 2020
Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli

Creasp 5062051089
Presidente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Finalidade: O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
nos termos do art. 34 da Lei 5.194/66 e art. 8º da Resolução CONFEA 1004/03, notifica o Eng. Civil D.P.P., 
portador do CPF n° 046.520.168-75, RG 7.481.397-3, Registro CREASP n° 0600960823, que se encontra 
em local desconhecido, para que tome conhecimento: 1) da Decisão n° 1612/2018 pela transformação do 
Processo SF- 1228/2013 em Processo de Apuração de Falta Ética Profissional, por indícios infração ao 
disposto no Código de Ética Profissional conforme art. 8º do anexo da Res. 1002/02 do CONFEA, e 2) que a 
referida decisão deu ensejo à abertura do processo E-29/2019 que se encontra em fase de instrução junto à 
Comissão Permanente de Ética Profissional, sendo-lhe concedido prazo de 10 dias contados da data desta 
publicação, para apresentar em qualquer unidade de atendimento deste Conselho, qualquer documento, 
rol de testemunhas, ou outro subsídio que julgue pertinente para sua defesa, bem como informação certa e 
precisa sobre o endereço para eventuais intimações ou outros esclarecimentos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO DE REABERTURA (CONTINUIDADE) - Pregão 
Presencial 11/2020 – PMH 14073/19. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de 

recepção e telefonia nas dependências da Prefeitura Municipal de 
Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I – Memorial 
Descritivo. O Município de Hortolândia, através de sua Pregoeira em 
substituição, convoca as demais empresas classificadas, do Pregão 
Presencial acima mencionado, para continuidade do certame no dia 
11/03/2020 as 08h30min, haja vista a desclassificação da 4ª colocada  
RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli. Hortolândia, 09 
de março de 2020. Nathalia Brisolla de Mello/Pregoeira em substituição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Ata de Constatação - Pregão 16/2020 - Processo 12672/2019 
- Objeto: “Aquisição de material de cabeamento”. No dia 09 
de março de 2020, às 11h, em sala própria de Licitação; foi 

constatado que a empresa VRRL INFORMATICA LTDA EPP apresentou 
em sua proposta comercial, para o lote 1 – Cota Reserva, os valores 
totais de todos os itens com somatório errado. No ato do recebimento 
da proposta não foi verificado esse acontecido e com base no item 
8.2.1.2. do edital, os cálculos foram refeitos, e o valor correto da 
proposta da empresa VRRL INFORMATICA LTDA EPP para o lote 01 
da Cota Reserva é de R$107.673,05. Com base nesta verificação, fica 
declarada vencedora a empresa SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA – 
EPP, também concorrente para esse lote, pelo valor de R$ 98.313,9500 
e a empresa VRRL INFORMATICA LTDA EPP, classificada em segundo 
lugar. Tendo em vista que a empresa SOLARIS TELEINFORMÁTICA 
LTDA – EPP foi vencedora do Lote 01 – Ampla Concorrência, os 
catálogos da Cota Reserva serão analisados de acordo com os 
catálogos apresentados para Ampla Concorrência. Simone Cristina 
Antoniel - pregoeira. Hortolândia, 09 de março de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 18/2020

Processo de Compras nº 51/2020
Valor Estimativo: R$ 122.590,00 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa reais).
Objeto: Registro de preços para aquisição de luva de procedimento, conforme edital e anexos.
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 25 de março de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 25 de março de 2020 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 25 de março 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 março de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 29/2020

Processo de Compras nº 76/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição de asfalto betuminoso, conforme edital e anexos.
Valor Estimativo: R$ 109.150,00 (cento e nove mil e cento e cinquenta reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 24 de março de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 24 de março de 2020 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 24 de março de 2020 a partir das 14 horas 30 minutos.
• 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 março de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Aviso de Alteração
Pregão Eletrônico nº 394/2019

Processo de Compras nº 1026/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de pão conforme edital e anexos.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e informa NOVA DATA: 
• Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e na Secretaria Municipal de 
Administração, Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Compras, sito na Praça Alto 
do São Bento s/n, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto/SP, o Edital de Retificação e Prorrogação.
• Nova Data:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 24 de março de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 24 de março de 2020 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 24 de março de 2020 a partir das 9 horas.      

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

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Proc. nº 05.509/20 – Pregão Presencial Nº 027/20 – Aquisição de coletes balísticos para a 
Guarda Municipal. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e 
habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – 
Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 09h30 do dia 23 de 
março de 2020, onde ocorrerá o processamento do Pregão. Edital: www.franca.sp.gov.br. 

Franca, 09 de março de 2020
Cesar Carrijo Borges

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

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

Nova Odessa, torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 07/
PE/2020, que será realizado no dia 24/03/2020 através da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação 
pública, e tem por objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de carnes e derivativos e laticínio para a Merenda Escolar com 
cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Informações poderão ser obtidas através do 
telefone (19) 3476.8602. O edital estará disponível para download no site 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site 
da prefeitura no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/
Licitacoes.aspx.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 10/03/2020 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/03/2020, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/03/2020, às 10h00min.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 06/
PE/2020, que será realizado no dia 23/03/2020 através da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação 
pública, e tem por objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios e derivados com cota reservada para 
microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual. 
Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. 
O edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no 
seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 10/03/2020 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/03/2020, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/03/2020, às 10h00min.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, torna público que se acha aberta Tomada de Preços nº. 08/
TP/2020, com encerramento dia 27/03/2020, às 14 horas, junto ao 
respectivo Departamento de Compras, situado a Avenida João Pessoa, 777 
– Centro, Nova Odessa/SP para contratação de empresa especializada para 
execução de recapeamento asfáltico em diversas vias dos Bairros Santa 
Luiza e Triunfo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra. Ultimo dia para cadastro:  23/03/2020.  A vistoria técnica é obrigatória 
e deverá ser realizada por representante credenciado da Licitante, 
mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 
340 e 335 com pelo menos 02 (dois) dias úteis de antecedência contados 
do último dia para realização da vistoria e será realizado sempre em horário 
de expediente administrativo. Considera-se o ultimo dia para vistoria o dia 
26/03/2020. O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: 
http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx. O edital completo estará 
disponível no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/
Licitacoes.aspx
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, torna público que se acha aberta Tomada de Preços nº. 07/
TP/2020, com encerramento dia 26/03/2020, às 14 horas, junto ao 
respectivo Departamento de Compras, situado a Avenida João Pessoa, 
777 – Centro, Nova Odessa/SP para contratação de empresa especializada 
para execução de recapeamento asfáltico e execução de ciclofaixa na 
Avenida Brasil e vias dos bairros Green Village e Lopes Iglesias, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para 
cadastro: 20/03/2020.  A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizada 
por representante credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio 
pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 
(dois) dias úteis de antecedência contados do último dia para realização da 
vistoria e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
Considera-se o ultimo dia para vistoria o dia 25/03/2020. O edital completo 
estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.
sp.gov.br/Licitacoes.aspx. O edital completo estará disponível no seguinte 
link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 09 de março de 2020
Diretoria de Suprimentos

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2020
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de peças de reposição 
de uso veicular de diversas montadoras para utilização nos veículos 
da Frota Municipal.
Entrega dos Envelopes 01 e 02 e credenciamento: 20/03/2020 às 
09h30min
Abertura do Envelope nº 01: 20/03/2020 às 10h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 09 de março de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 051/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da execução da obra de iluminação pública no 
canteiro central da Avenida Achelino Moimaz, 
nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimento 
de materiais, mão de obra e equipamentos, con-
forme memorial descritivo, planilha orçamentá-
ria, cronograma físico-fi nanceiro e projetos ela-
borados pela Secretaria de Serviços Públicos, 
Água e Esgoto. Data da Abertura: 26/03/2020, 
às 08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 052/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da execução da obra de iluminação pública no 
canteiro central da Rua Antenor Clarindo, nesta 
cidade de Birigui/SP, com fornecimento de ma-
teriais, mão de obra e equipamentos, conforme 
memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma físico-fi nanceiro e projetos elabo-
rados pela Secretaria de Serviços Públicos, 
Água e Esgoto. Data da Abertura: 27/03/2020, 
às 08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 
Municipal. Municipal. Birigui, 09/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 051/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da execução da obra de iluminação pública no 
canteiro central da Avenida Achelino Moimaz, 
nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimento 
de materiais, mão de obra e equipamentos, con-
forme memorial descritivo, planilha orçamentá-
ria, cronograma físico-fi nanceiro e projetos ela-
borados pela Secretaria de Serviços Públicos, 
Água e Esgoto. Data da Abertura: 26/03/2020, 
às 08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 052/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da execução da obra de iluminação pública no 
canteiro central da Rua Antenor Clarindo, nesta 
cidade de Birigui/SP, com fornecimento de ma-
teriais, mão de obra e equipamentos, conforme 
memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma físico-fi nanceiro e projetos elabo-
rados pela Secretaria de Serviços Públicos, 
Água e Esgoto. Data da Abertura: 27/03/2020, 
às 08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 
Municipal. Municipal. Birigui, 09/03/2020.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1041373-
95.2017.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr. Carlos Eduardo Prataviera, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Brás Batista Alves Santos, (CPF: 294.592.248-73) que KA 
Solution Tecnologia em Software Ltda. lhe ajuizou uma 
Ação de Cobrança objetivando receber a quantia de R$ 
5.640,00 (a atualizar), referente à aquisição do Pacote de 
Certificação para formação de consultor modulo SD (curso), 
situação em que os pagamentos não foram honrados através 
dos cheques emitidos, os quais foram devolvidos sem a 
devida compensação. Estando o requerido em lugar ignorado, 
foi deferida sua citação por edital, para que, no prazo de 15 
dias úteis, após os 20 supra, ofereça resposta, sob pena de 
revelia (ocasião em que será nomeado curador). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei
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IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
DATA DO AJUSTE: 07/03/2020
CONTRATO Nº. 06/2020
CONTRATADA: Luiz Gustavo Correa de Morais - ME
Objeto: Prestação de serviços técnicos de sonorização, interna e externa, filmagem 
interna e exibição das atividades do Poder Legislativo.
Prazo: 12 (doze) meses – 07/03/2020 a 07/03/2021.
Valor do Contrato: R$8.532,00 (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais).
Modalidade: Dispensa de Licitação.

Pregão Eletrônico 23/2020
Contratação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de 
todos materiais de consumo, utensílios e equipamentos necessários e 
adequados à execução dos serviços, para atender à unidade da Defensoria 
Pública da União – DPU em Brasília/DF.
A Defensoria Pública-Geral da União, por intermédio do Pregoeiro, torna público 
para conhecimento das empresas interessadas, que realizará licitação por meio 
de sistema eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação com 
fornecimento de todos materiais de consumo, utensílios e equipamentos 
necessários e adequados à execução dos serviços, para atender à unidade 
da Defensoria Pública da União – DPU em Brasília/DF.
ENVIO DAS PROPOSTAS E PREÇOS: As propostas deverão ser enviadas do 
momento da publicação até a data e hora marcadas para abertura da sessão e são 
permitidas alterações neste mesmo prazo, exclusivamente por meio de sistema 
eletrônico (Art. 26, do Decreto nº 10.024/2019). Data de Abertura das Propostas: 
24 de março de 2020, às 10h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).  Informações Gerais: 
cgpl@dpu.def.br ou Telefone:  61 3318 - 4363 / 0222. O Edital estará disponível 
gratuitamente nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.dpu.def.br.

Edgar Paes Neto
Pregoeiro - DPGU

AVISO DE LICITAÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO

 
 

C. MÓDULO - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFESSORES E 
AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam os cooperados da C. MÓDULO - Cooperativa de Trabalho de Professores e Auxiliares 
de Administração Escolar, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
conforme dispõe o Art. 30 do Estatuto da Cooperativa, em 1ª convocação, a se realizar na 
Avenida Inocêncio Seráfico, 331, Vila Silviânia, Carapicuíba - SP, no dia 20 de março de 
2020, às 14:00, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 
1 – Prestação de contas do Órgão de Administração – Exercício 2019; 
2 – Eleição dos componentes do Conselho do Conselho Fiscal; 
3 – Outros assuntos de interesse geral dos Cooperados. 
Se não houver “quórum” legal para a instalação da Assembleia, ficam desde já convocados 
para a 2ª convocação às 15:00 h e 3ª e última convocação às 16:00 h, na mesma data e no 
mesmo local. Carapicuíba, 10 de março de 2020. 

WAGNER MARCELO SANCHEZ - Presidente 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 – PROC. ADM. Nº 511/2020 – EDITAL Nº 06/2020
Objeto: Aquisição de 1.900 ovos de chocolate.
Abertura e Credenciamento: 24/03/2020 – 10h00
O edital e anexos estão disponíveis no site: www.igarata.sp.gov.br aba “licitações”
Maiores informações: 11 46100474

Igaratá, 09 de março de 2020.
Fátima Madalena Andrade Prianti - Pregoeira

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

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 006/2020 - PROCESSO Nº 200.017/2020
OBJETO: - Registro de preços para aquisição de tampões de ferro fundido
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 1, 3, 4 e 5: M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO 
EIRELI no valor global de
R$ 256.427,20; Lote 2: GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI ME. no valor global de 
R$ 39.402,00.

Mogi das Cruzes, em 09 de março de 2020
Glauco Luiz Silva - Diretor Geral

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 011/2020 - PROCESSO Nº 200.091/2020

OBJETO: Aquisição de chapa em aço inox
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 23 de março 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 março de 2020.
Glauco Luiz Silva – Diretor Geral.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna públi-
co que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilhabela-
-SP, as seguintes licitações: Edital nº 040/2020 – Processo Administrativo 
nº 1.734-9/2020-Pregão Presencial nº 017/2020 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada para Fornecimento de transponders agulha-
dos e aplicadores para microchip. Data da entrega das propostas dia 
20/03/2020 às 10h30mim. Edital nº 041/2020 - Processo Administrativo 
nº 21.022/2019 – Pregão Presencial nº 041/2020 – Objeto: Ata de Regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios. 
Data da entrega das propostas dia 20/03/2020 as 10:10 horas. Edital nº 
042/2020 - Processo Administrativo nº 19.894-3/2019 – Pregão Presen-
cial nº 042/2020 – Objeto: Aquisição de veleiros (classe tempo) para a 
Escola de Vela. Data da entrega das propostas dia 20/03/2020 as 14:00 
horas. Edital nº 043/2020 - Processo Administrativo nº 1.119-3/2020 – 
Pregão Presencial nº 043/2020 – Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de enxoval hospitalar para uso no Hospital Mario 
Covas. Data da entrega das propostas dia 23/03/2020 as 10:10 horas. Os 
Editais completos deverão ser retirados no portal oficial do município sitio 
www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou 
pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de ante-
cedência à data da abertura. Ilhabela, 05 de março de 2020 – Benedito 
Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 439,00

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES AVISO DE ABERTURA TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2.020 ENCER-
RAMENTO: Às 9:00 hs. do dia 26.mar.2.020 OBJETO: Execução de obras civis e serviços para 
reforma da Estação Elevatória de Água Tratada da ETA - Vila Paraíso (booster) VALOR GLOBAL 
ORÇADO: R$ 460.831,84 RECURSOS: Próprio PREÇO DO EDITAL: R$ 15,00 OBS.: Não serão 
vendidos editais via postal ou por qualquer outro meio CADASTRAMENTO DE INTERESSADOS: 
Até o dia 23.mar.2.020 AVISO: Maiores informações, bem como o edital completo, será fornecido 
pela COMISSÃO DE LICITAÇÕES, sita no edifício sede do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE, mediante o recolhimento do valor acima, no horário 
das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, até o dia 25.mar.2.020. O edital completo também está 
disponível para consulta e retirada no site: www.samaemogiguacu.com.br.

M. Guaçu, 09 de março de 2.020. ANTONIO CARLOS SERAPIÃO - PRESIDENTE DA C.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 43/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 - EDITAL Nº 18/2020

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 04/2020, instalada pelo Edi-
tal nº 18/2020 de 09 de Março de 2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para 
a Construção de uma Área de Triagem e Transbordo - ATT, nos termos do Contrato FEHIDRO 
nº 319/2019, com encerramento previsto para as 09 horas de 27 de Março de 2020. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, no endereço aci-
ma mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min. 
Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou através do e-mail: licitacoes@
novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 09 de março de 2020. 
GILNEI DE FREITAS - Presidente Comissão Permanente de Licitações 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 3600/2020 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 10 de março ao dia 19 de março de 
2020, das 08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras 
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na 
Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1.100, Jardim Santos Dumont, Município de 
Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, Ramal 3606 ou 3356, ou pelo 
site www.pregaoeletronico.famesp.org.br. o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
011/2020 - FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020 - FAMESP, 
PROCESSO Nº 3600/2020 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO COM 
CESSÃO DAS BOMBAS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL BAURU, HOSPITAL DE BASE DE 
BAURU, MATERNIDADE SANTA ISABEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, pelo 
menor preço por lote, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da 
sessão pública será no dia 20 de março de 2020, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Aviso de Abertura de Licitação

Processo 31/2020

Pregão 11/2020
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de gêneros ali-
mentícios e carnes para uso na Merenda Escolar. TIPO: MENOR 
PREÇO. VENCIMENTO: 09 (nove) horas, do dia 23 de março de 
2020. Edital por meio eletrônico e sem custo - (licita.andradina@
hotmail.com) e na forma impressa - taxa no valor de R$ 0,69 
por folha. Informações: Prefeitura - Rua Dr. Orensy Rodrigues da 
Silva n°341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2° a 6° feira, das 8h30 
às 16h30. Andradina, 09 de março de 2020. 

Tamiko Inoue
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Homologação

Processo 15/2020

Pregão 04/2020
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de carnes e frios para 
uso na Merenda Escolar Considerando a regularidade do procedi-
mento, hei por bem, com base na lei federal nº 10520, de 17 de 
julho de 2002, Homologar os itens do objeto licitado, à empre-
sas: ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI(Item 
03); J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI (Itens 07); NUTRICIONALE 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA(Itens 02,11,13,15,16,27,29); 
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA (Item 08); L. S. CON-
GELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME (Item 23); SOR-
VETES THATY LTDA (Itens 30,31) LOTUS ALIMENTOS EIRELLI 
– EPP(itens 19);E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELLI 
– EPP (Itens 01,06,10,12,14,17,18,20,25,26,28) DORIVAL RO-
DRIGUES DE ALMEIDA (Itens 04,5,21,22,24). Andradina, 09 de 
Março de 2020. 

Tamiko Inoue
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 018/2020, 
objetivando a aquisição de tampão de ferro fundido, no dia 20 de março de 2020, às 09:30 
horas. Interessado: Secretaria Municipal de Água e Esgoto. O edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br, ou 
de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 16h00, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro Leitão, 
Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. 
Louveira, 09 de março de 2020. RODRIGO RIBEIRO - Secretário de Administração.

Pregão Presencial n° 11/2020
Processo Adm. n° 7002/2020

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, 
montagem e desmontagem de arquibancadas e 
estruturas para realização da encenação da paixão de 
Cristo
Recebimento e abertura dos envelopes dia: 23/03/20 
às 09:00 horas
Edital disponível no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e 
no deptº de Licitações e Compras, sito a Rua Joaquim 
das Neves, 211, para retirada com mídia de CD 
regravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 09 de março de 2020
Marco Aurélio dos Santos Neves 

Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli

Creasp 5062051089
Presidente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, torna público que o Plenário deste Regional, consoante os autos 
do Processo E – 26/2017, resolveu aplicar a pena disciplinar de CENSURA PÚBLICA ao Engenheiro Civil Aldinei 
Paula Dias - Crea-SP 5061698977, por cometimento de falta grave, ao infringir o disposto no Artigo 8º, Incisos 
I e III; no Artigo 9º, Inciso I, alínea “b”, e Inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Ética Profissional da 
Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, adotado pela Resolução nº 1.002, de 
26 de novembro de 2002, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea.

CENSURA PÚBLICA
CREA-SP

São Paulo, 03 de março de 2020
Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli

Creasp 5062051089
Presidente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Finalidade: O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
nos termos do art. 34 da Lei 5.194/66 e art. 8º da Resolução CONFEA 1004/03, notifica o Eng. Civil D.P.P., 
portador do CPF n° 046.520.168-75, RG 7.481.397-3, Registro CREASP n° 0600960823, que se encontra 
em local desconhecido, para que tome conhecimento: 1) da Decisão n° 1612/2018 pela transformação do 
Processo SF- 1228/2013 em Processo de Apuração de Falta Ética Profissional, por indícios infração ao 
disposto no Código de Ética Profissional conforme art. 8º do anexo da Res. 1002/02 do CONFEA, e 2) que a 
referida decisão deu ensejo à abertura do processo E-29/2019 que se encontra em fase de instrução junto à 
Comissão Permanente de Ética Profissional, sendo-lhe concedido prazo de 10 dias contados da data desta 
publicação, para apresentar em qualquer unidade de atendimento deste Conselho, qualquer documento, 
rol de testemunhas, ou outro subsídio que julgue pertinente para sua defesa, bem como informação certa e 
precisa sobre o endereço para eventuais intimações ou outros esclarecimentos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO DE REABERTURA (CONTINUIDADE) - Pregão 
Presencial 11/2020 – PMH 14073/19. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de 

recepção e telefonia nas dependências da Prefeitura Municipal de 
Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I – Memorial 
Descritivo. O Município de Hortolândia, através de sua Pregoeira em 
substituição, convoca as demais empresas classificadas, do Pregão 
Presencial acima mencionado, para continuidade do certame no dia 
11/03/2020 as 08h30min, haja vista a desclassificação da 4ª colocada  
RM Consultoria e Administração de Mão de Obra Eireli. Hortolândia, 09 
de março de 2020. Nathalia Brisolla de Mello/Pregoeira em substituição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Ata de Constatação - Pregão 16/2020 - Processo 12672/2019 
- Objeto: “Aquisição de material de cabeamento”. No dia 09 
de março de 2020, às 11h, em sala própria de Licitação; foi 

constatado que a empresa VRRL INFORMATICA LTDA EPP apresentou 
em sua proposta comercial, para o lote 1 – Cota Reserva, os valores 
totais de todos os itens com somatório errado. No ato do recebimento 
da proposta não foi verificado esse acontecido e com base no item 
8.2.1.2. do edital, os cálculos foram refeitos, e o valor correto da 
proposta da empresa VRRL INFORMATICA LTDA EPP para o lote 01 
da Cota Reserva é de R$107.673,05. Com base nesta verificação, fica 
declarada vencedora a empresa SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA – 
EPP, também concorrente para esse lote, pelo valor de R$ 98.313,9500 
e a empresa VRRL INFORMATICA LTDA EPP, classificada em segundo 
lugar. Tendo em vista que a empresa SOLARIS TELEINFORMÁTICA 
LTDA – EPP foi vencedora do Lote 01 – Ampla Concorrência, os 
catálogos da Cota Reserva serão analisados de acordo com os 
catálogos apresentados para Ampla Concorrência. Simone Cristina 
Antoniel - pregoeira. Hortolândia, 09 de março de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 18/2020

Processo de Compras nº 51/2020
Valor Estimativo: R$ 122.590,00 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa reais).
Objeto: Registro de preços para aquisição de luva de procedimento, conforme edital e anexos.
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 25 de março de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 25 de março de 2020 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 25 de março 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 março de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 29/2020

Processo de Compras nº 76/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição de asfalto betuminoso, conforme edital e anexos.
Valor Estimativo: R$ 109.150,00 (cento e nove mil e cento e cinquenta reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 24 de março de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 24 de março de 2020 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 24 de março de 2020 a partir das 14 horas 30 minutos.
• 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 março de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Aviso de Alteração
Pregão Eletrônico nº 394/2019

Processo de Compras nº 1026/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de pão conforme edital e anexos.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e informa NOVA DATA: 
• Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e na Secretaria Municipal de 
Administração, Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Compras, sito na Praça Alto 
do São Bento s/n, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto/SP, o Edital de Retificação e Prorrogação.
• Nova Data:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 24 de março de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 24 de março de 2020 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 24 de março de 2020 a partir das 9 horas.      

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

Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Proc. nº 05.509/20 – Pregão Presencial Nº 027/20 – Aquisição de coletes balísticos para a 
Guarda Municipal. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e 
habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – 
Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 09h30 do dia 23 de 
março de 2020, onde ocorrerá o processamento do Pregão. Edital: www.franca.sp.gov.br. 

Franca, 09 de março de 2020
Cesar Carrijo Borges

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

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

Nova Odessa, torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 07/
PE/2020, que será realizado no dia 24/03/2020 através da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação 
pública, e tem por objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de carnes e derivativos e laticínio para a Merenda Escolar com 
cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Informações poderão ser obtidas através do 
telefone (19) 3476.8602. O edital estará disponível para download no site 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site 
da prefeitura no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/
Licitacoes.aspx.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 10/03/2020 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/03/2020, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/03/2020, às 10h00min.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 06/
PE/2020, que será realizado no dia 23/03/2020 através da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação 
pública, e tem por objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios e derivados com cota reservada para 
microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual. 
Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. 
O edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no 
seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 10/03/2020 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/03/2020, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/03/2020, às 10h00min.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, torna público que se acha aberta Tomada de Preços nº. 08/
TP/2020, com encerramento dia 27/03/2020, às 14 horas, junto ao 
respectivo Departamento de Compras, situado a Avenida João Pessoa, 777 
– Centro, Nova Odessa/SP para contratação de empresa especializada para 
execução de recapeamento asfáltico em diversas vias dos Bairros Santa 
Luiza e Triunfo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra. Ultimo dia para cadastro:  23/03/2020.  A vistoria técnica é obrigatória 
e deverá ser realizada por representante credenciado da Licitante, 
mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 
340 e 335 com pelo menos 02 (dois) dias úteis de antecedência contados 
do último dia para realização da vistoria e será realizado sempre em horário 
de expediente administrativo. Considera-se o ultimo dia para vistoria o dia 
26/03/2020. O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: 
http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx. O edital completo estará 
disponível no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/
Licitacoes.aspx
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, torna público que se acha aberta Tomada de Preços nº. 07/
TP/2020, com encerramento dia 26/03/2020, às 14 horas, junto ao 
respectivo Departamento de Compras, situado a Avenida João Pessoa, 
777 – Centro, Nova Odessa/SP para contratação de empresa especializada 
para execução de recapeamento asfáltico e execução de ciclofaixa na 
Avenida Brasil e vias dos bairros Green Village e Lopes Iglesias, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para 
cadastro: 20/03/2020.  A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizada 
por representante credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio 
pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 
(dois) dias úteis de antecedência contados do último dia para realização da 
vistoria e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
Considera-se o ultimo dia para vistoria o dia 25/03/2020. O edital completo 
estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.
sp.gov.br/Licitacoes.aspx. O edital completo estará disponível no seguinte 
link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 09 de março de 2020
Diretoria de Suprimentos

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2020
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de peças de reposição 
de uso veicular de diversas montadoras para utilização nos veículos 
da Frota Municipal.
Entrega dos Envelopes 01 e 02 e credenciamento: 20/03/2020 às 
09h30min
Abertura do Envelope nº 01: 20/03/2020 às 10h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 09 de março de 2020.
DENIS EDUARDO ANDIA - Prefeito Municipal
LAERSON ANDIA - Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 051/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da execução da obra de iluminação pública no 
canteiro central da Avenida Achelino Moimaz, 
nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimento 
de materiais, mão de obra e equipamentos, con-
forme memorial descritivo, planilha orçamentá-
ria, cronograma físico-fi nanceiro e projetos ela-
borados pela Secretaria de Serviços Públicos, 
Água e Esgoto. Data da Abertura: 26/03/2020, 
às 08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 052/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da execução da obra de iluminação pública no 
canteiro central da Rua Antenor Clarindo, nesta 
cidade de Birigui/SP, com fornecimento de ma-
teriais, mão de obra e equipamentos, conforme 
memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma físico-fi nanceiro e projetos elabo-
rados pela Secretaria de Serviços Públicos, 
Água e Esgoto. Data da Abertura: 27/03/2020, 
às 08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 
Municipal. Municipal. Birigui, 09/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 051/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da execução da obra de iluminação pública no 
canteiro central da Avenida Achelino Moimaz, 
nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimento 
de materiais, mão de obra e equipamentos, con-
forme memorial descritivo, planilha orçamentá-
ria, cronograma físico-fi nanceiro e projetos ela-
borados pela Secretaria de Serviços Públicos, 
Água e Esgoto. Data da Abertura: 26/03/2020, 
às 08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 052/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da execução da obra de iluminação pública no 
canteiro central da Rua Antenor Clarindo, nesta 
cidade de Birigui/SP, com fornecimento de ma-
teriais, mão de obra e equipamentos, conforme 
memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma físico-fi nanceiro e projetos elabo-
rados pela Secretaria de Serviços Públicos, 
Água e Esgoto. Data da Abertura: 27/03/2020, 
às 08:30 horas. Melhores informações poderão 
ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua 
Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone 
(18)3643-6126. O Edital poderá ser lido naque-
la Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br. Cristiano Salmeirão, Prefeito 
Municipal. Municipal. Birigui, 09/03/2020.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1041373-
95.2017.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr. Carlos Eduardo Prataviera, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Brás Batista Alves Santos, (CPF: 294.592.248-73) que KA 
Solution Tecnologia em Software Ltda. lhe ajuizou uma 
Ação de Cobrança objetivando receber a quantia de R$ 
5.640,00 (a atualizar), referente à aquisição do Pacote de 
Certificação para formação de consultor modulo SD (curso), 
situação em que os pagamentos não foram honrados através 
dos cheques emitidos, os quais foram devolvidos sem a 
devida compensação. Estando o requerido em lugar ignorado, 
foi deferida sua citação por edital, para que, no prazo de 15 
dias úteis, após os 20 supra, ofereça resposta, sob pena de 
revelia (ocasião em que será nomeado curador). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei

A5gazetasp.com.br
Terça-feira,

10 De março De 2020 Empregos

 A Está aberto o edital n° 
001/2020 do Concurso TCM 
SP (Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo), 
com um total de 12 vagas 
para os níveis Médio e Su-
perior, bem como formação 
de cadastro reserva. A sele-
ção está sob a organização da 
Fundação Vunesp e oferece 
ocupações com carga horá-
ria de 40 horas de trabalho 
semanal.

VAGAS.
Das vagas disponíveis no Tri-
bunal de Contas do Muni-
cípio de São Paulo, 10 são 
para o cargo de Auxiliar Téc-
nico de Fiscalização nas se-
guintes categorias: Suporte 
Administrativo: oito vagas, 
sendo seis de ampla concor-
rência e duas voltadas para 
candidatos negros; Técnico 
em Informática: duas vagas 
de ampla concorrência.
Para concorrer a alguma des-
sas ocupações, o candidato 

deve possuir Ensino Médio 
Completo. Porém, quem es-
tiver interessado no serviço 
de Técnico de Informática, é 
preciso ter Curso Técnico na 
área de TI e experiência mí-
nima de 3 anos como Desen-
volvedor, Programador ou 
Codificador.

O vencimento oferecido 
é de R$ 5.046,82, com Grati-
ficação de Incentivo à Espe-
cialização e Produtividade - 
GIEP no valor de R$ 5.270,50, 
totalizando uma remunera-
ção inicial de R$ 10.317,32.

Já para nível Superior 
Completo, o Concurso TCM 
- SP é voltado para o car-
go de Agente de Fiscaliza-
ção nas seguintes áreas do 
conhecimento: Adminis-
tração; Ciências Atuariais; 
Ciências Contábeis; Ciências 
Jurídicas; Economia; Enge-
nharia Civil; Tecnologia da  
Informação.

Todas as funções são para 
formação de cadastro reser-

TCM-SP tem vagas de níveis Médio e Superior

Das vagas disponíveis no Tribunal de Contas de SP, 10 são para 
o cargo de Auxiliar Técnico de Fiscalização 

DIVULGAÇÃO

va, mas existem duas vagas 
imediatas para os gradua-
dos em Ciências Atuariais. 
Além disso, os interessados 
nestes cargos devem possuir 
registro no Conselho de Clas-
se competente da área pre-
tendida para investir nessas 
funções. A única exceção é 
para Tecnologia da Informa-
ção, pois o candidato deve 
ter experiência profissional 
mínima de três anos.

O vencimento oferecido 
é de R$ 10.818,37 com GIEP 
de R$ 8.011,16, o que significa 
uma remuneração total ini-
cial de R$ 18.829,53.

INSCRIÇÃO.
O período de inscrições vai 
até o dia 26 de março. 

Interessados devem aces-
sar o site da Fundação VU-
NESP, preencher o cadastro e 
pagar o valor da inscrição que 
para Ensino Médio é de R$ 75 
e para o Ensino Superior é de 
R$ 120. (DL)

 A Quem quiser trabalhar 
na Prefeitura de Guarujá, 
tem até esta quarta-feira (11) 
para se inscrever. O Concur-
so Público tem vagas para 
início imediato e para for-
mação de cadastro reserva. 

VAGAS.
O certame dispõe de três va-
gas para Procurador Jurídi-
co Municipal e é exigido o 
Ensino Superior. 

SALÁRIO.
O salário ofertado é de  
R$ 11.311,50, para que os pro-
fissionais exerçam a fun-
ção em jornada de 30 horas  
semanais.

Guarujá está com 3 oportunidades disponíveis

Os interessados devem realizar inscrição até o dia 11 de março, por meio do endereço eletrônico

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

INSCRIÇÃO.
Mediante pagamento de  
R$ 82,20 as inscrições são 
recebidas até o dia 11 de 
março de 2020, por meio do 
endereço eletrônico www.
vunesp.com.br.

PROVA.
Os inscritos serão sub-
metidos a Prova Objetiva, 
provavelmente no dia 19 
de abril de 2020 e Prova  
Dissertativa.

VALIDADE.
A validade deste certame é 
de dois anos, podendo ser 
prorrogado, como mostra o 
edital de abertura. (DL)

As inscrições para Procurador Jurídico se 
encerram nesta quarta-feira (11); 
vagas exigem ensino superior 

 A O concurso CRO - SP Con-
selho Regional de Odonto-
logia do Estado de São Pau-
lo) publicou uma retificação 
relacionada ao seu edital 
em andamento (001/2020). 
Uma das mundanças foi a 
alteração da distribuição da 
quantidade de vagas dispo-
níveis para alguns cargos 
(Auxiliar Administrativo e 
Agente Fiscal).

Além disso, foram altera-
dos: os requisitos para o car-
go de Assistente de Eventos; 
as comprovações da prova 
de títulos; e outros detalhes 
do anexo VII do edital, que 
trata das áreas de abrangên-
cia. Os demais itens perma-
necem como estavam antes, 
inclusive no tocante ao total 
de vagas oferecidas.

O edital do Conselho Re-
gional de Odontologia do Es-
tado de São Paulo é destina-
do a seleção de profissionais 
para composição de seu qua-
dro de servidores efetivos.  A 
empresa RBO Serviços Públi-
cos e Projetos Municipais é 
responsável por organizar a 
seleção.

VAGAS.
Este concurso público é des- Inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo 

REPRODUÇÃO

Concurso tem salário de R$ 6 mil
CHANCE. Conselho Regional de Odontologia possui 69 vagas e os vencimentos chegam a R$ 6.525,73

tinado ao preenchimento de 
69 vagas existentes para os 
cargos de nível médio e su-
perior, além de formar ca-
dastro de reserva. Cargos de 
nível médio: Agente Fiscal 
e Auxiliar Administrativo; 
Cargos de nível superior: 
Advogado/Procurador Ju-
rídico, Analista de Contro-
le Interno, Analista de De-
senvolvimento de Sistemas 
de Informação, Analista de 
Infraestrutura de Tecnolo-
gia de Informação, Analis-
ta de Licitações e Compras, 
Analista de Recursos Hu-
manos, Analista de Suporte 
de Tecnologia de Informa-
ção, Analista Jurídico, Assis-
tente Administrativo, Assis-
tente Contábil, Assistente 
de Comunicação, Assisten-
te para Eventos e Fiscal. Os 
vencimentos chegam até  
R$ 6.525,73.

INSCRIÇÃO.
Os interessados em parti-
cipar deste concurso públi-
co devem realizar suas ins-
crições, exclusivamente via 
internet, por meio do ende-
reço eletrônico da banca or-
ganizadora, RBO Concursos, 
até dia 13 de março de 2020.

A taxa de inscrição varia de 
acordo com o nível de es-
colaridade do cargo prete-
rido: cargos de nível médio:  
R$ 50; cargos de nível supe-
rior: R$ 60.

AVALIAÇÃO.
Os profissionais inscritos se-
rão avaliados por meio de  
provas objetivas e de títulos, 
comum a todos os cargos. As 
provas objetivas estão pre-
vistas para serem aplicadas 
no dia 05 de abril de 2020.
Para o cargo de Advogado/
Procurador Jurídico haverá 
ainda a etapa Prático pro-
fissional e para os candida-
tos aos cargos de Assistente  
Administrativo. 
Para a vaga de Assistente de 
Comunicação e Fiscal haverá 
a prova dissertativa.

VALIDADE.
Este concurso público tem va-
lidade de dois anos, podendo 
ser prorrogado por mais dois 
anos, a contar da data da ho-
mologação, a critério do Con-
selho Regional de Odontolo-
gia, do estado de São Paulo. 
Para mais informações aces-
se o site da RBO Concursos.  
(DL)

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
69

Vagas
3

Vagas
12

Inscrições
Até 13/03
www.concursosrbo.
com.br/

Inscrições
Até 11/03
www.vunesp.com.br 

Inscrições
Até 26/03
www.vunesp.com.br/ 

Salário
Até R$ 6,4 mil

Salário
R$ 11.311,50

Salário
Até R$ 10.8 mil

Taxa de inscrição
Até R$ 60

Taxa de inscrição
R$ 82

Taxa de inscrição
Até R$ 120

DocuSign Envelope ID: CA47FBCC-20B0-4BF2-9790-6CB80E4B30F7
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Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

E
m “Salve-se Quem 
Puder”, Edgar 
e Ermelinda, 
personagens 
de Cosme dos 

Santos e Grace Gianoukas, 
vão viver um romance 
às escondidas. E terão de 
enfrentar a marcação cerrada 
do filho dela, Zezinho (João 
Baldasserini).

TV TUDO
Ibope. A TV Jornal, afiliada 
do SBT Nordeste, atingiu sua 
maior audiência em um jogo 
da Copa do Nordeste durante 
a transmissão do Clássico das 
Multidões, no último sábado. 
O Sport bateu o Santa Cruz 
por 1×0, na Ilha do Retiro, 
pela sexta rodada. De acordo 
com a medição em tempo 
real do Ibope, a TV Jornal 
atingiu pico de 26 pontos 
(em alguns momentos 
com o dobro da segunda 

Namoro às escondidas colocada), com audiência 
média final de 18,5 no Recife 
e na Região Metropolitana. 
Além de Pernambuco, a 
partida entre rubro-negros 
e tricolores também foi 
transmitida para Alagoas, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí e Maranhão. Os 
direitos pertencem ao SBT 
Nordeste até 2022.

Em quarto lugar. A série 
“Orange Is The New 
Black” estreou sábado na 
Band apresentando um 
crescimento de 27% em 
audiência e 33% em share 
na Grande São Paulo. Ficou 
apenas 0,7 do terceiro lugar. 
Na faixa de confronto, em 
comparação ao sábado 
anterior, a Globo caiu 5%; 
Record, 10%, e SBT, 3%.

Novo reality. Record faz 
reunião nesta terça-feira para 
definir os detalhes de um 
novo reality show, “A Ilha”. 
Mais um de confinamento e 
provas de resistência.

Para tudo. Já os casais con-
vidados pela Record para a 
nova temporada do “Power 
Couple” foram orientados a 
não assumir outros compro-
missos a partir do próximo 
dia 30. Ficarão exclusivos 
para bateria de exames mé-
dicos e outras formalidades. 

Esquisito. O “BBB” tem na 
internet (portais, redes so-
ciais...) um de seus princi-
pais aliados. Tudo o que 
acontece na casa chega 
imediatamente ao conheci-
mento do público. Portanto, 
botar no ar uma gravação, 
quase “um dia depois”, fa-
zendo suspense sobre quem 
apertou o botão tal ou ga-
nhou o “anjo”, é até 
esquisito. 

Não para. A CNN Brasil não 
se cansa de promover des-
falques no BandNews. Um 
editor de internacional pe-
diu demissão ontem, e co-
meça a trabalhar hoje no 
novo canal de notícias. 

PAULO BELOTE/TV GLOBO

HORÓSCOPO

CRUZADAS

MALHAÇÃO - TODA FORMA DE 
AMAR
17h45, na Globo

Filipe conta a Lígia e Carla que o 
homem preso não sequestrou Rita. 
Filipe pede que Lígia anuncie uma 
recompensa em troca de notícias 
sobre Rita. Lígia comenta com Carla 
sobre sua preocupação em atra-
palhar as investigações sobre Rita. 
Rugieri diz a Marco que acredita 
que Rita conhecia seu sequestrador. 
Marco diz a Carla que Lígia e Filipe 
não devem atrapalhar as investiga-
ções da polícia. Henrique agradece 
sua amizade com Fafi , que fi ca 
frustrada. Max compra um carro 
para trabalhar como motorista, e 
Serginho se preocupa. Lígia conver-
sa com Filipe.

ÉRAMOS SEIS
18h20, na Globo

Alfredo é encarcerado. Almeida se 
surpreende com a fi rmeza de Clotil-
de. Nero alerta Adelaide sobre a pri-
são de Alfredo. Shirley mente para 
Afonso sobre Inês e Lola. Adelaide 
suborna Gusmões e liberta Alfredo. 
Inês não se sente bem. O prefeito se 
convida para jantar na casa de Zeca 
e Olga se afl ige. Alfredo presenteia 
Lola com um rádio. Durvalina e 
Marcelo sentem falta de Carlos. 
Afonso questiona Shirley sobre o 
anúncio do rádio à sua procura. Inês 
descobre que está grávida.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Globo

Zezinho confessa a Alexia sobre o 
disfarce. Rafael apresenta Renzo 
como o novo sócio da Labrador. 
Luna não resiste ao beijo de Téo, 
mas afi rma que tem um namorado. 
Vicky comenta com Micaela que 
acha Bruno estranho. Verônica se 
recorda de um acidente de carro 
que está associado à vingança que 
planeja contra Micaela. Renatinha 
pede a Renzo para demitir Alexia/
Josimara. Dominique ameaça Lúcia 
dizendo que ela sofrerá caso a 
funcionária não convença Renzo a 
voltar a trabalhar para ela.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Seu Ernani se nega a trair seu 
amigo. Tobias o demite e diz que vai 
sujar seu nome para toda comuni-
dade esportiva. Na escolinha, seu 
Ernani pede que todos vão para a 
sala de aula. Seu Ernani abre o jogo 
e diz que a Bras precisa perder a 
partida para salvar a vida de Rami-
ro. Burburinho entre os jogadores, 
que fi cam inconformados. Seu 
Ernani diz que Ramiro morre e todos 
vão ter que lidar com a culpa e dão 
adeus carreira no futebol. Jogadores 
se entreolham, cabisbaixos. No 
desalento de Seu Ernani, Mauro, 
Tatiana, Caio, Santigo, Peppe e os 
jogadores.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Preocupado, João procura Feijão 
pela rua. Kessya acha que Luigi 
pode estar interessado em Poliana. 
Luca e Mirela fazem um vídeo para 
contar sobre o término. Poliana 
pergunta a Luigi se ele é o seu ad-
mirador secreto. Samuel questiona 
Violeta quanto às mentiras que ela 
contou, e atordoado com a verdade, 
acaba passando mal. O CLP pede a 
autorização de Helô para realização 
de uma sarau na escola. Iure vai 
visitar seu pai no hospital. João 
pede para passar a noite na casa de 
Marcelo.

AMOR DE MÃE
21h15, na Globo

Álvaro trama contra Davi. Betina 
e Magno não conseguem se 
entender. Belizário se interessa 
por Leila. Érica sente ciúmes ao 
ouvir Sandro falar de Betina. 
Danilo é assaltado, e Thelma e 
Camila se desesperam. Thelma 
conta a Lurdes que Jane tem 
técnicas de vidência. Jane prevê o 
futuro de Lurdes e afi rma que ela 
já encontrou Domênico. Vitória 
vibra com sua nova atuação na 
advocacia. Magno conversa com 
Ryan sobre seu namoro com Betina. 
Belizário arma um atentado contra 
Davi, e Carol acaba se machucando. 
Vitória confronta Álvaro.

ÁRIES. 
Você está retomando 
um projeto do qual 

tinha se esquecido e que se 
encaixa perfeitamente em sua 
situação atual. É hora de realizar 
coisas novas, como você teve a 
esperança de fazer.

TOURO. 
Você vai encontrar 
oportunidades favorá-
veis para demonstrar 

a extensão de seus sentimen-
tos. Eles serão uma fonte de 
reconhecimento. Não desconfi e 
demais.

GÊMEOS. 
Você terá conversas 
construtivas com as 
pessoas próximas. 

Não hesite em pedir conselhos 
e lembre-se de que a sabedoria 
dos antigos poderia ser útil para 
você também.

CÂNCER. 
Sua aparente calma 
esconde algo que está 
borbulhando dentro 

de você. Não espere que o seu 
parceiro note, você deve trazer 
isso para a superfície. Você não 
tem nada a perder.

LEÃO. 
Você vai se fazer 
algumas perguntas 

profundas e isso vai fazer com 
que fi que mais sério do que o 
normal. É uma necessidade que 
você não pode ignorar, mas não 
se afaste.

VIRGEM. 
A racionalidade do seu 
parceiro está enlou-
quecendo você. Não 

tem sentido em enterrar a cabe-
ça na areia, vocês nem sempre 
concordam em tudo. Aceite isso 
e recue.

LIBRA. 
Tendências a fantasia 
continuam aumentan-
do, um encontro ines-

perado pode desestabilizar você. 
Não decida nada hoje, você não 
está sendo objetivo. Aproveite ao 
máximo o presente!

ESCORPIÃO. 
Você será capaz de 
lidar com a sensibilida-
de do seu parceiro com 

tato, apesar de sua impaciência. 
Conhecer novas pessoas é muito 
provável e há amor no ar! Deixe 
as coisas tomarem seu curso.

SAGITÁRIO. 
Um renovado senso de 
auto-confi ança terá 

grande impacto em sua vida 
emocional. Você será capaz de 
encontrar o seu “papel” mais 
facilmente através de seus rela-
cionamentos.

CAPRICÓRNIO. 
Momentos emocio-
nantes estão previstos. 
Você se deleita em 

uma satisfação que está em 
completa harmonia com seus 
valores internos. Siga a sua 
inspiração.

AQUÁRIO. 
Você terá a sensação 
desagradável de que 
o seu parceiro está 

tentando controlar você. E você 
se recusa a aderir ao seu jogo. 
Nada está parando você, muito 
pelo contrário.

PEIXES. 
Sua vida amorosa fer-
vilha com uma paixão 
ardente... É um fogo 

que pode consumir tudo que 
estiver no seu caminho! Fique 
atento e não misture essa ocor-
rência com questões fi nanceiras.

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

A leitura 
na medida 
certa.
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Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

E
m “Salve-se Quem 
Puder”, Edgar 
e Ermelinda, 
personagens 
de Cosme dos 

Santos e Grace Gianoukas, 
vão viver um romance 
às escondidas. E terão de 
enfrentar a marcação cerrada 
do filho dela, Zezinho (João 
Baldasserini).

TV TUDO
Ibope. A TV Jornal, afiliada 
do SBT Nordeste, atingiu sua 
maior audiência em um jogo 
da Copa do Nordeste durante 
a transmissão do Clássico das 
Multidões, no último sábado. 
O Sport bateu o Santa Cruz 
por 1×0, na Ilha do Retiro, 
pela sexta rodada. De acordo 
com a medição em tempo 
real do Ibope, a TV Jornal 
atingiu pico de 26 pontos 
(em alguns momentos 
com o dobro da segunda 

Namoro às escondidas colocada), com audiência 
média final de 18,5 no Recife 
e na Região Metropolitana. 
Além de Pernambuco, a 
partida entre rubro-negros 
e tricolores também foi 
transmitida para Alagoas, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí e Maranhão. Os 
direitos pertencem ao SBT 
Nordeste até 2022.

Em quarto lugar. A série 
“Orange Is The New 
Black” estreou sábado na 
Band apresentando um 
crescimento de 27% em 
audiência e 33% em share 
na Grande São Paulo. Ficou 
apenas 0,7 do terceiro lugar. 
Na faixa de confronto, em 
comparação ao sábado 
anterior, a Globo caiu 5%; 
Record, 10%, e SBT, 3%.

Novo reality. Record faz 
reunião nesta terça-feira para 
definir os detalhes de um 
novo reality show, “A Ilha”. 
Mais um de confinamento e 
provas de resistência.

Para tudo. Já os casais con-
vidados pela Record para a 
nova temporada do “Power 
Couple” foram orientados a 
não assumir outros compro-
missos a partir do próximo 
dia 30. Ficarão exclusivos 
para bateria de exames mé-
dicos e outras formalidades. 

Esquisito. O “BBB” tem na 
internet (portais, redes so-
ciais...) um de seus princi-
pais aliados. Tudo o que 
acontece na casa chega 
imediatamente ao conheci-
mento do público. Portanto, 
botar no ar uma gravação, 
quase “um dia depois”, fa-
zendo suspense sobre quem 
apertou o botão tal ou ga-
nhou o “anjo”, é até 
esquisito. 

Não para. A CNN Brasil não 
se cansa de promover des-
falques no BandNews. Um 
editor de internacional pe-
diu demissão ontem, e co-
meça a trabalhar hoje no 
novo canal de notícias. 

PAULO BELOTE/TV GLOBO

HORÓSCOPO

CRUZADAS

MALHAÇÃO - TODA FORMA DE 
AMAR
17h45, na Globo

Filipe conta a Lígia e Carla que o 
homem preso não sequestrou Rita. 
Filipe pede que Lígia anuncie uma 
recompensa em troca de notícias 
sobre Rita. Lígia comenta com Carla 
sobre sua preocupação em atra-
palhar as investigações sobre Rita. 
Rugieri diz a Marco que acredita 
que Rita conhecia seu sequestrador. 
Marco diz a Carla que Lígia e Filipe 
não devem atrapalhar as investiga-
ções da polícia. Henrique agradece 
sua amizade com Fafi , que fi ca 
frustrada. Max compra um carro 
para trabalhar como motorista, e 
Serginho se preocupa. Lígia conver-
sa com Filipe.

ÉRAMOS SEIS
18h20, na Globo

Alfredo é encarcerado. Almeida se 
surpreende com a fi rmeza de Clotil-
de. Nero alerta Adelaide sobre a pri-
são de Alfredo. Shirley mente para 
Afonso sobre Inês e Lola. Adelaide 
suborna Gusmões e liberta Alfredo. 
Inês não se sente bem. O prefeito se 
convida para jantar na casa de Zeca 
e Olga se afl ige. Alfredo presenteia 
Lola com um rádio. Durvalina e 
Marcelo sentem falta de Carlos. 
Afonso questiona Shirley sobre o 
anúncio do rádio à sua procura. Inês 
descobre que está grávida.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Globo

Zezinho confessa a Alexia sobre o 
disfarce. Rafael apresenta Renzo 
como o novo sócio da Labrador. 
Luna não resiste ao beijo de Téo, 
mas afi rma que tem um namorado. 
Vicky comenta com Micaela que 
acha Bruno estranho. Verônica se 
recorda de um acidente de carro 
que está associado à vingança que 
planeja contra Micaela. Renatinha 
pede a Renzo para demitir Alexia/
Josimara. Dominique ameaça Lúcia 
dizendo que ela sofrerá caso a 
funcionária não convença Renzo a 
voltar a trabalhar para ela.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Seu Ernani se nega a trair seu 
amigo. Tobias o demite e diz que vai 
sujar seu nome para toda comuni-
dade esportiva. Na escolinha, seu 
Ernani pede que todos vão para a 
sala de aula. Seu Ernani abre o jogo 
e diz que a Bras precisa perder a 
partida para salvar a vida de Rami-
ro. Burburinho entre os jogadores, 
que fi cam inconformados. Seu 
Ernani diz que Ramiro morre e todos 
vão ter que lidar com a culpa e dão 
adeus carreira no futebol. Jogadores 
se entreolham, cabisbaixos. No 
desalento de Seu Ernani, Mauro, 
Tatiana, Caio, Santigo, Peppe e os 
jogadores.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Preocupado, João procura Feijão 
pela rua. Kessya acha que Luigi 
pode estar interessado em Poliana. 
Luca e Mirela fazem um vídeo para 
contar sobre o término. Poliana 
pergunta a Luigi se ele é o seu ad-
mirador secreto. Samuel questiona 
Violeta quanto às mentiras que ela 
contou, e atordoado com a verdade, 
acaba passando mal. O CLP pede a 
autorização de Helô para realização 
de uma sarau na escola. Iure vai 
visitar seu pai no hospital. João 
pede para passar a noite na casa de 
Marcelo.

AMOR DE MÃE
21h15, na Globo

Álvaro trama contra Davi. Betina 
e Magno não conseguem se 
entender. Belizário se interessa 
por Leila. Érica sente ciúmes ao 
ouvir Sandro falar de Betina. 
Danilo é assaltado, e Thelma e 
Camila se desesperam. Thelma 
conta a Lurdes que Jane tem 
técnicas de vidência. Jane prevê o 
futuro de Lurdes e afi rma que ela 
já encontrou Domênico. Vitória 
vibra com sua nova atuação na 
advocacia. Magno conversa com 
Ryan sobre seu namoro com Betina. 
Belizário arma um atentado contra 
Davi, e Carol acaba se machucando. 
Vitória confronta Álvaro.

ÁRIES. 
Você está retomando 
um projeto do qual 

tinha se esquecido e que se 
encaixa perfeitamente em sua 
situação atual. É hora de realizar 
coisas novas, como você teve a 
esperança de fazer.

TOURO. 
Você vai encontrar 
oportunidades favorá-
veis para demonstrar 

a extensão de seus sentimen-
tos. Eles serão uma fonte de 
reconhecimento. Não desconfi e 
demais.

GÊMEOS. 
Você terá conversas 
construtivas com as 
pessoas próximas. 

Não hesite em pedir conselhos 
e lembre-se de que a sabedoria 
dos antigos poderia ser útil para 
você também.

CÂNCER. 
Sua aparente calma 
esconde algo que está 
borbulhando dentro 

de você. Não espere que o seu 
parceiro note, você deve trazer 
isso para a superfície. Você não 
tem nada a perder.

LEÃO. 
Você vai se fazer 
algumas perguntas 

profundas e isso vai fazer com 
que fi que mais sério do que o 
normal. É uma necessidade que 
você não pode ignorar, mas não 
se afaste.

VIRGEM. 
A racionalidade do seu 
parceiro está enlou-
quecendo você. Não 

tem sentido em enterrar a cabe-
ça na areia, vocês nem sempre 
concordam em tudo. Aceite isso 
e recue.

LIBRA. 
Tendências a fantasia 
continuam aumentan-
do, um encontro ines-

perado pode desestabilizar você. 
Não decida nada hoje, você não 
está sendo objetivo. Aproveite ao 
máximo o presente!

ESCORPIÃO. 
Você será capaz de 
lidar com a sensibilida-
de do seu parceiro com 

tato, apesar de sua impaciência. 
Conhecer novas pessoas é muito 
provável e há amor no ar! Deixe 
as coisas tomarem seu curso.

SAGITÁRIO. 
Um renovado senso de 
auto-confi ança terá 

grande impacto em sua vida 
emocional. Você será capaz de 
encontrar o seu “papel” mais 
facilmente através de seus rela-
cionamentos.

CAPRICÓRNIO. 
Momentos emocio-
nantes estão previstos. 
Você se deleita em 

uma satisfação que está em 
completa harmonia com seus 
valores internos. Siga a sua 
inspiração.

AQUÁRIO. 
Você terá a sensação 
desagradável de que 
o seu parceiro está 

tentando controlar você. E você 
se recusa a aderir ao seu jogo. 
Nada está parando você, muito 
pelo contrário.

PEIXES. 
Sua vida amorosa fer-
vilha com uma paixão 
ardente... É um fogo 

que pode consumir tudo que 
estiver no seu caminho! Fique 
atento e não misture essa ocor-
rência com questões fi nanceiras.

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

A leitura 
na medida 
certa.
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Curtas

LUTO. Morreu no últi-
mo domingo (8) o ator 
sueco Max Von Sydow, 
que ficou muito co-
nhecido pelo filme O 
Sétimo Selo, de Ing-
mar Bergman. Sydow 
também será lembra-
do por trabalhos em 
filmes como O Exorcis-
ta e séries como Game 
of Thrones, na qual deu 
vida ao Corvo de Três 
Olhos. O ator chegou a 
ser indicado duas vezes 
ao Oscar. A primeira de-
las por conta da produ-
ção Pelle, o Conquista-
dor (1987), e a outra foi 
em 2012, com o drama 
Tão Forte e Tão Perto.

DANCINHA. Gabigol 
prometeu que faria a 
dancinha de Babu, do 
BBB, na comemoração 
de seu próximo gol do 
Flamengo e cumpriu.  
O craque ainda dis-
se que a dupla Babu e 
Prior lembra muito ele 
e Bruno Henrique em 
entrevista depois da 
partida.

FORA. Um dos assun-
tos mais comentados 
do Twitter na última 
segunda-feira (9) foi a 
hashtag #ForaIvy. O pú-
blico está incomoda-
do com as observações 
da sister e muitos estão 
considerando racistas 
os comentários que ela 
faz sobre Babu. “A Ivy é 
tão insuportável quan-
do a Marcela, Daniel e 
afins”, comentou um.

“Você beija muito 
bem”
Dhomini reencontra 
Sabrina Sato, com 
quem namorou no 
BBB, no Domingo 
Show, da “Record”.

M 
anu Gavas-
si finalmen-
te entrou no 
BBB20. Depois 
de ser esco-

lhida por Felipe Prior para 
ir ao temido quarto branco 
com ele e Gizelly, a cantora 
parece outra pessoa no rea-
lity show. Na festa do último 
sábado (7), por exemplo, a 
roupa de “fada sensata” caiu 
por alguns momentos e ela 
partiu para cima de Victor 
Hugo, chamando o brother 
de “falso do c******”. Muitos 
apontam isso como estraté-
gia da influencer, para que 
Pyong Lee, líder da semana, 
colocasse VH no paredão, 
um participante em teoria 
“mais fraco” para disputar a 
permanência na casa com a 
própria Manu.

BBB20 
Manu entra no programa
A cantora está na 
berlinda, disputando 
a sua permanência 
na casa com Babu 
e Victor Hugo, o 
favorito a sair

Dupla dinâmica
Nem mesmo a produção do Big Brother Brasil está se aguen-
tando com a dupla Prior e Babu. Na manhã do último do-
mingo (8), os dois protagonizaram uma cena hilária. “Para 
de ficar mexendo no peru aí, cara, o Brasil todo está vendo 
você mexendo no peru. Bagulho escroto, bota essa p*** logo. 
Fico conversando contigo, tu fica mexendo no peru”, recla-
mou Babu com o amigo. Prior ouviu o riso da produção por 
trás das paredes. “Até os caras deram risada”, disse.

Sensual
Fernanda Keulla sensualizou 
demais em seu Instagram 
no último domingo (8) ao 
compartilhar uma foto se-
minua com um casaco, dei-
xando o corpão à mostra. 
A ex-BBB celebrou o dia das 
mulheres na legenda: “So-
mos a soma das forças das 
mulheres que caminham 
ao nosso lado. Apoie outras 
mulheres”.

Sereia
Danni Suzuki compartilhou 
uma série de fotos na última 
sexta-feira (6) se divertindo 
com alguns amigos na Indo-
nésia. “Gratidão a Deus por 
tanta beleza nesse planeta!!! 
Desde a minha adolescência 
sonho em conhecer Bali e 
ainda não tinha tido oportu-
nidade de estar aqui”, escre-
veu. “Parece uma sereia”, elo-
giou um seguidor.

Munik Nunes mostra corpão na web
Munik Nunes presenteou seus seguidores no último sábado (7) com um clique no qual apa-
rece tomando sol de biquíni, em São Paulo. De óculos, a ex-BBB posou com um biquíni pre-
to e deixou suas curvas à mostra na rede social. “Aproveitando os cinco minutos de sol de 
SP”, escreveu na legenda. Recentemente, Munik confirmou que está namorando o jogador 
Dudu, do Palmeiras, depois de Leo Dias mostrar um áudio do atleta dizendo que “ela está 
namorando sozinha”.

REPRODUÇÃO/GLOBO

REPRODUÇÃO/GLOBO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/RECORD

Frase

REPRODUÇÃO/GLOBO

Por Ciro Hamen
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HG EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 04.787.677/0001-72 - NIRE 35.300.147.863
EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS

GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Aos 22/12/2019, às 16 horas, na sede, em Serrana/SP, 
com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Bia-
gi Neto; Secretário: Eduardo Biagi. Deliberações unâni-
mes aprovadas: A.G.O.: I. As demonstrações fi nanceiras 
do exercício social fi ndo em 31/3/2018, publicadas e com 
Patrimônio Líquido de R$ 1.771.314.668,18; II. Lucro lí-
quido do exercício de R$ 138.412.785,02, e que, após de-
dução da Reserva Legal, de R$ 6.920.639,25, fossem des-
tinados: a) R$ 2.629.842,92, às acionistas até 31/3/2019, 
como “Dividendos Obrigatórios”, b) R$ 12.886.230,29 à 
Reserva Estatutária; c) R$ 115.976.072,56, à “Reserva 
de Retenção de Lucro”; Ill. R$ 11.580,00 para pagamento 
dos honorários da diretoria de 1/4/2018 a 31/3/2019; IV. O 
não funcionamento do Conselho Fiscal. A.G.E.: V. Retifi ca-
ram os dados constantes do item “Ill” da Ata das A.G.O./E. 
datadas de 25/9/2017, referente à verba global destina-
da à remuneração da diretoria no valor de R$ 11.278,00 
não os R$ 13.000,00 inicialmente previsto. VI. Destinação 
de R$ 5.034.861,80 à “Reserva Retenção de Lucro”; VII. 
Ratifi caram os ajustes feitos na rubrica contábil “Ajuste 
de Avaliação Patrimonial”, no valor de R$ 3.526.900,23, 
sendo: a) R$ 646.841,09, referente à combinação de ne-
gócios na companhia controlada HGN Empreendimentos 
e Participações S/A (CNPJ 21.488.755/0001-57); b) 
R$ 2.880.059,14, referente à conversão de moeda es-
trangeira ocorrida na coligada Copersucar S.A. (CNPJ 
10.265.949/0001-77); VIII. Ratifi caram a decisão da ad-
ministração quanto a transferência de R$ 48.293.700,00 à 
Pedra Agroindustrial S/A (CNPJ: 71.304.687/0001-05), 
no período de 1/4/2017 a 31/8/2018 como “Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital (AFAC)”; IX. Ratifi caram 
a decisão da administração em distribuir, às acionistas, 
“dividendos intermediários”, provenientes da “Reserva de 
Retenção de Lucro”, no valor de R$ 10.000.000,00 no pe-
ríodo de 1/4/2017 à 31/3/2018. Jucesp nº 47.764/20-0 
em 27/1/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HG EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 04.787.677/0001-72 - NIRE 35.300.147.863
EXTRATO DA ATA DA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 24/12/2019, às 11 horas, na sede, em Serrana/SP 
com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Biagi 
Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberação 
unânime aprovada: I. A prestação, pela empresa, de coo-
brigação e outras garantias em favor da Alliage S/A In-
dústrias Médico Odontológica (CNPJ 55.979.736/0001-
45), na captação, por esta, de recursos fi nanceiros junto 
ao Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/7485-36), me-
diante a formalização de Operação de Capital de Giro 
no limite de R$ 50.000.000,00, fi cando expressamente 
autorizada a formalização dos instrumentos necessários, 
em conjunto ou separadamente, por qualquer de seus 
diretores. Jucesp nº 93.389/20-6 em 14/2/2020. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
0017238-56.2019.8.26.0005, A MM. Juíza de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, 
Estado de São Paulo, Dra. Patricia Persicano Pires, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a Ingred Adâo Januário 
Guedes, Brasileira, RG:410473601, CPF:314.412.688-80, 
que por este Juízo, tramita de uma Ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por Ka Solution Tecnologia em 
Software Ltda. Encontrando-se a executada em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a intimação por edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.807,45 
(Dez/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
( q u i n z e )  d i a s  ú t e i s  p a r a  q u e  a  e x e c u t a d a , 
independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0025849-07.2019.8.26.0002  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello 
Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MAURICIO XANDO BAPTISTA, CPF 107.485.368-76, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por ZKG9 Soluções Empresariais 
Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 67.922,31 
(referente a agosto/2019), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a 
prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, 
Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2019.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1001084-02.2018.8.26.0224, O MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Carlos Benedito de Paula – ME, CNPJ 
12.824.680/0001-47, com endereço à Rua Faria Lima, 271, 
Bloco 13, Apto. 31, Vila Atlântica, CEP 11730-000, 
Mongaguá/SP, que lhe foi proposta uma Ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Universal 
Comercial Software Ltda., alegando em síntese: 
objetivando a restituição de quantia paga no valor de R$ 
3.553,75 (Jan/18), referente ao contrato firmado em 
26/04/2016, para desenvolvimento do aplicativo Eniac, 
para plataformas android e IOS, não honrado pelo 
requerido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
(15) quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital para Conhecimento de Terceiros, Expedido nos 
autos de Interdição de Maria Apparecida de Oliveira, 
requerida por Amaro de Oliveira Filho - Processo 
nº1014264-69.2018.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 5ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dra. Christina Agostini Spadoni, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 09/09/2019, foi decretada a Interdição de 
Maria Apparecida de Oliveira, CPF 232.170.858-17, 
declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil e nomeado como curador, em caráter 
definitivo, o Sr. Amaro de Oliveira Filho. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1021032-85.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS 
MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
PROL ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.408.078/0001-40, 
que Doce Desejo Indústria e Comércio Doces e 
Salgados Ltda lhe ajuizou ação Monitória objetivando o 
valor R$ 17.321,01 (Julho/2016), oriunda de contrato 
firmado entre as partes em julho de 2014, para 
fornecimento de bolos que restou inadimplido. Estando a ré 
em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, 
para que em 15 dias úteis, após os 30 dias supra, pague o 
débito acrescido de 5% a título de honorários advocatícios, 
hipótese em que ficará isento de custas processuais, ou 
ofereça embargos, sob pena de não o fazendo constituir-se 
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se 
verdadeiros os fatos alegados, nomeando-se Curador 
Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.COMARCA DE EMBU DAS ARTES - 3ª VARA JUDICIAL - Avenida Vereador Jorge

de Souza, nº 855 - Jardim Arabutan - CEP 06803-270 - Fone: 4241.8845 - Embu
das Artes-SP - E-mail:embu3@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 1005404-45.2018.8.26.0176. A MMª  Juíza de Direito da 3ª Vara
Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SãoPaulo, Dra. TATYANA TEIXEIRA
JORGE, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a JOSE SAMUEL DE SOUSA, brasileiro,
CPF 992.524.734-91, com endereço à Av. Presidente Epitácio Pessoa, 44, Centro,
CEP 58935-000, Cachoeira Dos Indios/PB, que lhe foi proposta uma ação de PRO-
CEDIMENTO COMUM por par te de ELETROPAULO METROPOLITANA, alegando
em síntese: vi  an do a c ond ena ção no pa gam ent o d e R$12.30 3,7 8
(setembro/2018) a ser atu alizado e acrescido de juros, custas, honorár ios e
demais cominações legais, decorrente de fornecimento de energia elétrica ao
réu (instalação 43333079 e número 0131781) e termo de ocorrência de irregularida
de nº 806 791 3. Encontrando-se o r éu em lugar incerto e não sabido, foi
determinad a a su a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e term os da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a aç ão, o réu
será considerado revel,  caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital , por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Embu das Artes, aos 27 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046764-44.2017.8.26.0224.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo,
Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) MARCOS PASCOAL
FELICIANO SCHIAVONE, Brasileiro, RG 382314827, CPF 136.047.648-23, que lhe foi
proposta uma ação de MONITÓRIA por parte de SOCIEDADE EDUCACIONAL BRICOR
LTDA. visando o recebimento da quantia de R$1.359,22 (Mil, trezentos e cinquenta e nove
reais e vinte e dois centavos) - Atualizada até DEZEMBRO/2017, representada pelo Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 23/01/2013 relativo à Matrícula
nº 07051976400. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue
o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de
custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e
os embargos não forem opostos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de janeiro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, 
do Foro de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
INTIMAÇÃO da(s) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 20 dias, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes 
move Degraus Andaimes Maquinas e Equipamentos para Construção Civil S.a. Encontrando-
se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, 
DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACENJUD, por intermédio 
do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove: (i) 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou (ii) que foram indisponibilizados ativos 
financeiros em valor superior ao do crédito exequendo, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira, aos 26 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO No 1002032-14.2016.8.26.0191.  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1a Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS 
EDUARDO DE MORAES DOMINGOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO ANTONIO 
DA SILVA, CPF 700.622.901-42, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Master Beer 
Comércio de Bebidas S.a, alegando em síntese: a autora efetuou diversas vendas de mercadorias ao 
requerido, sendo que todos os pagamentos eram realizados por meio de cheques emitidos por este 
e repassados à Master Beer no momento da entrega dos produtos; depois de ter recebido todas as 
mercadorias compradas, o requerido emitiun o cheque no SA-000062, oriundo do Banco Itaú Unibanco, 
no valor de R$ 2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais), para pagamento dos produtos recebidos, 
porém o cheque não foi quitado na data prevista para ser descontado. Tendo em vista a inadimplência 
da requerido, a Master Beer, na tentativa de receber o valor devido, apontou o referido título a protesto.
Uma vez esgotados todos os meios amigáveis de quitação do crédito, a requerente não teve alternativa 
senão propor a presente ação. Requer a citação do requerido para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, pague a requerente o valor de R$ 2.196,00 acrescido de 5% (cinco por cento) de honorários 
advocatícios, ou oponha os competentes embargos monitórios. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 
requerente o valor de R$ 4.816,93, atualizado até junho de 2016, acrescido de 5% (cinco por cento) de 
honorários advocatícios, ou oponha os competentes embargos monitórios nos termos da lei, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital. Constitui-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 
embargos. Não sendo opostos embargos monitórios, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, aos 17 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013394-44.2013.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE
GOMES RODRIGUES CASORETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LONTMAR S/A, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de JOSÉ NAKANDAKARI JUNIOR, alegando em síntese:Faz saber que
a Lotmar S/A (empresa constituída conforme as leis uruguaias, demais dados ignorados), que José Nakandakari Junior
CPF: 094.143.738-88 ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C.C. Indenização por Danos
Morais com Pedido de Antecipação de Tutela, Procedimento Comum, em face de Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP, Janete Buffara de Freitas CPF: 051.186.618-62, Neyde Nieto dos Santos CPF: 259.756.828-86, BDF
Empreendimentos e Participações Ltda CNPJ: 02.520.235/0001-30, S. Petróleo Consultoria Ltda CNPJ: 02.898.494/
0001-07 e Lontmar S/A, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre o requerente e as sociedades
requeridas: 1) Lontmar S/A, 2) S. Petróleo Consultoria Ltda e 3) BDF Empreendimentos e Participações Ltda, tornando
nulos os atos de constituição do autor como administrador da Lontmar S/A, bem como as alterações contratuais das
empresas S. Petróleo Consultoria Ltda e BDF Empreendimentos e Participações Ltda onde o nome do autor foi
indevidamente utilizado, condenando as requeridas, solidariamente, a indenizar os danos morais suportados pelo
requerente e ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios. Estando a requerida em lugar ignorado,
expedes edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11/12/201.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2020.
.

Processo 0079275-59.2010.8.26.0224 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Mercabenco - Mercantil
e Administradora de Bens e Consorcios Ltda - Gilvana Soares Helou - Me - FAZ SABER a(o) GILVANA SOARES HELOU
- ME, CNPJ 06.859.800/0001-49, com endereço à Rua Monte Mandira, 2150, Bloco 11, Apto. 04, Jardim Nove de
Julho, CEP 03951- 110, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Mercabenco - Mercantil e Administradora de Bens e Consorcios Ltda, alegando em síntese: o recebimento de R$
153.253,54 (Abril/2013), referente ao Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio Vinculado ao Preço do Bem,
participação no grupo consorcial nº MBC3 Cota 0399.00 (atualmente Grupo 011106 - Cota 0399.00). Estando a
executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento
da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1006178-12.2017.8.26.0176. A Dra. Barbara Carola Hinderberger
Cardoso de Almeida, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes/SP, na forma da Lei, etc...
Faz Saber a Auto Peças Terra das Artes Ltda - ME CNPJ: 15.315.315/0001-03 (na pessoa de seus representantes
legais Sra. Mara Neves Lopes CPF: 297.686.008-45 e o Sr. Raphael Covolo Rocha CPF: 307.715.558-30), que
Comercial de Veículos de Nigris Ltda CNPJ: 62.262.175/0004-77 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum,
objetivando o recebimento de R$ 8.120,41 (Novembro/2017), representada por 03 duplicatas mercantis descritas na
Nota Fiscal nº 72829. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada
a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei.
.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001135-72.2006.8.26.0152. O MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Civel, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a SYLVIO LUIZ VILLAS BOAS, Brasileiro, Casado, Advogado, RG 7889907, com endereço à Avenida
Santo Amaro, 722, nª 722 - 71, Vila Nova Conceicao, CEP 04506-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum Cível por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, CNPJ: 61.198.164/0001-
60 ajuizou Ação de Ressarcimento de Danos, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 5.559,05
(Fevereiro/2006), referente ao saldo remanescente, vez que na condição de seguradora efetuou o pagamento da
indenização prevista no contrato de seguro apólice nº 531.01.7.288.618-4 ramo Auto/RCF, tendo por objeto o veículo
marca Volkswagen, modelo Golf GL 1.8 I, de placas CBD-2975, chassi WVWCG81HOSW431594, que foi colidido no
dia 30 de julho de 2004 pelo veículo marca/modelo I/Jeep Cherokee, de placas CMO-8500, conduzido e de propriedade
do requerido. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação,
o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. Cotia/SP, 23/08/2019. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 09 de outubro de 2019.
.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032394-26.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) JADE CRISTINA BERNARDES SILVA, Brasileiro, Casada, RG 45786218X, CPF 434.206.088-45, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ATACADISTA DE BANANAS SOUZA & NÓBREGA
LTDA, objetivando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 697,29 (Seiscentos e noventa e sete reais
e vinte e nove centavos ) atualizado até a data de 04 /09/2018, a ser acrescida de juros e correção monetária até
a data do seu efetivo pagamento, referente a obrigação assumida pela requerente quanto ao pagamento dos bens
consumidos relacionados ao fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, representado pelo boleto bancário 02/10/
2017. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 11 de fevereiro de 2020.
.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0001227-70.2020.8.26.0019 Classe:
Assunto: Cumprimento de Sentença - Sustação de Protesto Exequente: Lojão Itapema Ltda Executado: L. Ernandes
Confecções ME EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001227-70.2020.8.26.0019 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Americana, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO D URSO, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) L. ERNANDES CONFECÇÕES ME, CNPJ 15.211.871/0001-21, com endereço à Rua Pedro
Furlan, 91, Vila Bertini, CEP 13473-540, Americana - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por LOJÃO IPANEMA LTDA, CNPJ 04.503.863/0001-32, em face da r. Sentença proferida na ação
principal nº 1014440-34.2017.8.26.0019, de Procedimento Comum – declaratória de inexigibilidade de débitos c/c
pedido de tutela antecipada cumulada com danos morais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 6.395,02 ,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Americana, aos 12 de fevereiro de 2020.
.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1000209-49.2018.8.26.0477 Classe: Assunto: Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
SA Requerido: Maria Custodia e outros .EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000209-
49.2018.8.26.0477 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Praia Grande, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vítor Gambassi Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSIMEIRE GONÇAVES CUSTODIA, RG 206855886,
CPF 077.242.428-44, ODETE MARIA GONÇALVES VIEIRA, CPF N. 080.546.678-92 e JOSE ELIAS GONÇALVES DOS
REIS, CPF N. 245.692.928-44, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte
de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, alegando em síntese: o requerente e o requerido
celebraram contrato de financiamento n. 20024100292, no valor de R$ 36.408,96, para aquisição do veículo Honda/
Accord Sedã ex 2.4, ano 2003/2003, cinza, placas DIO1097, mas o requerido deixou de pagar as parcelas vencidas
desde 24/09/2017, dando o valor à causa de R$ 17.684,34. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Praia Grande, aos 06 de fevereiro.
.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0167401-06.2009.8.26.0100. O Dr. Fernando 
Antônio Tasso, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Capital /SP, Faz Saber a Kaizen Corp Internet 
Business Ltda (CNPJ: 03.944.680/0001-90), na pessoa de seu representante legal, Tomaz Mituo 
Shintati (CPF: 042.481.048-49), Yaeko Uemura Shintati (CPF: 162.059.138-36), que Banco 
Commercial Investment Trust do Brasil S/A. - Banco Múltiplo lhes ajuizou a ação Declaratória de 
Rescisão Contratual com pedido de condenação do réu ao pagamento do saldo contratual, com 
Pedido de Tutela Antecipada, objetivando a rescisão do Contrato de Arrendamento Mercantil nº 
STDE -0257901, pelo qual o autor deu aos réus, em arrendamento mercantil os seguintes bens: 06 
unid. Microcomputador Dell Optiplex 745 gabinete Mini Torre, com acessórios e periféricos; 03 unid. 
Microcomputador Portátil Dell Latitude D520 T 5500, Core 2 Duo, com acessórios e periféricos, 
adaptador de corrente alternada de 65WATT; 03 unid. Mochila para Notebooks Sport Standard 
Targus; 20 Unid. Monitor Dell Flat Panel 190HFP de 19 polegadas com cabo de força. Ocorre que 
os réus incorreram em inadimplemento contratual, deixando de pagar as prestações. Deferida a 
liminar de reintegração de posse dos bens. Requer então, a declaração de rescisão do contrato, 
declarar consolidada a autora na posse dos equipamentos arrendados e condenando-se os réus ao 
pagamento da diferença entre o valor obtido na venda dos aludidos equipamentos e o valor das 
verbas contratuais a que faz juz à autora, apuráveis em liquidação de sentença. Caso não localize 
os bens objetos do contrato, condenação ao pagamento total do saldo devedor sem qualquer 
dedução, bem como as despesas processuais e legais e dos honorários advocatícios. 
Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para 
que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem a ação, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da lei. SP, 05/06/19. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 09 E 10/03/2020 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039970-62.2015.8.26.0002/01 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARISTON 
TRADERS GROUP S/A, CNPJ 07.546.238/0001-66, que lhe foi proposto um Cumprimento de 
Sentença por parte de Condomínio Parc Belle Vue. Encontrando-se a executada em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO DA PENHORA que recaiu sobre os imóveis de 
matrículas nº 173.297 e 173.278 do 15º CRI de São Paulo, por EDITAL, para que, no prazo legal, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente eventual impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2020. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 09 E 10/03/2020 

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05

NIRE 35.300.043.235
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 24/12/2019, às 9 horas, na sede, em Serrana/SP, com 
100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Biagi 
Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberação 
unânime aprovada: I) Prestação, pela empresa, de 
fi ança/outras garantias em favor da Alliage S/A Indústrias 
Médico Odontológica, CNPJ 55.979.736/0001-45, 
na captação, por esta, de recursos fi nanceiros junto ao 
Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/7485-36, mediante 
formalização de Operação de Capital de Giro, no limite de 
R$ 50.000.000,00, fi cando autorizada formalização dos 
instrumentos necessários, em conjunto ou separadamente, 
por quaisquer diretores. Jucesp 45.594/20-0 em 
24/1/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05

NIRE 35.300.043.235
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 10/1/2020, às 10 horas, na sede, em Serrana/SP, 
com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro 
Biagi Neto; Secretário: Eduardo Biagi. Deliberações 
unânimes aprovadas: I) A alteração do objeto social 
da empresa, nele incluindo “a produção de mudas”, 
autorizando-se os representantes legais da companhia 
a providenciarem os documentos necessários perante 
as repartições públicas federais, estaduais e municipais, 
para a efetivação do ato deliberado. II) A nova redação 
do Artigo 3º do Estatuto Social, como segue: “Artigo 
3º. A Companhia terá por objetivo: a) a industrialização 
e a comercialização do açúcar, do álcool e de seus 
derivados, em todas as suas formas; b) a prestação de 
serviços ligados ao seu ramo de atividade; c) o comércio 
de autopeças e acessórios para veículos e máquinas 
agrícolas; d) a prestação de serviços de manutenção 
mecânica; e) o comércio, a varejo, de derivados de 
petróleo, tais como óleo diesel, gasolina, lubrifi cantes 
e álcool carburante; f) o transporte próprio de cargas 
por via aquática; g) a exploração e comercialização 
de produtos agrícolas e pastoris; h) a fabricação de 
adubos e fertilizantes organominerais; i) a obtenção 
de compostos orgânicos para fertilização do solo a 
partir de processo de degradação biológica de resíduos 
orgânicos (usina de compostagem); j) a produção de 
mudas.”. Jucesp 104.278/20-1 em 20/2/2020. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ MARCELA MACEDO NASCIMENTO - Prazo de 20 (vinte) dias. O 
DOUTOR GABRIEL PIRES DE CAMPOS SORMANI, JUÍZ DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II 
SANTO AMARO - ESTADO DE SÃO PAULO.FAZ SABER que na presente Secretaria tramita o processo da AÇÃO DE 
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO c/c PERDAS E DANOS 
c/c PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, sob o nº 1001092- 67.2017.8.26.0012 em que CONSPEL 
EMPRESAS REUNIDAS LTDA move em face de MARCELA MACEDO NASCIMENTO, visando à retomada do LOTE 
05 DA QUADRA 13, do loteamento denominado JARDIM ORIENTAL com área total de 175m² (cento e setenta e 
cinco metros quadrados), descrito e caracterizado na matrícula (mãe) nº 95.182, do 11º Oficial de Registro de 
Imóveis da Capital, cadastrado na Prefeitura Municipal de São Paulo/SP sob o nº de inscrição 285.029.0005-4. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 
será nomeado (a) curador(a) especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1106016-88.2019.8.26.0100. Ao Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de 
direito da 26º Vara Cível do Foro de Central Cível, na forma do art. 513 §2º do NCPC. Faz saber a Illimitato 
Comércio e Serviços de Banners Eireli � EPP inscrito no CNPJ/MF nº 00.282.493/0001-08 que C�anprint 
Comercio de Materiais para Impressão Ltda inscrita no CNPJ sob nº 15.557.195/0001-42 ajuizou Ação de 
Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 21.250,91 decorrente a não quitação das 
mercadorias vendidas pelo autor nas respec�vas Notas Fiscais� Nº 015.317, 015.335, 015.410, 015.453, 
015.488, 015.597, 015.712 e 015.723 devidamente assinadas e protestadas. Estando o executado em lugar 
ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 3 dias, pague o débito devidamente atualizado até a 
data do efe�vo pagamento, bem como, 10� do débito referente a honorários devidamente arbitrado 
observando os termos do ar�go 827 do CPC, com conhecimento de que se realizado o pagamento no prazo 
assinalado, os honorários serão reduzidos pela metade. A fluir após os 15 supra, prazo em que poderá 
apresentar embargos, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e 
seguimento da execução, nos termos dos arts. 829 e seguintes do CPC. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixa do e publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0020620-51.2019.8.26.0007O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SãoPaulo, Dr(a). Daniella 
Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ) MAYCON ALMEIDA ARAUJO, 
CPF/MF nº 408.879.778-71, que por esteJuízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por SECID SOCIEDADEEDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/A., em função de 
condenação na ação1013845-71.2017.8.26.0007 que versou sobre créditos educacionais. 
Encontrando-se o réu emlugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.776,89, devidamente atualizada, 
sobpena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 17 de setembro de 2019 

Neovia Telecomunicações S.A - CNPJ/MF 04.612.069/0001-27 - NIRE 35.300.186.885
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Pelo presente Edital de Convocação, ficam os Acionistas da Neovia Telecomunicações S.A. convocados a se reunirem em 
AGOE, a serem realizadas no dia 24/03/2020, sendo o início da AGO às 10 hs e o início da AGE às 11 hs, na sede social da 
Companhia, localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Helena, no 218, 3° andar, conjunto 309, Vila Olímpia, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Em sede de AGO: (i) Examinar e discutir o Relatório da Administração sobre as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, o Balanço Patrimonial e os Demonstrativos de Resultados relativos ao exercí-
cio social findo em 31/12/2018, acompanhadas do Relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; (ii) Deliberar 
sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2018, se existentes; e (iii) Eleger os membros da Dire-
toria da Companhia. Em sede de AGE: (i) Aprovar o Plano de Negócios da Companhia para o exercício a ser encerrado em 
31/12/2020; (ii) Aprovar a contratação de prestador de serviços para realização da auditoria contábil independente para o 
exercício social findo em 31/12/2019; e (iii) Fixar a remuneração global da Diretoria da Companhia para o exercício a ser en-
cerrado em 31/12/2020. São Paulo, 11/03/2020. Oscar Armando Garcia Montoya – Diretor Presidente. (10, 11 e 12/03/2020)

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05 - NIRE 35.300.043.235

Extrato da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Aos 23/12/2019, às 15 horas, na sede, em Serrana/SP, com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; 
Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberações unânimes aprovadas: A.G.O.: I) As Demonstrações Financeiras do exer-
cício social encerrado em 31/3/2019, publicadas, que apontou Patrimônio Líquido de R$ 1.046.276.189,22. II) O lucro líquido 
do exercício de R$ 50.170.112,14 e deliberaram: a) R$ 2.508.505,61 à “Reserva Legal”; b) Distribuição de R$ 953.232,13 
à acionista, durante o exercício social a se encerrar em 31/3/2020 como “dividendos obrigatórios”; c) R$ 4.670.837,44 à 
“Reserva Estatutária”, a fi m de constituir previsão orçamentária de investimentos em manutenção, ampliação e melhoria 
tecnológica da capacidade produtiva da Companhia; d) Destinação do saldo do exercício após as deduções acima citadas, no 
valor de R$ 42.037.536,96 à “Reserva de Retenção de Lucro (Reserva de Lucro)”, com a fi nalidade de futura distribuição de 
dividendos ou aumento de capital, podendo futuramente, a qualquer momento - se assim aprovado pela Assembleia - ser total 
ou parcialmente convertido em dividendos aos acionistas, ou ainda ser integralizado ao capital social da empresa. III) Aprova-
ram R$ 4.000.000,00 destinados ao pagamento dos honorários da diretoria no período de 1/4/2019 a 31/3/2020. IV) Não fun-
cionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. A.G.E.: V) Aprovaram o aumento R$ 267.819.708,65 do Capital Social 
da Companhia, elevando-o de R$ 648.091.748,24, para R$ 915.911.456,89, com a emissão de 267.819.708 novas ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00, totalmente subscritas pela HG Empreendimen-
tos e Participações S/A, da seguinte forma: a) R$ 48.293.700,00, através do aproveitamento de saldo existente sob a rubrica 
contábil “AFAC Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”, em 31/3/2019 - o que fi ca ratifi cado; b) R$ 25.282.092,48, 
mediante a conversão do saldo total existente na rubrica contábil “Reserva Estatutária”, constituída conforme Estatuto Social 
da Companhia, em decorrência dos planos de investimentos industriais e agrícolas aprovados pela administração e realizados 
durante os exercícios sociais fi ndos em 31/3/2017, 31/3/2018 e 31/3/2019, sendo R$ 17.192.796,75, integralizado em 
31/3/2019 - o que fi ca ratifi cado e, R$ 8.089.295,73, a ser integralizado até 30/12/2019; c) R$ 194.243.916,17, mediante a 
conversão da rubrica contábil de “Reserva de Retenção de Lucros”, a ser integralizado até 30/12/2019. VI) Nova redação do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia: “Artigo 5º. O Capital Social da sociedade é de R$ 915.911.456,89, dividido em 
757.203.204 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” VII) Destinação à “Reserva de Retenção de Lucro” do valor 
de R$ 3.592.991,34, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido de tributos. 
VIII) Ajuste na rubrica contábil “Ajuste de Avaliação Patrimonial”, no valor de R$ 1.323.350,98, realizado na coligada investida 
Copersucar S/A.. IX) Distribuição de dividendos adicionais à acionista da Companhia, no valor de R$ 69.391.515,92, realizado 
durante o exercício social encerrado em 31/3/2019, proveniente do saldo existente na rubrica contábil “Reserva de Retenção 
de Lucro”. X) O efetivo cancelamento das destinações de verbas à Reserva Estatutária prevista no artigo 36 do Estatuto Social, 
instituída para o fi m específi co de suportar investimentos em novas tecnologias e modernização dos recursos de produção, 
tendo em vista a inexistência, a curto e médio prazo, de previsão de efetiva realização de tais investimentos, cujo o saldo total 
foi destinado em aumento de capital, conforme item alínea “b” do item “V” da pauta da presente assembleia, excluindo-se, 
com isso, tal previsão do Estatuto Social da Companhia e, consequentemente, sendo renumerado os demais dispositivos do 
citado regulamento. Jucesp nº 45.593/20-6 em 24/1/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
















   
  

 

  


  

  


  
                                     








  

  

APAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS  
CNPJ/MF sob. nº. 47.409.669/0001-03 

 Com o atual estatuto social registrado sob nº. 672868, em 29/05/18, no  
4ª RTD de São Paulo (SP) – pessoa jurídica  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
C O N V O C A Ç Ã O 

Na forma do artigo 24 do Estatuto Social, ficam os senhores associados 
supermercadistas da APAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS 
convocados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada na sede da 
ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados, na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 
2872, Alto da Lapa, SP, Auditório, 3° andar, no dia 26 DE MARÇO DE 2020, em 
primeira convocação às 14h30 horas e, em segunda, às 15h00 horas, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar conhecimento, discutir e votar o 
relatório de administração e a prestação de contas da Diretoria Executiva relativos ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019; b) votar o orçamento geral para o 
exercício de 2020; c) outros assuntos de interesse social. Conforme artigo 23 do 
Estatuto Social, nas deliberações da Assembleia Geral o voto somente poderá ser 
exercido pelo titular da empresa associada, conforme contrato social, ou por sócio-
gerente ou procurador constituídos através de instrumento público. Conforme artigo 8º 
do Estatuto Social para participação de prepostos, sem direito a voto, estes deverão 
ser credenciados na Rua Cerro Cora, 2175, Vila Romana, São Paulo - SP pelo menos 
48 horas antes da Assembleia.  São Paulo, 09 de março de 2020. Ronaldo dos Santos 
Presidente da Diretoria Executiva 
 
 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFESSORES E AUXILIARES DE 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR – COOPESCOLA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam os cooperados da Cooperativa de Trabalho de Professores e Auxiliares de 
Administração Escolar – COOPESCOLA, convocados para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, conforme dispõe o Art. 30 do Estatuto da Cooperativa, em 1ª convocação, a 
se realizar na Rua José Bonifácio, nº 450, Centro, Mogi das Cruzes – SP, no dia 20 de 
março de 2020, às 14:00, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 
1 – Prestação de contas do Órgão de Administração – Exercício 2019; 
2 – Eleição dos componentes do Conselho de Administração e Fiscal; 
3 – Outros assuntos de interesse geral dos Cooperados. 
Se não houver “quórum” legal para a instalação da Assembleia, ficam desde já convocados 
para a 2ª convocação às 15:00 h e 3ª e última convocação às 16:00 h, na mesma data e no 
mesmo local. Mogi das Cruzes, 10 de março de 2.020. 

AUREA PIRES DO RIO PENTEADO - Presidente 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003528-
41.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ADRIANO KOWALESKY, CPF 628.283.986-68, que por este Juízo, tramita de 
um Cumprimento de Sentença, movido por Banco Bradesco S/A. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 117.342,38, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos 
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0114171-
74.2008.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha 
de França, Estado de SãoPaulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a RENATA GOMES PALMEIRA BORSATO, CPF 162.562.538-33, que nos 
autos do processo em epígrafe, promovido por Banco Bradesco S/A em face de Jair 
Benjamin Borsato e Renata Gomes Palmeira Borsato, procedeu-se à penhora do valor 
depositado na conta judicial nº 2700102450059, parcela nº 1, da agência 5905-6 (Fórum 
Penha de França) do Banco do Brasil S/A, consistente em R$ 8.815,18 (oito mil, 
oitocentos e quinze reais e dezoito centavos).Encontrando-se a corré em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereça embargos à 
penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2020. Eu, 
Rogério Batista Vendramini, Escrevente Técnico Judiciário, digitei, e eu, Osmar Gubiotti 
Fragazi, Oficial Maior, subscrevi. (a) Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, Juiz de Direito.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1002176-96.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, 
Juiz de Direito da 45ª Vara Cível, FAZ SABER a Marcelo Rodrigo Coronel Duarte, CPF/MF: 
397.186.988-25, que Banco Bradesco Financiamentos S/A lhe ajuizou ação de Execução para 
cobrança de R$ 11.241,81 (fls. 128), oriunda do Contrato de Financiamento para Aquisição de 
Bens, garantido por Alienação Fiduciária nº 100762377, de 15/09/2016. Estando o executado em 
local ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 03 dias úteis, após os 20 dias 
supra, pague o débito atualizado (caso em que a verba honorária será reduzida pela metade), sob 
pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem para a garantia da execução, ou 
ofereça Embargos em 15 dias úteis, facultado ao executado neste prazo, reconhecendo o crédito 
do exeqüente e depositando 30% do valor em execução mais custas e honorários advocatícios, 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0001419-61.2019.8.26.0011. Ao Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca da Capital de São Paulo, na forma do art. 
513 §2º do NCPC. Faz saber a Clarissa de Melo Azevedo, CPF nº 289.919.868-43 e RG nº 29.542.804-1, que 
Angélica Silva De Oliveira inscrita no CPF/MF sob o nº 262.317.898-45 ajuizou Incidente de Desconsideração 
da Personalidade Jurídica para recebimento de R$ 21.846,06 decorrente da condenação da Empresa Terra 
Brasil e da Ivete do nascimento Carvalho em pagamento de danos morais, multa contratual, devolução a 
caução e honorários advoca�cios em razão da improcedência das Reconvenções apresentadas pela empresa. 
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 
15 dias, a fluir após os 15 supra sem manifestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 
fá�ca apresentada na pe�ção inicial conforme preceitua o ar�go 344 do CPC. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. SP, 05.02.2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024077-79.2016.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO TADEU 
D IGNAZIO, Brasileiro, CPF 409.669.648-02, com endereço à Rua Vinte e Quatro de Maio, 550, 
Republica, CEP 01041-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco Financiamentos S/A, objetivando a quantia de R$ 
77.129,75, datada de 26/06/2019, representada pela ação de Busca e Apreensão convertida em 
Execução de Titulo Extrajudicial Alienação Fiduciária, firmado pelas partes. Encontrando-se o(s) 
réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será 
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027721-57.2019.8.26.0002. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ES 
CAVALCANTE CONSULTORIA EIRELI - EPP, CNPJ. 18.628.007/0001-18, na pessoa de seu 
representante legal, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por ANDORINHA 
SUPERMERCADO LTDA foi determinado, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 8.064,74 (valor em Setembro/2019), sob pena de multa de 10% sobre 
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando 
ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após 
os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2019. 

 
 
 
 
 

 
 

3ª VC – Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0159870-
97.2008.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO JERONIMO DA SILVA, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de Ricardo Correa. Trata-se de ação de adjudicação 
compulsória que possui como objeto um imóvel (matrícula n° 75.403, do 6° Cartório de registro de 
Imóveis da Comarca de São Paulo, registro n° 01, de 10 de setembro de 1984, localizado a Rua 
Nelson Baldinato, n° 04, distante 17,50 m da esquina completada pela Rua São Lourenço, na Vila 
Alpina, no 26° subdistrito de Vila Prudente e contribuição municipal n° 118.230.0056-7) registrado 
em nome de Antonio Tenório Cavalcanti, que posteriormente através de compromisso de venda e 
compra vendeu o imóvel a Nobuo Inoue e sua mulher Keiko Inoue, que posteriormente, através de 
instrumento particular de compromisso de cessão de direitos, tranferiram os direitos desse imóvel a 
Mario de Bonis e sua mulher Marina Gonçalves de Bonis, que finalmente, através de instrumento 
particular de compromisso de compra e venda, venderam os direitos do imóvel ao requerente 
Ricardo Correa, que a época era solteiro e hoje encontra-se casado. Ocorre que o antigo proprietário 
(Antonio Tenório Cavalcanti) veio a falecer em 18 de setembro de 1984 e o arrolamento foi 
processado junto a 1° Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Penha de França, 
processo n° 611/85, não constando daquele processo a obrigação da outorga de escritura definitiva 
a quem de direito, fato esse que por si só contribui recusa na outorga da escritura. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1137717-72.2016.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio 
da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Chocoyama Bar e Restaurante Ltda ME 
(CNPJ: 09.204.662/0001-58), na pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco Cartões 
S.A, lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, para declarar rescindido o contrato 
de empréstimo pactuado Cartão de crédito/compra (contrato n.º 4485430500485698; da bandeira: 
VISA, do produto BNDES), pelo inadimplemento da demandada, bem como condená-la ao 
pagamento da quantia R$ 180.358,23(17/10/2016), atualização da última fatura, reconhecendo a 
aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo 
índices oficiais (INPC). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob 
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a ré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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HG EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 04.787.677/0001-72 - NIRE 35.300.147.863
EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS

GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Aos 22/12/2019, às 16 horas, na sede, em Serrana/SP, 
com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Bia-
gi Neto; Secretário: Eduardo Biagi. Deliberações unâni-
mes aprovadas: A.G.O.: I. As demonstrações fi nanceiras 
do exercício social fi ndo em 31/3/2018, publicadas e com 
Patrimônio Líquido de R$ 1.771.314.668,18; II. Lucro lí-
quido do exercício de R$ 138.412.785,02, e que, após de-
dução da Reserva Legal, de R$ 6.920.639,25, fossem des-
tinados: a) R$ 2.629.842,92, às acionistas até 31/3/2019, 
como “Dividendos Obrigatórios”, b) R$ 12.886.230,29 à 
Reserva Estatutária; c) R$ 115.976.072,56, à “Reserva 
de Retenção de Lucro”; Ill. R$ 11.580,00 para pagamento 
dos honorários da diretoria de 1/4/2018 a 31/3/2019; IV. O 
não funcionamento do Conselho Fiscal. A.G.E.: V. Retifi ca-
ram os dados constantes do item “Ill” da Ata das A.G.O./E. 
datadas de 25/9/2017, referente à verba global destina-
da à remuneração da diretoria no valor de R$ 11.278,00 
não os R$ 13.000,00 inicialmente previsto. VI. Destinação 
de R$ 5.034.861,80 à “Reserva Retenção de Lucro”; VII. 
Ratifi caram os ajustes feitos na rubrica contábil “Ajuste 
de Avaliação Patrimonial”, no valor de R$ 3.526.900,23, 
sendo: a) R$ 646.841,09, referente à combinação de ne-
gócios na companhia controlada HGN Empreendimentos 
e Participações S/A (CNPJ 21.488.755/0001-57); b) 
R$ 2.880.059,14, referente à conversão de moeda es-
trangeira ocorrida na coligada Copersucar S.A. (CNPJ 
10.265.949/0001-77); VIII. Ratifi caram a decisão da ad-
ministração quanto a transferência de R$ 48.293.700,00 à 
Pedra Agroindustrial S/A (CNPJ: 71.304.687/0001-05), 
no período de 1/4/2017 a 31/8/2018 como “Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital (AFAC)”; IX. Ratifi caram 
a decisão da administração em distribuir, às acionistas, 
“dividendos intermediários”, provenientes da “Reserva de 
Retenção de Lucro”, no valor de R$ 10.000.000,00 no pe-
ríodo de 1/4/2017 à 31/3/2018. Jucesp nº 47.764/20-0 
em 27/1/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HG EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 04.787.677/0001-72 - NIRE 35.300.147.863
EXTRATO DA ATA DA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 24/12/2019, às 11 horas, na sede, em Serrana/SP 
com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Biagi 
Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberação 
unânime aprovada: I. A prestação, pela empresa, de coo-
brigação e outras garantias em favor da Alliage S/A In-
dústrias Médico Odontológica (CNPJ 55.979.736/0001-
45), na captação, por esta, de recursos fi nanceiros junto 
ao Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/7485-36), me-
diante a formalização de Operação de Capital de Giro 
no limite de R$ 50.000.000,00, fi cando expressamente 
autorizada a formalização dos instrumentos necessários, 
em conjunto ou separadamente, por qualquer de seus 
diretores. Jucesp nº 93.389/20-6 em 14/2/2020. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
0017238-56.2019.8.26.0005, A MM. Juíza de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, 
Estado de São Paulo, Dra. Patricia Persicano Pires, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a Ingred Adâo Januário 
Guedes, Brasileira, RG:410473601, CPF:314.412.688-80, 
que por este Juízo, tramita de uma Ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por Ka Solution Tecnologia em 
Software Ltda. Encontrando-se a executada em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a intimação por edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.807,45 
(Dez/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
( q u i n z e )  d i a s  ú t e i s  p a r a  q u e  a  e x e c u t a d a , 
independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0025849-07.2019.8.26.0002  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello 
Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MAURICIO XANDO BAPTISTA, CPF 107.485.368-76, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por ZKG9 Soluções Empresariais 
Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 67.922,31 
(referente a agosto/2019), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a 
prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, 
Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2019.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1001084-02.2018.8.26.0224, O MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Carlos Benedito de Paula – ME, CNPJ 
12.824.680/0001-47, com endereço à Rua Faria Lima, 271, 
Bloco 13, Apto. 31, Vila Atlântica, CEP 11730-000, 
Mongaguá/SP, que lhe foi proposta uma Ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Universal 
Comercial Software Ltda., alegando em síntese: 
objetivando a restituição de quantia paga no valor de R$ 
3.553,75 (Jan/18), referente ao contrato firmado em 
26/04/2016, para desenvolvimento do aplicativo Eniac, 
para plataformas android e IOS, não honrado pelo 
requerido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
(15) quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital para Conhecimento de Terceiros, Expedido nos 
autos de Interdição de Maria Apparecida de Oliveira, 
requerida por Amaro de Oliveira Filho - Processo 
nº1014264-69.2018.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 5ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dra. Christina Agostini Spadoni, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 09/09/2019, foi decretada a Interdição de 
Maria Apparecida de Oliveira, CPF 232.170.858-17, 
declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil e nomeado como curador, em caráter 
definitivo, o Sr. Amaro de Oliveira Filho. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1021032-85.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS 
MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
PROL ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.408.078/0001-40, 
que Doce Desejo Indústria e Comércio Doces e 
Salgados Ltda lhe ajuizou ação Monitória objetivando o 
valor R$ 17.321,01 (Julho/2016), oriunda de contrato 
firmado entre as partes em julho de 2014, para 
fornecimento de bolos que restou inadimplido. Estando a ré 
em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, 
para que em 15 dias úteis, após os 30 dias supra, pague o 
débito acrescido de 5% a título de honorários advocatícios, 
hipótese em que ficará isento de custas processuais, ou 
ofereça embargos, sob pena de não o fazendo constituir-se 
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se 
verdadeiros os fatos alegados, nomeando-se Curador 
Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.COMARCA DE EMBU DAS ARTES - 3ª VARA JUDICIAL - Avenida Vereador Jorge

de Souza, nº 855 - Jardim Arabutan - CEP 06803-270 - Fone: 4241.8845 - Embu
das Artes-SP - E-mail:embu3@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 1005404-45.2018.8.26.0176. A MMª  Juíza de Direito da 3ª Vara
Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SãoPaulo, Dra. TATYANA TEIXEIRA
JORGE, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a JOSE SAMUEL DE SOUSA, brasileiro,
CPF 992.524.734-91, com endereço à Av. Presidente Epitácio Pessoa, 44, Centro,
CEP 58935-000, Cachoeira Dos Indios/PB, que lhe foi proposta uma ação de PRO-
CEDIMENTO COMUM por par te de ELETROPAULO METROPOLITANA, alegando
em síntese: vi  an do a c ond ena ção no pa gam ent o d e R$12.30 3,7 8
(setembro/2018) a ser atu alizado e acrescido de juros, custas, honorár ios e
demais cominações legais, decorrente de fornecimento de energia elétrica ao
réu (instalação 43333079 e número 0131781) e termo de ocorrência de irregularida
de nº 806 791 3. Encontrando-se o r éu em lugar incerto e não sabido, foi
determinad a a su a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e term os da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a aç ão, o réu
será considerado revel,  caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital , por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Embu das Artes, aos 27 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046764-44.2017.8.26.0224.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo,
Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) MARCOS PASCOAL
FELICIANO SCHIAVONE, Brasileiro, RG 382314827, CPF 136.047.648-23, que lhe foi
proposta uma ação de MONITÓRIA por parte de SOCIEDADE EDUCACIONAL BRICOR
LTDA. visando o recebimento da quantia de R$1.359,22 (Mil, trezentos e cinquenta e nove
reais e vinte e dois centavos) - Atualizada até DEZEMBRO/2017, representada pelo Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 23/01/2013 relativo à Matrícula
nº 07051976400. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue
o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de
custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e
os embargos não forem opostos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de janeiro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, 
do Foro de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
INTIMAÇÃO da(s) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 20 dias, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes 
move Degraus Andaimes Maquinas e Equipamentos para Construção Civil S.a. Encontrando-
se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, 
DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACENJUD, por intermédio 
do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove: (i) 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou (ii) que foram indisponibilizados ativos 
financeiros em valor superior ao do crédito exequendo, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira, aos 26 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO No 1002032-14.2016.8.26.0191.  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1a Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS 
EDUARDO DE MORAES DOMINGOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO ANTONIO 
DA SILVA, CPF 700.622.901-42, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Master Beer 
Comércio de Bebidas S.a, alegando em síntese: a autora efetuou diversas vendas de mercadorias ao 
requerido, sendo que todos os pagamentos eram realizados por meio de cheques emitidos por este 
e repassados à Master Beer no momento da entrega dos produtos; depois de ter recebido todas as 
mercadorias compradas, o requerido emitiun o cheque no SA-000062, oriundo do Banco Itaú Unibanco, 
no valor de R$ 2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais), para pagamento dos produtos recebidos, 
porém o cheque não foi quitado na data prevista para ser descontado. Tendo em vista a inadimplência 
da requerido, a Master Beer, na tentativa de receber o valor devido, apontou o referido título a protesto.
Uma vez esgotados todos os meios amigáveis de quitação do crédito, a requerente não teve alternativa 
senão propor a presente ação. Requer a citação do requerido para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, pague a requerente o valor de R$ 2.196,00 acrescido de 5% (cinco por cento) de honorários 
advocatícios, ou oponha os competentes embargos monitórios. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 
requerente o valor de R$ 4.816,93, atualizado até junho de 2016, acrescido de 5% (cinco por cento) de 
honorários advocatícios, ou oponha os competentes embargos monitórios nos termos da lei, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital. Constitui-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 
embargos. Não sendo opostos embargos monitórios, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, aos 17 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013394-44.2013.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE
GOMES RODRIGUES CASORETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LONTMAR S/A, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de JOSÉ NAKANDAKARI JUNIOR, alegando em síntese:Faz saber que
a Lotmar S/A (empresa constituída conforme as leis uruguaias, demais dados ignorados), que José Nakandakari Junior
CPF: 094.143.738-88 ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C.C. Indenização por Danos
Morais com Pedido de Antecipação de Tutela, Procedimento Comum, em face de Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP, Janete Buffara de Freitas CPF: 051.186.618-62, Neyde Nieto dos Santos CPF: 259.756.828-86, BDF
Empreendimentos e Participações Ltda CNPJ: 02.520.235/0001-30, S. Petróleo Consultoria Ltda CNPJ: 02.898.494/
0001-07 e Lontmar S/A, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre o requerente e as sociedades
requeridas: 1) Lontmar S/A, 2) S. Petróleo Consultoria Ltda e 3) BDF Empreendimentos e Participações Ltda, tornando
nulos os atos de constituição do autor como administrador da Lontmar S/A, bem como as alterações contratuais das
empresas S. Petróleo Consultoria Ltda e BDF Empreendimentos e Participações Ltda onde o nome do autor foi
indevidamente utilizado, condenando as requeridas, solidariamente, a indenizar os danos morais suportados pelo
requerente e ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios. Estando a requerida em lugar ignorado,
expedes edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11/12/201.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2020.
.

Processo 0079275-59.2010.8.26.0224 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Mercabenco - Mercantil
e Administradora de Bens e Consorcios Ltda - Gilvana Soares Helou - Me - FAZ SABER a(o) GILVANA SOARES HELOU
- ME, CNPJ 06.859.800/0001-49, com endereço à Rua Monte Mandira, 2150, Bloco 11, Apto. 04, Jardim Nove de
Julho, CEP 03951- 110, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Mercabenco - Mercantil e Administradora de Bens e Consorcios Ltda, alegando em síntese: o recebimento de R$
153.253,54 (Abril/2013), referente ao Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio Vinculado ao Preço do Bem,
participação no grupo consorcial nº MBC3 Cota 0399.00 (atualmente Grupo 011106 - Cota 0399.00). Estando a
executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento
da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1006178-12.2017.8.26.0176. A Dra. Barbara Carola Hinderberger
Cardoso de Almeida, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes/SP, na forma da Lei, etc...
Faz Saber a Auto Peças Terra das Artes Ltda - ME CNPJ: 15.315.315/0001-03 (na pessoa de seus representantes
legais Sra. Mara Neves Lopes CPF: 297.686.008-45 e o Sr. Raphael Covolo Rocha CPF: 307.715.558-30), que
Comercial de Veículos de Nigris Ltda CNPJ: 62.262.175/0004-77 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum,
objetivando o recebimento de R$ 8.120,41 (Novembro/2017), representada por 03 duplicatas mercantis descritas na
Nota Fiscal nº 72829. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada
a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei.
.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001135-72.2006.8.26.0152. O MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Civel, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a SYLVIO LUIZ VILLAS BOAS, Brasileiro, Casado, Advogado, RG 7889907, com endereço à Avenida
Santo Amaro, 722, nª 722 - 71, Vila Nova Conceicao, CEP 04506-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum Cível por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, CNPJ: 61.198.164/0001-
60 ajuizou Ação de Ressarcimento de Danos, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 5.559,05
(Fevereiro/2006), referente ao saldo remanescente, vez que na condição de seguradora efetuou o pagamento da
indenização prevista no contrato de seguro apólice nº 531.01.7.288.618-4 ramo Auto/RCF, tendo por objeto o veículo
marca Volkswagen, modelo Golf GL 1.8 I, de placas CBD-2975, chassi WVWCG81HOSW431594, que foi colidido no
dia 30 de julho de 2004 pelo veículo marca/modelo I/Jeep Cherokee, de placas CMO-8500, conduzido e de propriedade
do requerido. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação,
o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. Cotia/SP, 23/08/2019. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 09 de outubro de 2019.
.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032394-26.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) JADE CRISTINA BERNARDES SILVA, Brasileiro, Casada, RG 45786218X, CPF 434.206.088-45, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ATACADISTA DE BANANAS SOUZA & NÓBREGA
LTDA, objetivando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 697,29 (Seiscentos e noventa e sete reais
e vinte e nove centavos ) atualizado até a data de 04 /09/2018, a ser acrescida de juros e correção monetária até
a data do seu efetivo pagamento, referente a obrigação assumida pela requerente quanto ao pagamento dos bens
consumidos relacionados ao fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, representado pelo boleto bancário 02/10/
2017. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 11 de fevereiro de 2020.
.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0001227-70.2020.8.26.0019 Classe:
Assunto: Cumprimento de Sentença - Sustação de Protesto Exequente: Lojão Itapema Ltda Executado: L. Ernandes
Confecções ME EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001227-70.2020.8.26.0019 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Americana, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO D URSO, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) L. ERNANDES CONFECÇÕES ME, CNPJ 15.211.871/0001-21, com endereço à Rua Pedro
Furlan, 91, Vila Bertini, CEP 13473-540, Americana - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por LOJÃO IPANEMA LTDA, CNPJ 04.503.863/0001-32, em face da r. Sentença proferida na ação
principal nº 1014440-34.2017.8.26.0019, de Procedimento Comum – declaratória de inexigibilidade de débitos c/c
pedido de tutela antecipada cumulada com danos morais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 6.395,02 ,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Americana, aos 12 de fevereiro de 2020.
.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1000209-49.2018.8.26.0477 Classe: Assunto: Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
SA Requerido: Maria Custodia e outros .EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000209-
49.2018.8.26.0477 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Praia Grande, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vítor Gambassi Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSIMEIRE GONÇAVES CUSTODIA, RG 206855886,
CPF 077.242.428-44, ODETE MARIA GONÇALVES VIEIRA, CPF N. 080.546.678-92 e JOSE ELIAS GONÇALVES DOS
REIS, CPF N. 245.692.928-44, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte
de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, alegando em síntese: o requerente e o requerido
celebraram contrato de financiamento n. 20024100292, no valor de R$ 36.408,96, para aquisição do veículo Honda/
Accord Sedã ex 2.4, ano 2003/2003, cinza, placas DIO1097, mas o requerido deixou de pagar as parcelas vencidas
desde 24/09/2017, dando o valor à causa de R$ 17.684,34. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Praia Grande, aos 06 de fevereiro.
.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0167401-06.2009.8.26.0100. O Dr. Fernando 
Antônio Tasso, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Capital /SP, Faz Saber a Kaizen Corp Internet 
Business Ltda (CNPJ: 03.944.680/0001-90), na pessoa de seu representante legal, Tomaz Mituo 
Shintati (CPF: 042.481.048-49), Yaeko Uemura Shintati (CPF: 162.059.138-36), que Banco 
Commercial Investment Trust do Brasil S/A. - Banco Múltiplo lhes ajuizou a ação Declaratória de 
Rescisão Contratual com pedido de condenação do réu ao pagamento do saldo contratual, com 
Pedido de Tutela Antecipada, objetivando a rescisão do Contrato de Arrendamento Mercantil nº 
STDE -0257901, pelo qual o autor deu aos réus, em arrendamento mercantil os seguintes bens: 06 
unid. Microcomputador Dell Optiplex 745 gabinete Mini Torre, com acessórios e periféricos; 03 unid. 
Microcomputador Portátil Dell Latitude D520 T 5500, Core 2 Duo, com acessórios e periféricos, 
adaptador de corrente alternada de 65WATT; 03 unid. Mochila para Notebooks Sport Standard 
Targus; 20 Unid. Monitor Dell Flat Panel 190HFP de 19 polegadas com cabo de força. Ocorre que 
os réus incorreram em inadimplemento contratual, deixando de pagar as prestações. Deferida a 
liminar de reintegração de posse dos bens. Requer então, a declaração de rescisão do contrato, 
declarar consolidada a autora na posse dos equipamentos arrendados e condenando-se os réus ao 
pagamento da diferença entre o valor obtido na venda dos aludidos equipamentos e o valor das 
verbas contratuais a que faz juz à autora, apuráveis em liquidação de sentença. Caso não localize 
os bens objetos do contrato, condenação ao pagamento total do saldo devedor sem qualquer 
dedução, bem como as despesas processuais e legais e dos honorários advocatícios. 
Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para 
que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem a ação, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da lei. SP, 05/06/19. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 09 E 10/03/2020 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039970-62.2015.8.26.0002/01 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARISTON 
TRADERS GROUP S/A, CNPJ 07.546.238/0001-66, que lhe foi proposto um Cumprimento de 
Sentença por parte de Condomínio Parc Belle Vue. Encontrando-se a executada em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO DA PENHORA que recaiu sobre os imóveis de 
matrículas nº 173.297 e 173.278 do 15º CRI de São Paulo, por EDITAL, para que, no prazo legal, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente eventual impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2020. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 09 E 10/03/2020 

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05

NIRE 35.300.043.235
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 24/12/2019, às 9 horas, na sede, em Serrana/SP, com 
100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Biagi 
Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberação 
unânime aprovada: I) Prestação, pela empresa, de 
fi ança/outras garantias em favor da Alliage S/A Indústrias 
Médico Odontológica, CNPJ 55.979.736/0001-45, 
na captação, por esta, de recursos fi nanceiros junto ao 
Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/7485-36, mediante 
formalização de Operação de Capital de Giro, no limite de 
R$ 50.000.000,00, fi cando autorizada formalização dos 
instrumentos necessários, em conjunto ou separadamente, 
por quaisquer diretores. Jucesp 45.594/20-0 em 
24/1/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05

NIRE 35.300.043.235
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 10/1/2020, às 10 horas, na sede, em Serrana/SP, 
com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro 
Biagi Neto; Secretário: Eduardo Biagi. Deliberações 
unânimes aprovadas: I) A alteração do objeto social 
da empresa, nele incluindo “a produção de mudas”, 
autorizando-se os representantes legais da companhia 
a providenciarem os documentos necessários perante 
as repartições públicas federais, estaduais e municipais, 
para a efetivação do ato deliberado. II) A nova redação 
do Artigo 3º do Estatuto Social, como segue: “Artigo 
3º. A Companhia terá por objetivo: a) a industrialização 
e a comercialização do açúcar, do álcool e de seus 
derivados, em todas as suas formas; b) a prestação de 
serviços ligados ao seu ramo de atividade; c) o comércio 
de autopeças e acessórios para veículos e máquinas 
agrícolas; d) a prestação de serviços de manutenção 
mecânica; e) o comércio, a varejo, de derivados de 
petróleo, tais como óleo diesel, gasolina, lubrifi cantes 
e álcool carburante; f) o transporte próprio de cargas 
por via aquática; g) a exploração e comercialização 
de produtos agrícolas e pastoris; h) a fabricação de 
adubos e fertilizantes organominerais; i) a obtenção 
de compostos orgânicos para fertilização do solo a 
partir de processo de degradação biológica de resíduos 
orgânicos (usina de compostagem); j) a produção de 
mudas.”. Jucesp 104.278/20-1 em 20/2/2020. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ MARCELA MACEDO NASCIMENTO - Prazo de 20 (vinte) dias. O 
DOUTOR GABRIEL PIRES DE CAMPOS SORMANI, JUÍZ DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II 
SANTO AMARO - ESTADO DE SÃO PAULO.FAZ SABER que na presente Secretaria tramita o processo da AÇÃO DE 
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO c/c PERDAS E DANOS 
c/c PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, sob o nº 1001092- 67.2017.8.26.0012 em que CONSPEL 
EMPRESAS REUNIDAS LTDA move em face de MARCELA MACEDO NASCIMENTO, visando à retomada do LOTE 
05 DA QUADRA 13, do loteamento denominado JARDIM ORIENTAL com área total de 175m² (cento e setenta e 
cinco metros quadrados), descrito e caracterizado na matrícula (mãe) nº 95.182, do 11º Oficial de Registro de 
Imóveis da Capital, cadastrado na Prefeitura Municipal de São Paulo/SP sob o nº de inscrição 285.029.0005-4. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 
será nomeado (a) curador(a) especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1106016-88.2019.8.26.0100. Ao Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de 
direito da 26º Vara Cível do Foro de Central Cível, na forma do art. 513 §2º do NCPC. Faz saber a Illimitato 
Comércio e Serviços de Banners Eireli � EPP inscrito no CNPJ/MF nº 00.282.493/0001-08 que C�anprint 
Comercio de Materiais para Impressão Ltda inscrita no CNPJ sob nº 15.557.195/0001-42 ajuizou Ação de 
Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 21.250,91 decorrente a não quitação das 
mercadorias vendidas pelo autor nas respec�vas Notas Fiscais� Nº 015.317, 015.335, 015.410, 015.453, 
015.488, 015.597, 015.712 e 015.723 devidamente assinadas e protestadas. Estando o executado em lugar 
ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 3 dias, pague o débito devidamente atualizado até a 
data do efe�vo pagamento, bem como, 10� do débito referente a honorários devidamente arbitrado 
observando os termos do ar�go 827 do CPC, com conhecimento de que se realizado o pagamento no prazo 
assinalado, os honorários serão reduzidos pela metade. A fluir após os 15 supra, prazo em que poderá 
apresentar embargos, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e 
seguimento da execução, nos termos dos arts. 829 e seguintes do CPC. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixa do e publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0020620-51.2019.8.26.0007O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SãoPaulo, Dr(a). Daniella 
Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ) MAYCON ALMEIDA ARAUJO, 
CPF/MF nº 408.879.778-71, que por esteJuízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por SECID SOCIEDADEEDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/A., em função de 
condenação na ação1013845-71.2017.8.26.0007 que versou sobre créditos educacionais. 
Encontrando-se o réu emlugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.776,89, devidamente atualizada, 
sobpena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 17 de setembro de 2019 

Neovia Telecomunicações S.A - CNPJ/MF 04.612.069/0001-27 - NIRE 35.300.186.885
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Pelo presente Edital de Convocação, ficam os Acionistas da Neovia Telecomunicações S.A. convocados a se reunirem em 
AGOE, a serem realizadas no dia 24/03/2020, sendo o início da AGO às 10 hs e o início da AGE às 11 hs, na sede social da 
Companhia, localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Helena, no 218, 3° andar, conjunto 309, Vila Olímpia, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Em sede de AGO: (i) Examinar e discutir o Relatório da Administração sobre as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, o Balanço Patrimonial e os Demonstrativos de Resultados relativos ao exercí-
cio social findo em 31/12/2018, acompanhadas do Relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; (ii) Deliberar 
sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2018, se existentes; e (iii) Eleger os membros da Dire-
toria da Companhia. Em sede de AGE: (i) Aprovar o Plano de Negócios da Companhia para o exercício a ser encerrado em 
31/12/2020; (ii) Aprovar a contratação de prestador de serviços para realização da auditoria contábil independente para o 
exercício social findo em 31/12/2019; e (iii) Fixar a remuneração global da Diretoria da Companhia para o exercício a ser en-
cerrado em 31/12/2020. São Paulo, 11/03/2020. Oscar Armando Garcia Montoya – Diretor Presidente. (10, 11 e 12/03/2020)

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05 - NIRE 35.300.043.235

Extrato da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Aos 23/12/2019, às 15 horas, na sede, em Serrana/SP, com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; 
Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberações unânimes aprovadas: A.G.O.: I) As Demonstrações Financeiras do exer-
cício social encerrado em 31/3/2019, publicadas, que apontou Patrimônio Líquido de R$ 1.046.276.189,22. II) O lucro líquido 
do exercício de R$ 50.170.112,14 e deliberaram: a) R$ 2.508.505,61 à “Reserva Legal”; b) Distribuição de R$ 953.232,13 
à acionista, durante o exercício social a se encerrar em 31/3/2020 como “dividendos obrigatórios”; c) R$ 4.670.837,44 à 
“Reserva Estatutária”, a fi m de constituir previsão orçamentária de investimentos em manutenção, ampliação e melhoria 
tecnológica da capacidade produtiva da Companhia; d) Destinação do saldo do exercício após as deduções acima citadas, no 
valor de R$ 42.037.536,96 à “Reserva de Retenção de Lucro (Reserva de Lucro)”, com a fi nalidade de futura distribuição de 
dividendos ou aumento de capital, podendo futuramente, a qualquer momento - se assim aprovado pela Assembleia - ser total 
ou parcialmente convertido em dividendos aos acionistas, ou ainda ser integralizado ao capital social da empresa. III) Aprova-
ram R$ 4.000.000,00 destinados ao pagamento dos honorários da diretoria no período de 1/4/2019 a 31/3/2020. IV) Não fun-
cionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. A.G.E.: V) Aprovaram o aumento R$ 267.819.708,65 do Capital Social 
da Companhia, elevando-o de R$ 648.091.748,24, para R$ 915.911.456,89, com a emissão de 267.819.708 novas ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00, totalmente subscritas pela HG Empreendimen-
tos e Participações S/A, da seguinte forma: a) R$ 48.293.700,00, através do aproveitamento de saldo existente sob a rubrica 
contábil “AFAC Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”, em 31/3/2019 - o que fi ca ratifi cado; b) R$ 25.282.092,48, 
mediante a conversão do saldo total existente na rubrica contábil “Reserva Estatutária”, constituída conforme Estatuto Social 
da Companhia, em decorrência dos planos de investimentos industriais e agrícolas aprovados pela administração e realizados 
durante os exercícios sociais fi ndos em 31/3/2017, 31/3/2018 e 31/3/2019, sendo R$ 17.192.796,75, integralizado em 
31/3/2019 - o que fi ca ratifi cado e, R$ 8.089.295,73, a ser integralizado até 30/12/2019; c) R$ 194.243.916,17, mediante a 
conversão da rubrica contábil de “Reserva de Retenção de Lucros”, a ser integralizado até 30/12/2019. VI) Nova redação do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia: “Artigo 5º. O Capital Social da sociedade é de R$ 915.911.456,89, dividido em 
757.203.204 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” VII) Destinação à “Reserva de Retenção de Lucro” do valor 
de R$ 3.592.991,34, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido de tributos. 
VIII) Ajuste na rubrica contábil “Ajuste de Avaliação Patrimonial”, no valor de R$ 1.323.350,98, realizado na coligada investida 
Copersucar S/A.. IX) Distribuição de dividendos adicionais à acionista da Companhia, no valor de R$ 69.391.515,92, realizado 
durante o exercício social encerrado em 31/3/2019, proveniente do saldo existente na rubrica contábil “Reserva de Retenção 
de Lucro”. X) O efetivo cancelamento das destinações de verbas à Reserva Estatutária prevista no artigo 36 do Estatuto Social, 
instituída para o fi m específi co de suportar investimentos em novas tecnologias e modernização dos recursos de produção, 
tendo em vista a inexistência, a curto e médio prazo, de previsão de efetiva realização de tais investimentos, cujo o saldo total 
foi destinado em aumento de capital, conforme item alínea “b” do item “V” da pauta da presente assembleia, excluindo-se, 
com isso, tal previsão do Estatuto Social da Companhia e, consequentemente, sendo renumerado os demais dispositivos do 
citado regulamento. Jucesp nº 45.593/20-6 em 24/1/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
















   
  

 

  


  

  


  
                                     








  

  

APAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS  
CNPJ/MF sob. nº. 47.409.669/0001-03 

 Com o atual estatuto social registrado sob nº. 672868, em 29/05/18, no  
4ª RTD de São Paulo (SP) – pessoa jurídica  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
C O N V O C A Ç Ã O 

Na forma do artigo 24 do Estatuto Social, ficam os senhores associados 
supermercadistas da APAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS 
convocados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada na sede da 
ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados, na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 
2872, Alto da Lapa, SP, Auditório, 3° andar, no dia 26 DE MARÇO DE 2020, em 
primeira convocação às 14h30 horas e, em segunda, às 15h00 horas, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar conhecimento, discutir e votar o 
relatório de administração e a prestação de contas da Diretoria Executiva relativos ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019; b) votar o orçamento geral para o 
exercício de 2020; c) outros assuntos de interesse social. Conforme artigo 23 do 
Estatuto Social, nas deliberações da Assembleia Geral o voto somente poderá ser 
exercido pelo titular da empresa associada, conforme contrato social, ou por sócio-
gerente ou procurador constituídos através de instrumento público. Conforme artigo 8º 
do Estatuto Social para participação de prepostos, sem direito a voto, estes deverão 
ser credenciados na Rua Cerro Cora, 2175, Vila Romana, São Paulo - SP pelo menos 
48 horas antes da Assembleia.  São Paulo, 09 de março de 2020. Ronaldo dos Santos 
Presidente da Diretoria Executiva 
 
 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFESSORES E AUXILIARES DE 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR – COOPESCOLA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam os cooperados da Cooperativa de Trabalho de Professores e Auxiliares de 
Administração Escolar – COOPESCOLA, convocados para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, conforme dispõe o Art. 30 do Estatuto da Cooperativa, em 1ª convocação, a 
se realizar na Rua José Bonifácio, nº 450, Centro, Mogi das Cruzes – SP, no dia 20 de 
março de 2020, às 14:00, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 
1 – Prestação de contas do Órgão de Administração – Exercício 2019; 
2 – Eleição dos componentes do Conselho de Administração e Fiscal; 
3 – Outros assuntos de interesse geral dos Cooperados. 
Se não houver “quórum” legal para a instalação da Assembleia, ficam desde já convocados 
para a 2ª convocação às 15:00 h e 3ª e última convocação às 16:00 h, na mesma data e no 
mesmo local. Mogi das Cruzes, 10 de março de 2.020. 

AUREA PIRES DO RIO PENTEADO - Presidente 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003528-
41.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ADRIANO KOWALESKY, CPF 628.283.986-68, que por este Juízo, tramita de 
um Cumprimento de Sentença, movido por Banco Bradesco S/A. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 117.342,38, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos 
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0114171-
74.2008.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha 
de França, Estado de SãoPaulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a RENATA GOMES PALMEIRA BORSATO, CPF 162.562.538-33, que nos 
autos do processo em epígrafe, promovido por Banco Bradesco S/A em face de Jair 
Benjamin Borsato e Renata Gomes Palmeira Borsato, procedeu-se à penhora do valor 
depositado na conta judicial nº 2700102450059, parcela nº 1, da agência 5905-6 (Fórum 
Penha de França) do Banco do Brasil S/A, consistente em R$ 8.815,18 (oito mil, 
oitocentos e quinze reais e dezoito centavos).Encontrando-se a corré em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereça embargos à 
penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2020. Eu, 
Rogério Batista Vendramini, Escrevente Técnico Judiciário, digitei, e eu, Osmar Gubiotti 
Fragazi, Oficial Maior, subscrevi. (a) Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, Juiz de Direito.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1002176-96.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, 
Juiz de Direito da 45ª Vara Cível, FAZ SABER a Marcelo Rodrigo Coronel Duarte, CPF/MF: 
397.186.988-25, que Banco Bradesco Financiamentos S/A lhe ajuizou ação de Execução para 
cobrança de R$ 11.241,81 (fls. 128), oriunda do Contrato de Financiamento para Aquisição de 
Bens, garantido por Alienação Fiduciária nº 100762377, de 15/09/2016. Estando o executado em 
local ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 03 dias úteis, após os 20 dias 
supra, pague o débito atualizado (caso em que a verba honorária será reduzida pela metade), sob 
pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem para a garantia da execução, ou 
ofereça Embargos em 15 dias úteis, facultado ao executado neste prazo, reconhecendo o crédito 
do exeqüente e depositando 30% do valor em execução mais custas e honorários advocatícios, 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0001419-61.2019.8.26.0011. Ao Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia, Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca da Capital de São Paulo, na forma do art. 
513 §2º do NCPC. Faz saber a Clarissa de Melo Azevedo, CPF nº 289.919.868-43 e RG nº 29.542.804-1, que 
Angélica Silva De Oliveira inscrita no CPF/MF sob o nº 262.317.898-45 ajuizou Incidente de Desconsideração 
da Personalidade Jurídica para recebimento de R$ 21.846,06 decorrente da condenação da Empresa Terra 
Brasil e da Ivete do nascimento Carvalho em pagamento de danos morais, multa contratual, devolução a 
caução e honorários advoca�cios em razão da improcedência das Reconvenções apresentadas pela empresa. 
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 
15 dias, a fluir após os 15 supra sem manifestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 
fá�ca apresentada na pe�ção inicial conforme preceitua o ar�go 344 do CPC. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. SP, 05.02.2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024077-79.2016.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO TADEU 
D IGNAZIO, Brasileiro, CPF 409.669.648-02, com endereço à Rua Vinte e Quatro de Maio, 550, 
Republica, CEP 01041-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco Financiamentos S/A, objetivando a quantia de R$ 
77.129,75, datada de 26/06/2019, representada pela ação de Busca e Apreensão convertida em 
Execução de Titulo Extrajudicial Alienação Fiduciária, firmado pelas partes. Encontrando-se o(s) 
réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será 
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027721-57.2019.8.26.0002. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ES 
CAVALCANTE CONSULTORIA EIRELI - EPP, CNPJ. 18.628.007/0001-18, na pessoa de seu 
representante legal, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por ANDORINHA 
SUPERMERCADO LTDA foi determinado, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 8.064,74 (valor em Setembro/2019), sob pena de multa de 10% sobre 
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando 
ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após 
os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2019. 

 
 
 
 
 

 
 

3ª VC – Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0159870-
97.2008.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO JERONIMO DA SILVA, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de Ricardo Correa. Trata-se de ação de adjudicação 
compulsória que possui como objeto um imóvel (matrícula n° 75.403, do 6° Cartório de registro de 
Imóveis da Comarca de São Paulo, registro n° 01, de 10 de setembro de 1984, localizado a Rua 
Nelson Baldinato, n° 04, distante 17,50 m da esquina completada pela Rua São Lourenço, na Vila 
Alpina, no 26° subdistrito de Vila Prudente e contribuição municipal n° 118.230.0056-7) registrado 
em nome de Antonio Tenório Cavalcanti, que posteriormente através de compromisso de venda e 
compra vendeu o imóvel a Nobuo Inoue e sua mulher Keiko Inoue, que posteriormente, através de 
instrumento particular de compromisso de cessão de direitos, tranferiram os direitos desse imóvel a 
Mario de Bonis e sua mulher Marina Gonçalves de Bonis, que finalmente, através de instrumento 
particular de compromisso de compra e venda, venderam os direitos do imóvel ao requerente 
Ricardo Correa, que a época era solteiro e hoje encontra-se casado. Ocorre que o antigo proprietário 
(Antonio Tenório Cavalcanti) veio a falecer em 18 de setembro de 1984 e o arrolamento foi 
processado junto a 1° Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Penha de França, 
processo n° 611/85, não constando daquele processo a obrigação da outorga de escritura definitiva 
a quem de direito, fato esse que por si só contribui recusa na outorga da escritura. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1137717-72.2016.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio 
da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Chocoyama Bar e Restaurante Ltda ME 
(CNPJ: 09.204.662/0001-58), na pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco Cartões 
S.A, lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, para declarar rescindido o contrato 
de empréstimo pactuado Cartão de crédito/compra (contrato n.º 4485430500485698; da bandeira: 
VISA, do produto BNDES), pelo inadimplemento da demandada, bem como condená-la ao 
pagamento da quantia R$ 180.358,23(17/10/2016), atualização da última fatura, reconhecendo a 
aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo 
índices oficiais (INPC). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob 
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a ré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devida-
mente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP 
sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor judicialbenito@
posseimoveis.com.br, fones: (19) 3896-1400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010, estabelecido na Ave-
nida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antonio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para 
a alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º 
do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e tercei-
ros interessados de que, no período de 19/02/2020 a 17/06/2020, estará recebendo no endereço retro 
as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos 
deste edital: LOTE UM: PROCESSO Nº 000362-08.2010.5.15.0002 - DA 1ª VARA DA TRABALHO 
DE JUNDIAÍ/SP. EXEQUENTES: LUIS FERNANDO DOS SANTOS ALVES. EXECUTADO: MARIA 
SOLANGE RICCI BLOCOS – ME E OUTROS (5). IDENTIFICAÇÃO BEM: Máquina/Equipamento. 
DESCRIÇÃO: Uma máquina de fazer blocos de concreto, hidropneumática, marca Permaque, mode-
lo 2009, cor verde, com capacidade para fabricar 3000 blocos/dias. ÔNUS/OBERVAÇÃO: PENHO-
RAS: O bem encontra-se em bom estado de conservação e funcionamento. DATA DA AVALIAÇÃO: 
09 de agosto de 2018. QUANTIDADE: 01. PERCENTUAL DA PENHORA: 100,00%. VALOR UNITÁ-
RIO (%Penhorado): R$ 18.000,00. VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 18.000,00. LOTE DOIS: 
PROCESSO Nº 0010034-30.2016.5.15.0002 - DA 1ª VARA DA TRABALHO DE JUNDIAÍ/SP. EXE-
QUENTES: TAMIRES FROES DA CRUZ E OUTROS (5). EXECUTADO: FEKI – LOGISTICA E 
TRANSPORTES LTDA E OUTROS (3). Identificação: Matrícula nº 42.209 – 1º Oficial De Registro 
de Imóveis da Comarca de Ubatuba/SP. DESCRIÇÃO: Apartamento nº 24 (vinte e quatro), localiza-
do no 1º andar ou 2º pavimento do “Condomínio Edifício Brisas de Itaguá”, situado na Rua Casemiro 
de Abreu, nº 279, no lugar denominado “Acaraú”, bairro do Itaguá, perímetro urbano, contendo área 
privativa coberta de 56,1825m², área comum coberta de 12,7486 m?, somando a área construída de 
68,9311 m², mais área privativa descoberta de 10,0000 m² (correspondente à vaga de garagem), área 
comum descoberta de 24,7560m² e fração ideal do terreno de 7,9822%, cabendo-lhe o uso exclusivo 
da vaga de estacionamento descoberta nº 24. Código Contribuinte: 02.033.037-5. ÔNUS/OBERVA-
ÇÃO: a) alienação fiduciária constituída em setembro de 2013 para garantia do pagamento da dívida 
de R$ 145.800,00, correspondente ao mútuo amortizável em 180 meses. b) Penhora Av. 7 processo 
0011061-88.2017.5.15.0139 VT de Ubatuba. c). Considerando a existência de alienação fiduciária os 
lances mínimos deverão observar o limite de 80% do valor da avaliação. DATA DA AVALIAÇÃO: 15 
de março de 2019. QUANTIDADE: 01. PERCENTUAL DA PENHORA: 100,00% - VALOR UNITÁRIO 
(%Penhorado): R$ 280.000,00. VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 280.000,00. LOTE 03: PROCES-
SO Nº 0010256-32.2015.5.15.0002 - DA 1ª VARA DA TRABALHO DE JUNDIAÍ/SP. EXEQUENTES: 
GISELE MOREIRA FERREIRA. EXECUTADO: HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA – EIRELI E 
OUTROS (4). Identificação: Matrícula nº 2.743 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Peruíbe/SP. DESCRIÇÃO: Lote de terreno nº 03 da quadra H, do Jardim Casablanca, no municí-
pio de Peruíbe, medindo 10,00ms de frente para a Rua A, por 25,00ms da frente aos fundos de ambos 
os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de 250,00 m², confrontando 
do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com o lote 02, do lado esquerdo com o lote 04, e 
nos fundos com o lote 40. Cadastro Municipal nº 1.3.334.0207.001.060. Alterada a denominação da 
Rua A para Rua Casa Blanca, nos termos da av. 3. ÔNUS/OBERVAÇÃO: R-5 – Registro de arrola-
mento de bens – Pessoa Jurídica nº 15758.000530/2010-52, registrado o arrolamento do imóvel, nos 
termo9s do parágrafo 5º do artigo 64, da Lei 9532/97, determinado pela Secretaria da Receita federal 
do Brasil. DATA DA AVALIAÇÃO: 15 de outubro de 2018. QUANTIDADE: 01. PERCENTUAL DA 
PENHORA: 100,00%. VALOR UNITÁRIO (%Penhorado): R$ 500.000,00. VALOR TOTAL PENHO-
RADO: R$ 500.000,00. LOTE QUATRO: PROCESSO Nº 0010432-11.2015.5.15.0002 - DA 1ª VARA 
DA TRABALHO DE JUNDIAÍ/SP. EXEQUENTES: AMANADA LOISE PASCHOAL. EXECUTADO: 
CENTRO DE ESTÉTICA JUNDIAÍ LTDA – EPP E OUTROS (3). IDENTIFICAÇÃO: Placa: EAW4870 
– Renavam: 953251691. DESCRIÇÃO: Peugeot 307, 1.6, Flex Power, ano 2007/2008, cor preta. 
ÔNUS/OBERVAÇÃO: No processo 0001140-42.2014.5.15.0097 o veículo foi reavaliado conforme 
certificado: 1) O veículo apresenta danos na lataria em diversos pontos; 2) O tecido do teto soltou-se; 
3) Bancos em couro desgastados em certos pontos; 4) 247.000 km rodados; 5) Pneus carecas; 6) O 
automóvel está funcionando normalmente. DATA DA AVALIAÇÃO: 20 de junho de 2018. QUANTI-
DADE: 01. PERCENTUAL DA PENHORA: 100,00%. VALOR UNITÁRIO (%Penhorado): R$ 
12.000,00. VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 12.000,00. LOTE 05: PROCESSO Nº 0012157-
64.2017.5.15.0002 - DA 1ª VARA DA TRABALHO DE JUNDIAÍ/SP. EXEQUENTES: EDSON MOREI-
RA MENEGUINI. EXECUTADO: CANIL GOLDEN DOG E OUTROS (2). IDENTIFICAÇÃO: Matrícu-
la nº 78.663 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP. DESCRIÇÃO: PRÉ-
DIOS RESIDENCIAIS sob nºs 1.439 e 1.465 com frente para a Rua Zuferey e nº 178, para a Rua 
Antonio Melato, com seu respectivo terreno constituído de parte dos lotes 05 e 06 da quadra “C”, da 
Vila Progresso e parte dos lotes 01, 03, 05 e 06 da quadra “C”, da Vila de Vecchi, cidade e comarca 
de Jundiaí, com área de 1.399,75m², denominado lote 1ª, que mede 50,50ms de frente para a Rua 
Zuferey, de quem da rua olha o lote, este possui 24,50ms, do lado esquerdo, confrontando com o lote 
07, da quadra “S”, da Vila Progresso; 25,00ms do lado direito, confrontando com os lotes 07 e 08, da 
quadra “C”, da Vila de Vecchi e nos fundos 16,99ms em linha reta confrontando com o remanescente 
dos lotes 05 e 06, da quadra “S”, da Vila Progresso, deflete à esquerda em 0,10m confrontando com 
o remanescente do lote 05 da quadra “S” da Vila Progresso, deflete novamente à direita e segue por 
mais 22,00ms, confrontando com os lotes 02 e 04 da quadra “C”, da Vila de Vecchi deflete à esquerda 
em 25,00ms até atingir a Ruya Antonio Melato, confrontando com o lote 04 da “C”, da Vila de Vecchio, 
deflete à direita e, 6,00ms que faz frente para a Rua Antonio Melato, deflete à direita em 25,00ms, 
confrontando com o remanescente do lote 06, da quadra “C”, da Vila de Vecchi, deflete à direita com 
6,00ms, confrontando com o remanescente do lote 06, da quadra “C”, da Vila de Vecchi. Contribuinte 
cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 11.062.026-8. DATA DA AVALIAÇÃO: 13 de dezembro de 
2018. QUANTIDADE: 01. PERCENTUAL DA PENHORA: 100,00%. VALOR UNITÁRIO (%Penhora-
do): R$ 3.362.500,00. VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 3.362.500,00. LOTE 06: PROCESSO Nº 
0151500-76.1997.5.15.0002 - DA 1ª VARA DA TRABALHO DE JUNDIAÍ/SP. EXEQUENTES: 
DIMAS OSMAR APARECIDO. EXECUTADO: ALPHA SERVIÇOS GERAIS S/C LTDA – ME E OU-
TROS (10). IDENTIFICAÇÃO: Matrícula nº 150.288 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Co-
marca de Iguapé/SP. DESCRIÇÃO: LOTE DE TERRENO sob nº 19 da quadra “W” do loteamento 
CLUBE DE CAMPO TERRAS DE SANTA BARBARA, localizado no Bairro Rio Pequeno, Município e 
Comarca de Iguapé/SP, medindo 10,00 metros de frente para a rua Maria do Socorro Alves Cardoso, 
idêntica medida nos fundos, onde divide com a Rua Alice Dias Azevedo; por 30,00 metros da frente 
aos fundos em ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da referida rua olha para o 
imóvel, com o lote nº 20, e do lado esquerdo no mesmo sentido com o lote nº 18, encerrando uma área 
de 300,00 metros quadrados. Todos os lotes confrontantes são da mesma quadra. O imóvel matricu-
lado acha-se cadastrado na Prefeitura Municipal de Iguapé, sob nº 15.0192.0019. ÔNUS/OBERVA-
ÇÃO: Av. 4: Imóvel penhorado nos autos dos processos nºs 00486-2008.069.15.00.0-CPEX, da recla-
mação trabalhista proposta por Antonio Edilson de Santana em face de Ranger’s Empresa de Segu-
rança Ltda.; Av. 5: Penhora eletrônica nos autos 0157100+61.2003.5.15.0069, do processo de execu-
ção trabalhista proposta por Eduardo Bordenalli em face de Rangeres Serviços de Higienização Ltda. 
Av. 6: Penhora eletrônica nos autos do cpe 0000321-63.2012.5.15.0069. av. 7: Penhora eletrônica nos 
autos do processo 130700-35.1999.5.02.0029da 29ª VT de São Paulo. Av.8: Penhora eletrônica nos 
autos da cpe 00000503-15.2013.5.15.0069; Av. 9: Penhora eletrônica nos autos da cpe 000652-
11.201.5.15.0069. DATA DA AVALIAÇÃO: 10 de maio de 2016. QUANTIDADE: 01. PERCENTUAL 
DA PENHORA: 100,00%. VALOR UNITÁRIO (%Penhorado): R$ 15.000,00. VALOR TOTAL PE-
NHORADO: R$ 15.000,00. CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. 1. VALOR MÍNIMO: O valor 
mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% da avaliação, sendo que de acordo com a pecu-
liaridade de cadaprocesso/bem, poderá haver lances em percentual abaixo do mínimo, desde que 
apreciados e deferidos pela MM. Juíza. 2. COMISSÃO DO CORRETOR: Será devida a partir desta 
nomeação; em caso de remissão da dívida ou acordo antes da venda, fara jus o corretor a 2,5% sobre 
o valor do acordo, após a venda, a comissão será de 5% sobre o valor da arrematação. Havendo 
remissão da dívida ou celebração de acordo pelas partes anteriormente à consecução da venda judi-
cial, dentro do período fixado por este Juízo para efetivação do negócio jurídico, fará jus o corretor ao 
percentual de 5% sobre o valor do acordo ou total da execução (no caso de remição). 3. PREFE-
RÊNCIA: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: a) o pagamento à 
vista; b) a proposta com menor número de parcelas; c) a proposta que tiver sido recebida em primeiro 
lugar. 4. FORMAS DE PAGAMENTO: a) À VISTA, no prazo máximoe improrrogável de 24 horas a 
contar da intimação da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, tendo o preço mínimo do 
valor da avaliação, em até 20(vinte) prestação mensais e sucessivas, haja vista o vultuoso valor do 
imóvel. Na hipótese de parcelamento, o comprador deverá oferecer, a título de sinal, o montante de 
30% (trinta por cento) da proposta, sendo o restante garantido por hipoteca; neste caso, eventual 
inadimplemento dos interessados importará a perda do sinal, em sua totalidade, em favor da execu-
ção, sem prejuízo do retorno do bem para a garantia da execução, pelo valor integral da avaliação. 5. 
DA TRANSFERÊNCIA: A transferência da propriedade imobiliária somente será aperfeiçoada após o 
pagamento integral do preço estipulado para a comprae venda, sendo que a aquisição pelo compra-
dor dar-se-á de forma originária. A alienação, por sua vez, seguirá as diretrizes traçadas pelo § 2 do 
artigo 880 do NCPC. 6. ALIENAÇÃO: A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da 
execução, no qual o licitante deverá declarar estar ciente das regras da alienação por iniciativa parti-
cular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se 
descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações presta-
das. Após o prazo legal e comprovação da quitação do ITBI, será expedida a carta de alienação para 
registro imobiliário, contendo hipoteca judiciária em caso de parcelamento. 7. ÔNUS: De acordo 
com o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os bens imóveis livres de ônus tri-
butários, ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o licitante e o 
anterior proprietário do bem. Dessa forma, sub-rogados os tributos devidos no preço pagoquando da 
aquisição do bem, não há responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos tributos lançados em 
decorrência do bem transmitido. Após pagos todos os débitos do processo trabalhista, não sendo 
suficiente o remanescente para quitação de eventuais impostos (IPVA, IPTU, INSS), taxas de licen-
ciamento, multas, etc, o órgão competente deverá ajuizar a ação no Juízo competente contra o sujei-
to passivo da obrigação, quer tributária ou não. 8. VISITA:Fica autorizada ao Sr. Corretor a vistoria a 
vistoria doimóvel/bem penhorado, bem como a captação de imagens fotográficas do mesmo para 
auxiliar a divulgação da venda.Fica autorizada, também, a visitação do imóvel/bem pelos interessa-
dos, desde que acompanhados pelo Sr. Corretor, ou por quem ele indicado, valendo o presente des-
pacho, devidamente assinado eletronicamente, como MANDADO JUDICIAL para tal fim, possibilitan-
do o imediato ingresso e a inteira visitação do imóvel/bem a ser alienado. Caso haja necessidade, 
deverá ser comunicado e requerido de forma justificada à MM. Juíza responsável pela alienação para 
autorização judicial, se o caso. É vedado aos depositários, criar embaraços as diligências que dizem 
respeito a alienação particular, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do NCPC, além da sujeição à multa 
do§ 2º do mesmo dispositivo processual, legitimando-se, desde logo, o uso da força policial pelo Sr. 
Corretor, caso entenda necessária tal medida coercitiva, devendo apresentar cópia deste despacho 
às competentes autoridades, de tudo dando ciência ao Juízo,posteriormente. 9. PUBLICIDADE:O 
presente edital deverá ser publicado em jornal de grande circulação da cidade, no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho, bem como autoriza-se a publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de 
divulgação de mídia acessíveis ao Sr. Corretor, conforme, julgar mais conveniente e oportunos. Qual-
quer erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser sanada por este corretor 
até a assinatura do auto de alienação/arrematação. 10. DISPOSIÇÕES FINAIS: Incumbe ao corretor 
apresentar imediatamente, aos autos da presente execução as propostas formuladas pelosinteressa-
dos na aquisição do bem, ainda que inferiores aos parâmetros mínimos ora arbitrados, especificando 
os valores e condições de pagamento, possibilitando a apreciação pelo Juízo. Após a análise judicial, 
e se houver decisão deferindo a venda retratada, observar-se-ão as providências estabelecidas nos 
incisos do Art. 7º do Provimento GP-CR nº 04/2014 do E. TRT da 15ª Região e será concedido prazo 
razoável para que o pretenso adquirente deposite a quantia integral, no caso de pagamento à vista, 
ou o respectivo sinal, quando se propuser a alienação a prazo. 11. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 
38961400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010. b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.
com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor judicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Pos-
se, 01/03/2020 BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devida-
mente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP 
sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor judicialbenito@
posseimoveis.com.br, fones: (19) 3896-1400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010, estabelecido na Ave-
nida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antonio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para 
a alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º 
do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e tercei-
ros interessados de que, no período de 19/02/2020 a 16/08/2020, estará recebendo no endereço retro 
as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos 
deste edital: LOTE UM: PROCESSO Nº 0012713-37.2015.5.15.0002 - DA 1ª VARA DA TRABALHO 
DE JUNDIAÍ/SP EXEQUENTES: INÊS DOS SANTOS BASÍLIO E OUTROS (4) EXECUTADO: WPH 
COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA - EPP E OUTROS (2) Identificação: Matrícula nº 33.408 - 2º 
Oficial De Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP. DESCRIÇÃO: Cadastro PM nº 
71.034.019-61. Um terreno constituído pelo lote 11 da quadra “A” do Jardim ermida. Nesta cidade, 
circunscrição imobiliária, medindo 13,50 metros de frente para a Rua A, 26,62 metros do lado direito, 
visto da rua, 25,92 metros do lado esquerdo e 13,34 metros nos fundos, encerrando a área de 354,65 
metros quadrados e confronta do lado direito com o lote 112, no esquerdo com o lote 10 e nos fundos 
com o Sítio Gibrail Tamus. ÔNUS/OBERVAÇÃO: Penhorado nos autos dos processos trabalhistas nº 
12713-37/2015 da 1ª VT de Jundiaí (Av. 07); nº 684-95/2014 da 3ª VT de Jundiaí (Av. 08); e nº 10012-
15/2015 da 3ª VT de Jundiaí (Av. 09). QUANTIDADE: 01, DATA DA AVALIAÇÃO: 27/02/2018, PER-
CENTUAL DA PENHORA: 100,00% - VALOR UNITÁRIO (%Penhorado): R$ 627.000,00, VALOR 
TOTAL PENHORADO: R$ 627.000,00, LOTE UM: PROCESSO Nº 0137800-52.2005.5.15.0002 - DA 
1ª VARA DA TRABALHO DE JUNDIAÍ/SP. EXEQUENTES: MARCOS JOSÉ PREVIATTO. EXECU-
TADO: CENI - COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, NEGÓCIOS E INDUSTRIA LTDA E OUTROS (10). 
Identificação: Matrícula nº 46.101 - 2º Oficial De Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP. 
DESCRIÇÃO: UMA GLEBA DE TERRAS com área superficial de 303.851,00 metros quadrados, ou 
seja, 12 alqueires e 5.560,00 metros quadrados, situada no Bairro Ponte Alta, em Jundiaí, matriculado 
sob nº 46.101 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP, denominada Fazendo-
la Dona Donata, INCRA nº 633.054.007.234-7. ÔNUS/OBERVAÇÃO: PENHORAS: R.17, Av.27 e 
Av.28 da matrícula 46.101. Processo 137900-16.2005.5.15.0096 - 3ºª Vara do Trabalho de Jundiaí; 
Processo 16700-67.2004.5.15.0002 - 1º Vara do Trabalho de Jundiaí - Processo nº 0147300-
45.2005.5.15.0002 - 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí tem cônjuge - Márcia Santoro de Biasi. Proprietá-
rios: Gerson Luiz de Biasi CPF nº 964.780.478-49. QUANTIDADE: 01. DATA DA AVALIAÇÃO: 
20/04/2016. PERCENTUAL DA PENHORA: 0,41%%. VALOR UNITÁRIO (%Penhorado): R$ 
560.000,00. VALOR TOTAL PENHORADO:: R$ 560.000,00. CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDI-
CIAL. 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% da avaliação, 
sendo que de acordo com a peculiaridade de cada processo/bem, poderá haver lances em percentu-
al abaixo do mínimo, desde que apreciados e deferidos pela MM. Juíza. 2. COMISSÃO DO CORRE-
TOR: Será devida a partir desta nomeação; em caso de remissão da dívida ou acordo antes da venda, 
fara jus o corretor a 2,5% sobre o valor do acordo, após a venda, a comissão será de 5% sobre o 
valor da arrematação. Havendo remissão da dívida ou celebração de acordo pelas partes anterior-
mente à consecução da venda judicial, dentro do período fixado por este Juízo para efetivação do 
negócio jurídico, fará jus o corretor ao percentual de 5% sobre o valor do acordo ou total da execu-
ção (no caso de remição). 3. PREFERÊNCIA: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á 
a seguinte ordem: a) o pagamento à vista; b) a proposta com menor número de parcelas; c) a propos-
ta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 4. FORMAS DE PAGAMENTO: a) À VISTA, no prazo 
máximo e improrrogável de 24 horas a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. 
b) A PRAZO, tendo o preço mínimo do valor da avaliação, em até 20(vinte) prestação mensais e su-
cessivas, haja vista o vultuoso valor do imóvel. Na hipótese de parcelamento, o comprador deverá 
oferecer, a título de sinal, o montante de 30% (trinta por cento) da proposta, sendo o restante garan-
tido por hipoteca; neste caso, eventual inadimplemento dos interessados importará a perda do sinal, 
em sua totalidade, em favor da execução, sem prejuízo do retorno do bem para a garantia da execu-
ção, pelo valor integral da avaliação. 5. DA TRANSFERÊNCIA: A transferência da propriedade imobi-
liária somente será aperfeiçoada após o pagamento integral do preço estipulado para a compra e 
venda, sendo que a aquisição pelo comprador dar-se-á de forma originária. A alienação, por sua vez, 
seguirá as diretrizes traçadas pelo § 2 do artigo 880 do NCPC. 6. ALIENAÇÃO: A alienação dos bens 
será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante deverá declarar estar ciente das 
regras da alienação por iniciativa particular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e 
criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total 
veracidade das informações prestadas. Após o prazo legal e comprovação da quitação do ITBI, será 
expedida a carta de alienação para registro imobiliário, contendo hipoteca judiciária em caso de 
parcelamento. 7. ÔNUS: De acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam 
os bens imóveis livres de ônus tributários, ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo rela-
ção jurídica entre o licitante e o anteriorproprietário do bem. Dessa forma, sub-rogados os tributos 
devidos no preço pago quando da aquisição do bem, não há responsabilidade do adquirente pelo 
pagamento dos tributos lançados em decorrência do bem transmitido. Após pagos todos os débitos 
do processo trabalhista, não sendo suficiente o remanescente para quitação de eventuais impostos 
(IPVA, IPTU, INSS), taxas de licenciamento, multas, etc, o órgão competente deverá ajuizar a ação no 
Juízo competente contra o sujeito passivo da obrigação, quer tributária ou não. 8. VISITA:Fica autori-
zada ao Sr. Corretor a vistoria a vistoria do imóvel/bem penhorado, bem como a captação de imagens 
fotográficas do mesmo para auxiliar a divulgação da venda.Fica autorizada, também, a visitação do 
imóvel/bem pelos interessados, desde que acompanhados pelo Sr. Corretor, ou por quem ele indica-
do, valendo o presente despacho, devidamente assinado eletronicamente, como MANDADO JUDI-
CIAL para tal fim, possibilitando o imediato ingresso e a inteira visitação do imóvel/bem a ser alienado. 
Caso haja necessidade, deverá ser comunicado e requerido de forma justificada à MM. Juíza respon-
sável pela alienação para autorização judicial, se o caso. É vedado aos depositários, criar embaraços 
as diligências que dizem respeito a alienação particular, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do NCPC, 
além da sujeição à multa do § 2º do mesmo dispositivo processual, legitimando-se, desde logo, o uso 
da força policial pelo Sr. Corretor, caso entenda necessária tal medida coercitiva, devendo apresentar 
cópia deste despacho às competentes autoridades, de tudo dando ciência ao Juízo, posteriormente. 
9. PUBLICIDADE:O presente edital deverá ser publicado em jornal de grande circulação da cidade, 
no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, bem como autoriza-se a publicidade da venda do imóvel, 
pelos meios idôneos de divulgação de mídia acessíveis ao Sr. Corretor, conforme, julgar mais conve-
niente e oportunos. Qualquer erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser 
sanada por este corretor até a assinatura do auto de alienação/arrematação. 10. DISPOSIÇÕES FI-
NAIS: Incumbe ao corretor apresentar imediatamente, aos autos da presente execução as propostas 
formuladas pelo interessados na aquisição do bem, ainda que inferiores aos parâmetros mínimos ora 
arbitrados, especificando os valores e condições de pagamento, possibilitando a apreciação pelo Ju-
ízo. Após a análise judicial, e se houver decisão deferindo a venda retratada, observar-se-ão as pro-
vidências estabelecidas nos incisos do Art. 7º do Provimento GP-CR nº 04/2014 do E. TRT da 15ª 
Região e será concedido prazo razoável para que o pretenso adquirente deposite a quantia integral, 
no caso de pagamento à vista, ou o respectivo sinal, quando se propuser a alienação a prazo. 11. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, 
pelo número de telefones: (19) 38961400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010. b) Mediante propostas 
no site www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor judicialbenito@posseimoveis.
com.br. Santo Antônio da Posse, 01/03/2020 BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/
SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0000631-82.2010.5.15.0152 - DA VARA 
DO TRABALHO DE HORTOLÂNDIA/SP. EXEQUENTE: DAVID ALVES LUIZ. EXECUTADO: CAMP 
BOX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA – EPP. BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, 
devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/
SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor judicialbeni-
to@posseimoveis.com.br, fones: (19) 3896-1400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010, estabelecido na 
Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antonio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado 
para a alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do §2º do ar-
tigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e 
terceiros interessados de que, no período de 06/02/2020 a 05/05/2020, estará recebendo no endereço 
retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos 
termos deste edital: IDENTIFICAÇÃO: Placa: FMH7509 – Renavam: 569978238 – Chassi: 9BG148L-
P0EC408297. DESCRIÇÃO: 01 (UM) VEÍCULO MARCA CHEVROLET, modelo S10 LTZ FD2 CABINE 
DUPLA 2.4 FLEX, branca, transmissão mecânica, com 269.737 km rodados, usado, em bom estado, 
com uma avaria da dianteira, lado esquerdo9. REMOVIDO: Sim. DATA DA AVALIAÇÃO: 25/07/2019. 
QUANTIDADE: 01. PERCENTUAL DA PENHORA: 100,00%. VALOR UNITÁRIO (% Penhorado): R$ 
56.664,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos e sessenta e quatro reais). VALOR TOTAL PENHO-
RADO: R$ 56.664,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos e sessenta e quatro reais). CONDIÇÕES 
DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. 1. VISITA: fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que 
acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia deste 
despacho, assina eletronicamente, que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso 
e a visitação do imóvel acima descrito. É vedado aos depositários, crias embaraços à visitação do bem 
sob guarda, sob pena de ofensa ao artigo 14, inciso V, do CPC (artigo 77, inciso IV do Novo CPC), fican-
do desde logo autorizado o uso da força policial, caso a providência se mostre necessária. 2. FORMAS 
DE PAGAMENTO: a) A VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação 
da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, Registre-se a possibilidade de parcelamento do 
pagamento do valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do NOVO CPC. 3. 
ÔNUS: A aquisição realizada em alienação judicial é realizada de forma livre e desembaraçada de ônus 
(dívidas) trabalhistas, tributários e fiscais, de qualquer Orgão da Administração Pública, inscritas ou não 
em dívida pública, ou seja, os débitos até a data da alienação judicial sub-rogam no preço da arremata-
ção. Nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional e artigo 78 da Consoli-
dação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a aquisição através de alienação 
judicial (expropriação), tem natureza jurídica de AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, ou seja, A ARREMATANTE 
e o bem adquirido, não respondem por nenhum débito que incida sobre o bem (seja ele móvel ou imó-
vel), especialmente IPTU, IPVA, MULTAS E JUROS, DÉBITOS CONDOMINIAIS, que são de responsa-
bilidade do executado. Nos termos dos artigos 1.430 do código Civil e 908, § 1º do Código de Processo 
civil, o arrematante não responde pelos débitos condominiais vencidos antes da arrematação. 4. DO 
BEM MÓVEL/IMÓVEL: O(s) imóvel(s) será(ão) vendido(s) em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra(m). A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão 
são de inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O Corretor nomeado, 
é um mero mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos 
nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, compensações 
financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar 
o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá 
ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providências cabíveis. As propostas que 
não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a 
posterior apreciação do Juízo responsável. O exercício do direito de preferência só poderá ser exercido 
na modalidade presencial. Ressalvada a hipótese do artigo 903, parágrafo 5º, do Novo Código Civil, a 
desistência da arrematação, a ausência do depósito, ou inadimplemento, acarretará a perda, em favor 
da execução, do valor já pago, além da comissão destinada ao leiloeiro, sem prejuízo da aplicação de 
multa pela mora de 20% (vinte por cento), sobre o valor da venda, bem como, execução do valor rema-
nescente que poderá ser dirigida ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus 
sócios, no caso de pessoa jurídica, dispensando qualquer intimação para tanto. Na hipótese de adjudi-
cação, acordo, pagamento do débito após a publicação do despacho de nomeação, o corretor respon-
sável fará jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco por cento) do valor do bem, ainda 
que seja realizada antes da expropriação. Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, a cargo do arrematante, fará jus o Corretor nomeado, o ressarcimentos das despesas in-
corridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, 
bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-A, VIII, da CLT que serão acrescidas a execução. O 
credor que não adjudicar os bens constritos antes do despacho de nomeação, só poderá adquiri-los pre-
sencialmente durante o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos ho-
norários do Corretor nomeado. Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 48 horas, 
efetuar o depósito do valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a arremata-
ção, ou, se for o caso, de atribuí-la ao licitante concorrente, sem prejuízo dos honorários do profissional 
nomeado. Os Embargos à arrematação, de acordo com o artigo nº 903 do Novo Código de Processo 
Civil, não terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, 
ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos. O prazo para eventuais embargos à ar-
rematação ou adjudicação passará a fluir na data da alienação Pública, independentemente de nova 
notificação. A publicação deste despacho/edital supre eventual insucesso nas informações pessoais e 
dos respectivos patronos, em especial à executada e /ou sócios, inclusive aos cônjuges quando for o 
caso. Deverá o interessado proceder a impressão diretamente pela consulta pública processual do PJe, 
sendo certo que o documento assinado eletronicamente terá validade para os devidos fins, nos termos 
da lei nº 11.419/2006. Observe-se que a autenticidade poderá ser aferida mediante consulta ao seguinte 
endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, 
digitando no campo “número do documento” o número do respectivo código de barras. 7. RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de 
telefones: (19) 38961400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010. b) Mediante propostas no site www.pos-
seimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor judicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio 
da Posse, 22/11/2019 BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4001241-75.2013.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WALTER 
RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, Brasileiro, RG 10135075 e EDSON LOPES RUBINHO, Brasileiro, RG 2793779003, CPF 276.577.218-
55 que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de DIOGO ALVES DUTRA, objetivando a procedência da 
ação de Reparação de Danos causados por acidente pelo procedimento comum, para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 
22.200,00, (outubro/2013) referente acidente causado pelo réu em 12 de Julho de 2013, por volta das 22:00 horas, conforme Boletim de 
Ocorrência de Acidente de Trânsito Rodoviário de numero 18030-410. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001677-41.2019.8.26.0565.A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dra. Érika Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao RAFAEL DE SOUZA 
ANGELINE, RG 44.060.755-3, CPF 442.578.868-03, que por parte de RICARDO ALBERTO KINDSVATER foi ajuizada ação de 
Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$14.234,69 (Março/2019) referente danos 
causados a mobília e demais itens descritos nos autos, relativos a locação do imóvel situado na Rua General Osório, nº 494,apartamento nº 
83, Edifício Matisse, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul/SP. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido 
das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos 
termos do artigo 257, IV Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Caetano do Sul, aos 18 de fevereiro de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004730-10.2018.8.26.0292.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO ROBERTO CICHITOSI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EBM SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ 17.211.895/0001-06, Rua Antonio Afonso, 575, Centro, CEP 12327-270, Jacarei - SP, que 
lhe foi proposta ação de Procedimento Comum Cível por parte de ISAIAS TREZIANO DA SILVA, em que, em síntese foi ajuizada processo 
de Rescisão Contratual de Restituição da quantia paga. Recibo de sinal: 2 unidades autônomas do empreendimento Park Tabatinga, na 
Rua Dois, Bairro Maranduba, Ubatuba-SP. Valor da causa: R$ 173.256,52 (junho/18). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Jacarei, aos 07 de fevereiro de 2020. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo Digital nº 1016531-19.2015.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de Direito 
da 9ª Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP. Faz Saber a ROCHA FILMES COMÉRCIO DE MATERIAIS GRAFICO LTDA 
ME. CNPJ nº 64.995.665/0001-65 que IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, ajuizou-lhe ação de Execução de Título 
Extrajudicial para cobrança de R$14.122,66 (Junho/17). referente débitos relativos a entrega de mercadorias descriminadas na Nota Fiscal nº 
107841 anexo aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pelo autor  (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001783-29.2017.8.26.0191. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do 
Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). João Walter Cotrim Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CRIAÇÕES ALEX KIDD LTDA., CNPJ 12.463.987/0001-60, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de S 
L DA S AFONSO CALÇADOS EPP, alegando em síntese: a autora ajuizou Ação desconstitutiva de título de crédito e de cancelamento de 
protesto,c/c pedido de indenização por danos morais objetivando a nulidade do título DMI 011182-3, no valor de R$ 621,16, e a sustação do 
respectivo Protesto em definitivo junto ao Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos, bem como determinar aos órgãos restritivos que 
eliminem de seus bancos de dados a existência deste protesto, acaso haja dita informação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Ferraz de Vasconcelos, aos 03 de março de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059074-69.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) INTERFAB RETAIL DESIGN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL PROMOCIONAL LTDA - EPP, CNPJ 07.435.172/0001-
37, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de TRIO MAD COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. ME., 
objetivando o pagamento de notas fiscais e de cheque devolvido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 22.425,97, devidamente atualizada (26/10/2017), bem como dos honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo 
resposta, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 4028595-94.2013.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Herlon Alves Vieira, RG 522.170.973-0, 
CPF 032.851.616-39, com endereço à Rua Francisco, 1236, CEP 39300-000, São Francisco - MG, que lhe foi proposta ação Monitória por 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE KENNEDY, no valor de R$ 2.692,80 (Setembro/2013), referente mensalidades escolares 
vencidas e não pagas em Setembro, Novembro e Dezembro de 2010, na Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes, 
conforme documentos descritos e anexados aos autos. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a 
fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do 
valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. 
No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Cidade de 
Guarulhos, 13 de janeiro de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0014672-41.2009.8.26.0020. A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó/SP, Dra. Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo Aparecido Silva 
dos Santos (Fiador), RG 40.108.562 e CPF 317.453.908-04, que LUIZ FERNANDO NASCIMENTO, ERNESTINA DOS SANTOS, 
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E CARLOS ALBERTO NASCIMENTO, ajuizaram ação de Despejo cumulada com Cobrança de 
Aluguéis cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, objetivando receber o valor de R$ 30.000,00 (Outubro/2009), referente o Contrato de 
Locação firmado entre as partes, do Imóvel situado na Rua Izabel de Siqueira Barros, nº 203 Limão - SP, onde o réu deixou de pagar os 
Aluguéis vencidos nos meses: Abril/2009 à Setembro/2009, conforme documentos descritos e anexados aos autos. Estando o réu em local 
ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo 
ofereça defesa, sendo advertido dos arts. 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelos autores na 
petição inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do art. 257, IV do NCPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 12 de novembro de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012891-43.2017.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a José Juscelino de Almeida, CPF. 
544.224.776-68, que NORTH BANK FOMENTO COMERCIAL LTDA, ajuizou ação monitória para recebimento de R$ 3.605,05 (atualizado 
até abril/2017), oriundo da emissão do cheque nº (000105), no valor de R$ 1.685,00, do Banco Citibank, sendo o mesmo devolvido por 
insuficiência de fundos. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o 
débito. Havendo pagamento no prazo referido, o réu ficará isento pagamento de custas, mas deverá arcar com honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa (art. 701, caput e §1º, do NCPC). No mesmo prazo, se assim o desejar, poderá o réu apresentar embargos, 
por meio de advogado legalmente habilitado, os quais suspenderão a eficácia do mandado até o julgamento em primeiro grau (art. 702, 
caput e §4º, do NCPC). Na hipótese de os embargos versarem sobre cobrança superior ao valor devido, competirá ao réu declarar de 
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar (art. 702, 
§§2º e 3º, do NCPC). Deverá o réu ser alertado de que em caso de não pagamento ou de não interposição de embargos, constituir-se-á, de 
pleno direito, o título executivo judicial (art 701, § 2º, do NCPC).No caso de revelia, será nomeado curador especial. NADA MAIS. Cidade de 
São Paulo, 21 de novembro de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007116-87.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 33ª Vara Cível do 
Foro Central Cível/SP, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bety Paye Paricahua, RG. nº V602645-0 e CPF. 
232.106.418-89, que PLANUR CONSTRUTORA & URBANIZADORA LTDA, ajuizou ação de Cobrança em fase de Cumprimento de 
Sentença, objetivando receber o valor de R$ 12.416,42 (Agosto/2019). Tendo em vista o Bloqueio Judicial em conta corrente da executada 
no valor de R$ 1.452,77, os quais foram bloqueados, transferidos e penhorados nos autos supra. Estando a executada em local ignorado, 
expede-se o presente edital de intimação para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra de 20 dias, ofereça impugnação (artigo 525 
do Código de Processo Civil - Lei n.º 13.105/2015). Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV do 
NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 28 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0002434-71.2020.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JESSICA NATALY GOMES, CPF 
379.978.468-32, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de Sentença, movida por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 
PRESIDENTE KENNEDY. Estando o réu em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 9.426,89 
(Janeiro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 11 de fevereiro de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082352-96.2017.8.26.0100. O MMº Juiz de Direito da 45ª Vara Cível do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que INÁCIO RODRIGUES DA 
SILVA, com RG nº 3.180.585-1 e inscrito no CPF nº 612.134.388-53, ajuizou ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por 
Danos Materiais e Morais em face de OZNI SANTIAGO JACINTO, RG nº 4.155.737-13, inscrito no CPF/MF nº 324.505.158-10, no valor de 
R$ 58.000,00, referente ao não pagamento dos débitos provenientes da ação. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, foi 
deferida a CITAÇÃO por edital, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, para que apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial ao réu (art. 257, IV, do NCPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de 
outubro de 2019. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000219-37.2016.8.26.0001 A MMª. Juíza de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Marley Moda Comércio de e Confecções Ltda (CNPJ 11.767.103/0001-06), na pessoa de seu 
representantes legal, que por parte de Rio Claro Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados, 
foi ajuizada ação monitória objetivando o recebimento da quantia de R$ 117.450,76 (atualizada até janeiro/2016), 
decorrente do saldo devedor do Borderô de Desconto de Duplicatas, operação nº 5005947357/Contrato para Desconto de 
Recebíveis Condições Reguladoras nº 900105937. Estando o réu em lugar ignorado, expede se edital de citação, para que 
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito. Havendo pagamento no prazo referido, o réu ficará isento do 
pagamento de custas, mas deverá arcar com honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa 
(art. 701, caput e §1º, do NCPC). No mesmo prazo, se assim o desejar, poderá o réu apresentar embargos, por meio de 
advogado legalmente habilitado, os quais suspenderão a eficácia do mandado até o julgamento em primeiro grau (art. 702, 
caput e §4º, do NCPC). Na hipótese de os embargos versarem sobre cobrança superior ao valor devido, competirá ao réu 
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob 
pena de rejeição liminar (art. 702, §§2º e 3º, do NCPC). Deverá o réu ser alertado de que em caso de não pagamento ou 
de não interposição de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art 701, § 2º, do NCPC). Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 
de novembro de 2019 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001962-53.2014.8.26.0233 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Ibaté, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia Lemos Rossi, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AURELIANO SALOMÃO FERNANDES ANDRADE, brasileiro, ca-
sado, industriário, CPF 045.829.836-00, com endereço à Rua Ray Wesley Herrick, 135, apto. 203, Jardim 
Guanabara, CEP 13565-090, São Carlos/SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Banco do Brasil S.A., alegando em síntese que é credor do executado e de outras três executados da 
quantia de R$135.374,42, referente à utilização de e contrato de abertura de crédito BB GIRO RÁPIDO 
de nº 314.402.400, celebrado em 07/11/2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na 
inicial no valor de R$ 135.374,42 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatí-
cios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos ter-
mos do artigo 701 do CPC. ADVERTÊNCIAS: 1 -O réu será isento do pagamento de custas processuais 
se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer for-
malidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Ibate, aos 12 de fevereiro de 2020. 

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para intimação dos executados RUBENS DE ALMEIDA, (CPF. 326.801.478-
04, RG.1.212.678-SSP/SP), e RUTH CASTRO DE ALMEIDA, (CPF. 326.801.478-04, RG. 2.844.174-SSP/SP); a
credora hipotecária Caixa Econômica Federal CEF (CNPJ.00.360.305/0238-21); e demais interessados, expe-
dido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO 0001062-87.2006.8.26.0609, movida por
CONDOMINIO RESIDENCIAL SERRA VERDE (CNPJ.51.444.677/0001-50). O Dr. NELSON RICARDO CASSALEIRO,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra/ SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881,
§ 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network
Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP
nº960, em condições que segue: BEM: Apartamento nº 26, do 2º andar, do Bloco 2, do Tipo A, do Conjunto Residencial
Serra Verde, sito à Rua Pinheiros, nº587, zona urbana, Município de Taboão da Serra, com área útil de 48,5900m2,
área comum de 5,7550m2, perfazendo o total de 54,3450m2, e uma fração ideal no terreno de 0,07970288840%,
correspondente ao mesmo uma vaga indeterminada em estacionamento descoberto, com área inclusa na área comum
da unidade, com a confrontação constante do memorial descritivo da Instituição e especificação de condomínio -
cadastro nº 362326362480001020223, matrícula 55.572, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da
Serra/SP; Consta conforme R.2, hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal CEF (CNPJ.00.360.305/0238-21);
e conforme Av,3, a credora hipotecária Caixa Econômica Federal CEF, caucionou em favor do Banco Nacional da
Habitação os seus direitos creditórios decorrentes da garantia hipotecária que é detentora. AVALIAÇÃO: R$170.000,00
em Maio/2019; DÉBITO EXEQUENDO: R$33.223,33 (Março/2013); DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá
início no dia 19 de Março de 2020, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 24 de Março de 2020, às 15:00 horas,
e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 14 de Abril de 2020,
às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou maior
que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2º leilão).
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada,
devendo anteceder o início de cada leilão, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em
até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas
a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. Único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO
- O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A.
através do site www.bb.com.br no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento
do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO
DO LEILOEIRO 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser
paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do
leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais
débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos decor-
rentes de condomínio que não venham a ser satisfeitos com o produto da arrematação do imóvel serão de respon-
sabilidade do arrematante, na qualidade de adquirente da unidade, nos termos do art. 1.345, do CC. Os débitos de
natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor
tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra,
sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será
responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de
arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art.
901, caput, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva
praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando
a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse
www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados RUBENS DE ALMEIDA, (CPF. 326.801.478-04, RG.
1.212.678-SSP/SP), e RUTH CASTRO DE ALMEIDA, (CPF. 326.801.478-04, RG. 2.844.174-SSP/SP); a credora
hipotecária Caixa Econômica Federal CEF (CNPJ.00.360.305/0238-21); e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE 1º e 2º leilão dos DIREITOS DE COMPROMISSÁRIA COMPRADORA sobre o bem imóvel abaixo descrito
e para INTIMAÇÃO da executada VALDELIZA KORSAKOV CALIXTO (RG.22.653.637-3, CPF.129.036.278-51),
seu marido MARCOS ANTONIO CALIXTO (CPF.124.968.098-08); A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA (Divisão
da Dívida Ativa); expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO 0007436-02.2019.8.26.0048,
movida por ESPÓLIO DE MARY CID VAZQUEZ (RG.951668-DOPS-SP, CPF.043.604.028-05), representada por sua
inventariante CHARLOTTE MARIA CID VAZQUEZ (CPF.263.245.798-08). O Doutor Orlando Haddad Neto, Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER
que levará a leilão os bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
(www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM – IMÓVEL: OS DIREITOS DA EXECUTADA NA
QUALIDADE DE COMPROMISSÁRIA COMPRADORA SOBRE O LOTE Nº 565 DA QUADRA Nº17, do loteamento
denominado JARDIM ESTÂNCIA BRASIL – 5º GLEBA, ex-Chácaras Brasil, situado no bairro da Caioçara,
perímetro urbano desta cidade e comarca de Atibaia, com a área de 967,70m², conforme título aquisitivo
transcrito sob nº 9.199 do Livro 3-V, loteamento inscrito nos termos do Decreto Lei 58,37 e seu regulamento Decreto
3059/38, sob nº 66, às fls. 322 do livro 8-B em 01/06/1964, medindo o referido lote, linearmente no seu todo, 11,00
metros de frente para a Avenida Brasil, mais 14,13 metros em curva, na confluência da Avenida Brasil com a Estrada
E; 20,00 metros nos fundos, onde confronta com parte do lote nº 559, 46,00 metros da frente aos fundos, confron-
tando do lado direito de quem da avenida olha para o imóvel com o lote nº564; por 38,00 metros do lado esquerdo,
seguindo a mesma orientação, confrontando com a Estrada E, no qual também faz frente. BENFEITORIAS: Sobre
a área do imóvel avaliado, um terreno edificado com a área total erigida de aproximadamente 400m², e a área de
terreno de 950m², formando uma chácara composta de: 4 dormitórios, sendo uma suíte; sala para leitura;
biblioteca; sala para TV; lavandeira; escritório; 3 banheiros; amplo closet; garagem para 4 carros; portão
automático; toda murada; canil; pomar com frutas exóticas; piscina com hidromassagem e cascata; poço
artesiano; amplo cozinha com espaço gourmet; pergolado; viveiros. ÔNUS: Não foram verificados ônus sobre
o referido bem. CERTIDÃO de compromisso de compra e venda nº 313732; INSCRIÇÃO FISCAL: 11.065.037.00-
0122132; AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$540.000,00 em Junho/2018; DÉBITO EXEQUENDO: R$54.924,49 em 01/
10/2019; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 18 de março de 2020, às 15:00 horas,
encerrando-se no dia 23 de março de 2020, às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-
á sem interrupção, encerrando no dia 14 de Abril de 2020, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – No
primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem. Não havendo lance superior à
importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte)
dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não
inferiores a 50% da última avaliação atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de
incapaz. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico, forne-
cendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema
do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente
será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período
previsto. O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim
como o Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico
previamente designado por este fim de acordo com as normas administrativas do Tribunal. O bem será vendido no
estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições,
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos pendentes
que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam
sub-rogados no preço da arrematação. - O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apre-
sentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda
etapa, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação
atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. PAGAMENTO - O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em
até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro
Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos
até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao
MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo
1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado.
O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de
gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização
que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na
posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do
NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento,
tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone
(11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Fi-
cando a executada VALDELIZA KORSAKOV CALIXTO (RG.22.653.637-3, CPF.129.036.278-51), seu marido MAR-
COS ANTONIO CALIXTO (CPF.124.968.098-08); A PREFEITURA DE ESTÂNCIA DA ATIBAIA (Divisão da Dívida Ativa);
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou
na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO das executadas LR DE OLIVEIRA BORDIN
PADARIA ME (CNPJ. sob nº 08.958.055/0001-10), LUCIANA RALHO DE OLIVEIRA BORDIN (CPF.283.160.018-
96); expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, PROCESSO 1009585-
16.2018.8.26.0071, movida por RICHARD SAIGH INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (CNPJ.61.206.397/0001-67). O
Doutor JOAO AUGUSTO GARCIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, na forma da Lei, nos
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões
on-line da Argo Network Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM – MÓVEL:
Veiculo marca Renault,  modelo Sandero Aut1016V, placa EKT-6271, ano/modelo 2009/2010, chassi
93YBSR6GHAJ355619, cor prata, RENAVAM 00172987008; DEPOSITÁRIA: LUCIANA RALHO DE OLIVEIRA BORDIN
(CPF.283.160.018-96); AVALIAÇÃO: R$16.652,00 CONFORME TABELA FIPE mês referência Junho/2019; DÉBITO
EXEQUENDO: R$2.984,09 em 10/02/2020; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 18 de março
de 2020, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 23 de março de 2020, às 15:00 horas, e, para eventual
segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 17 de abril de 2020, às 15:00 horas.
CONDIÇÕES DE VENDA – No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem.
Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se
estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo
pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da última avaliação atualizada. Os interessados deverão cadas-
trar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas.
Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados
on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente será realizada segunda tentativa de
leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto. O procedimento do leilão
deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como o Provimento CSM nº 1625/
2009 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado
por este fim de acordo com as normas administrativas do Tribunal. O bem será vendido no estado de conservação em
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designa-
das para as alienações judiciais eletrônicas. PAGAMENTO - O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até
24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro
Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até
a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM.
Juízo da causa. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontram.
Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência
patrimonial dos bens arrematados (carta de arrematação, registro, reintegração de posse e demais providências, nos
termos dos Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados
até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente
para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde
estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar
acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando as executadas LR DE OLIVEIRA BORDIN PADARIA ME (CNPJ.
sob nº 08.958.055/0001-10), LUCIANA RALHO DE OLIVEIRA BORDIN (CPF.283.160.018-96); e demais interes-
sados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de
seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL - RELAÇÃO DE CREDORES, (art. 7º, § 2º da Lei 11.101/05) e AVISO SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO
APRESENTADO (art. 53, p. único da Lei 11.101/05) com prazo de 10 dias para impugnação contra a relação
de credores (art. 8º da Lei 11.101/05) e, simultaneamente, prazo de 30 dias para objeção ao plano (art. 55,
“caput”, da Lei 11.101/05), expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial da TKASA COMÉRCIO
VAREJISTA LTDA., CNPJ 26.714.901/0001-39, processo digital nº 1064903-57.2019.8.26.0100. O DR. TIAGO
HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, aos que o presente EDITAL, virem ou dele tiverem conhecimento,
que TKASA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA., apresentou o Plano de Recuperação Judicial às fls. 850/948 dos autos
digitais, sendo fixado o prazo de 30 dias, a partir da publicação deste, para a apresentação de eventuais objeções
nos termos do caput do art. 55 da Lei 11.101/2005. Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação pelo
site do TJSP, bem como pelo site www.ala-admjudicial.com.br. FAZ SABER, também, que a Administradora Judicial ALA
Consultoria e Administração, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos
documentos que lhe foram apresentados pelos credores, elaborou sua relação de credores, na forma do caput e §2º
do artigo 7º da Lei nº 11.101/05. Lista de credores: CLASSE I CREDORES TRABALHISTAS: STEPHANIE CASTRO DE
MELLO, R$2.336,66; VANUSA ALVES DOS SANTOS, R$2.335,56; KAIQUE PAES FONSECA, R$2.237,66; IGOR
CAMARGO DE DEUS FELIZ, R$2.226,79; MARLENE VIANA DA SILVA VENTURA FIGUEREDO, R$2.319,65; JANETE
ADACILIA DE LIMA, R$2.324,12; KAIQUE BONIFACIO DE MOURA MONTEIRO, R$2.435,42; BRUNO APARECIDO
DOS SANTOS, R$298,13; CLEOMAR DE OLIVEIRA LIMA, R$269,78; DENYS HENRIQUE COELHO DA SILVA,
R$2.239,18; LUIZ FERNANDO ALVES ARAUJO, R$2.182,10; THAINA MEDEIROS DE JESUS, R$2.198,81; EVA
CARVALHO DE SOUZA LUCENA, R$2.195,34; JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA, R$3.788,14; MARCUS VINICIUS
MATURANO BASTOS, R$3.623,63; PEDRO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS, R$5.303,87; ROSEANE FERREIRA
DE GODOY, R$2.986,25; FATIMA DOMINGOS BELIZARIO, R$835,73; KLEBER PINHEIRO RODRIGUES, R$917,85;
ROBSON DA SILVA PEREIRA, R$555,69; SIMONE DA SILVA MARQUES, R$287,88; SUZAN DA SILVA NEVES,
R$846,96; THAYNARA MAGALHAES REIS SILVA, R$860,16. CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: AFG
ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, R$400.000,00; AMAZONAS LESTE LTDA, R$80.000,00; BANCO ITAUCARD S/A,
R$84.466,13; BEL FIX IMPORTACAO LTDA, R$76.299,93; CANAL BRASILEIRO, R$12.880,00; CONSTRUTORA
Z.L. LTDA, R$275.059,00; DB S/A COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, R$759.274,13; IMOLA IND. E COM.
DE MÓVEIS LTDA, R$17.794,72; Itaú Unibanco S.A, R$1.851.507,56; LINOFORTE MÓVEIS LTDA, R$347.787,52;
M.E. GONÇALVES INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA, R$308.172,66; MARCO AURÉLIO FERREIRA LISBOA,
R$288.343,27; MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA, R$2.783.540,71; MOVEIS K1 LTDA, R$546.877,16; MOVEIS
PROVINCIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, R$109.733,20; MOVEIS TREMARIN LTDA., R$47.360,00; PLATINUM
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, R$77.010,31; PLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, R$685.880,20; R A DESIGN INDÚSTRIA MOVELEIRA EIRELI, R$328.333,79; VALDEMOVEIS IND COM TRAN
IMP EXP MOV LTDA, R$30.297,00. CLASSE IV - CRÉDITOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE: ABITARE ESTOFADOS, R$33.045,63; CRISTIANE APARECIDA GAZOLI, R$900,00; ESTOFADOS
BURITI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, R$321.083,67; FELIPE PATRICIO SILVA, R$650,00; GIOVANA DE
SOUZA BELATO, R$400,00; JORLY MOVEIS E ESTOFADOS LTDA EPP, R$99.955,20; JOSE HENRIQUE DA SILVA,
R$560,00; JULIANA VIANA DE SOUZA, R$150,00; KNR INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA, R$62.764,45; MONICA
SOUZA SOARES, R$650,00; NEW CEVAL LTDA EPP, R$400.928,84; REOBOTE RECUPERAÇÃO DE UTENSÍLIOS
PLÁSTICOS LTDA, R$31.435,26; SILVA E SHINYA LTDA, R$703.871,03; SUPREME-ESTOFARIA LTDA ME,
R$25.651,10; THOR INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, R$8.852,86. Total Geral R$ 10.847.120,69. Nos
termos do Artigo 55 da Lei nº 11.101/05, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste edital, qualquer
credor, devedor, seus sócios e o Ministério Público poderão apresentar ao Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo, objeção ao plano de recuperação judicial. Outrossim,
nos termos do artigo 8º da Lei nº 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste edital, qualquer
credor, devedor ou seus sócios e o Ministério Público poderá apresentar impugnação contra a relação de credores,
apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se se contra a legitimidade, importância ou classificação
de crédito relacionado. Por fim, nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/05, qualquer credor, devedor ou seus
sócios e o Ministério Público poderá ter acesso, em horário comercial, aos documentos que fundamentaram a apreciação
das divergências e habilitações de crédito, nas dependências da Administradora Judicial nas dependências da
Administradora Judicial Ala Consultoria e Administração, com sede à Avenida da Liberdade, n° 21, Cj. 1310, Centro,
São Paulo, CEP: 01503-000, Tel. (11) 3159.2663. Para esta finalidade, solicita-se que os interessados entrem em
contato por e-mail: contato@ala-admjudicial.com.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
mando expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma de lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2020.

Santa Cruz Participações S.A. - CNPJ nº 60.890.746/0001-40 - NIRE: nº 35.300.054.512 - Aviso aos 
Acionistas - Esta à disposição dos Sres acionistas, na sede social à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 5º 
andar, sala 501, SP/SP,os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercí-
cio social encerrado 31/12/2019. SP, 02/03/2020. Rodolfo de Almeida Prado - Diretor Superintendente
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Thais Spagolla Fernandes, leiloeira pública oficial, JUCESP nº 926, autorizada pelo Credor Fidu-
ciário: STARS SECURITIZADORA S/A, CNPJ/MF nº 25.136.143/0001-56, com sede na Rua Pinhei-
ro Guimarães, nº 486, sala 11, São Paulo/SP, nos termos da Escritura Pública de Convênio de 

Limite de Crédito, Confissão de Dívida e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, firmada em 29/08/2018 
na qual figuram: Como Devedora: LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 59.400.853/0001-63, com sede na Estrada de Guaraciaba, nº 595, bairro de Sertãozinho, Maúa/SP, CEP: 09370-
840, representada por seu administrador não sócio: GERALDO ZINATO, brasileiro, casado, empresário, portador da cé-
dula de identidade RG sob o nº 11.076.747-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 957.432.788-49. Como Garantidora 
e Fiduciante: SGAJ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
19.681.219/0001-21, com sede na Travessa Tacomaré, nº 250, Apto. 91, Parque da Mooca, São Paulo/SP, CEP: 03127-
200, representada por seus sócios administradores: GERALDO ZINATO, acima qualificado, e SARAH REGINA SANTOS 
ZINATO, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 9.241.532-5 SSP/SP, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 049.676.068-81. Levará a  PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL, de modo Presencial e On-Line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos e o que mais se aplicar, no dia 17 de março de 2020 às 10:00, à Rua 
Galvão Bueno, nº 782, 8º andar, Liberdade, São Paulo/SP e também On-Line: www.123leiloes.com.br, em PRIMEIRA 
PRAÇA, com lance mínimo igual ou superior a R$ R$ 5.437.406,69 (cinco milhões e quatrocentos e trinta e sete mil e 
quatrocentos e seis reais e sessenta e nove centavos), atualizado até 01 de março de 2020 pelo índice IGP-M, os 
imóveis abaixo descritos, com a propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, em 17/02/2020: IMÓVEL 1: Sítio 
São João, bairro Rio Tatuí, município de Tatuí/SP,  imóvel matriculado sob nº 101.988 no Cartório de Registro de 
Imóveis de Tatuí – SP. IMÓVEL 2:  Sítio São João, estrada municipal do bairro Jurumirim, do bairro do Rio Tatuí, 
Município de Tatuí/SP, imóvel matriculado sob nº 101.661 no Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí – SP. Todas 
as características dos imóveis, como área e confrontações, estão discriminadas nas matrículas dos imóveis, 
disponíveis no site da leiloeira. Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 18 de março 
de 2020, no mesmo horário e local, para realização da SEGUNDA PRAÇA, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
5.616.044,40 (cinco milhões e seiscentos e dezesseis mil e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Os imó-
veis encontram-se ocupados e a suas desocupações serão por conta do adquirente, nos termos do parágrafo 7º do art. 27 
ou art. 30 da Lei 9.514/97. Os imóveis não serão vendidos separadamente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) 
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, 
horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos, despesas e comissão da leiloeira, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros 
interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. Caso haja arrematante quer em primeira ou se-
gunda praça a escritura de venda e compra será lavrada em até 30 dias, contados da data do leilão. Todos os débitos 
pendentes relativos a tributos, despesas condominiais e outros encargos, que incidam sobre o imóvel, serão de 
responsabilidade do arrematante em caso de arrematação em primeira praça. O arrematante é ainda responsável 
pelo pagamento de todos os impostos, taxas, despesas de condomínio e outras, de qualquer natureza, que incidam sobre 
o imóvel desde a data da arrematação, passando a responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, 
inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuição e encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ou que sejam 
a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades públicas 
e despesas em geral, (b) pela manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas neces-
sárias à imissão ou defesa da posse; e (c) por construções, reformas e demolições que venha a realizar no imóvel e ob-
tenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. O arrematante deverá pagar tais obrigações em seus 
vencimentos, ainda que lançadas em nome do Credor Fiduciário ou de seus antecessores. DOS PAGAMENTOS: O arre-
matante deverá efetuar o pagamento integral do lance, bem como a comissão da leiloeira de 5% sobre o valor da ar-
rematação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, conforme orientações 
enviadas pela leiloeira por e-mail logo após a arrematação. Decorrido o prazo sem que arrematante tenha realizado o 
depósito, a leiloeira declarará o segundo lançador como vencedor do certame, sem prejuízo da aplicação da sanção pre-
vista no art. 897 do NCPC, e penalidade prevista no artigo 358 do Código Penal. A comissão da leiloeira não está inclusa 
no valor do lance e não será devolvida, salvo em caso de decisão judicial. DAS CONDIÇÕES: Os imóveis serão vendidos 
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões 
constantes dos registros imobiliários, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, 
abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição dos imóveis e a 
realidade existente. O arrematante adquire os imóveis no estado de conservação em que se encontram e declara que tem 
pleno conhecimento de suas instalações, nada tendo a reclamar quanto a eventual vício, ainda que oculto, ou defeito de-
corrente de uso, a qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela eventual regularização que se 
fizer necessária. Todas as providências e despesas necessárias à desocupação dos imóveis, efetiva imissão na posse, 
atos atinentes à transferência de propriedade, baixa de gravames, regularização de áreas entre outras, correrão por conta 
do arrematante. COMO PARTICIPAR: Os interessados em participar do leilão no modo presencial, devem se dirigir ao 
escritório da leiloeira, já os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.123lei-
loes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão e se habilitar 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial/online. O interessado, sendo pessoa física, 
deverá fornecer ao leiloeiro cópia de seus documentos de identificação (CPF, RG e Comprovante de Residência) e se 
pessoa jurídica, cópia do contrato social ou ata de eleição de diretoria, estatuto social e cartão do CNPJ, além do CPF, RG 
e Comprovante de Residência do responsável pela Pessoa Jurídica. Menores de 18 anos somente poderão participar do 
leilão se emancipados, representados ou assistidos pelo responsável legal. Durante a alienação, os lances deverão ser 
oferecidos diretamente no sistema do gestor. Sobrevindo novo lance 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 lances, em igualdade de condi-
ções com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente no escritório da leiloeira oficial, localizado na Rua Galvão Bueno, nº 782, 8º andar, 
Liberdade, Capital – SP, ou ainda, pelo telefone (11) 2131-0330 e email: contato@123leiloes.com.br. Edital publicado de 
forma resumida – versão completa no site da leiloeira www.123leiloes.com.br. 

6ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP - Edital de 1ª e 2ª PRAÇA PÚBLICA de bem imóvel e de 
intimação de José Luiz Abrantes e da promitente vendedora Alphaville Urbanismo S/A e a quem 
possa interessar, extraído dos autos da Ação de Execução de Partilha de bens nº 1009078-
40.2013.8.26.0068 movida por Joyce Juodinis em face de José Luiz Abrantes. A Dra. Maria Elizabeth 
de Oliveira Bartoloto, MM. Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, FAZ 

SABER, que, com fulcro no art. 689A do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM nº 1625/09 do TJSP, através da 1,2,3 Leilões 
(www.123leiloes.com.br), portal de leiloes eletrônicos, levará a público pregão de venda e arrematação na1ª Praça com 
início em 17/11/2015 às 14:30h e término no dia 20/11/2015 às 14:30h , não havendo lances superiores à avaliação, terá 
início imediatamente a 2ª Praça com término no dia 10/12/2015 às 14:30h, ocasião em que o bem será arrematado pelo 
maior lance, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação. IMÓVEL: Direitos (estes totalmente quitados, conf. 
ofício encaminhado pela Alphaville Urbanismo S/A ao juízo, bastando a regularização, pelo arrematante, perante o CRI) 
oriundos do instrumento particular de compra e venda sobre um terreno urbano (Lt. 23, qd. 24) do loteamento Aldeia da 
Serra – Residencial Morada das Flores, localizado no município de Santana de Parnaíba da Comarca de Barueri/SP, com 
área de 400,3m², medindo 14,69m² de frente para a Al. das Violetas de quem da rua olha para o lote, mede da frente aos 
fundos 30m² do lado direito onde confronta com o lote 24; 30m² do lado esquerdo, onde confronta com o lote 22; e 12m² 
nos fundos onde confronta com parte dos lotes 08 e 09, com área construída de334,01m².Cadastro Municipal nº 
24354.23.10.0155.00.000; matrícula 97.754 do 1º CRI de Barueri. Avaliação do imóvel: R$ 1.292.328,05. (Out/15). Não 
constam ônus na matrícula do imóvel. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Constam 
débitos de IPTU no valor de R$ 4.547,98; débitos condominiais de R$ 1.528,96 (atualizados até Out/2015) Eventuais ônus 
sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-
rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. PAGAMENTOS: O arrematante 
efetuará o pagamento integral do lance, bem como a comissão do Gestor de 5% sobre o valor da arrematação, no prazo 
máx. de 24h a contar do término do leilão, através de guia de depósito judicial do BB em favor do juízo, conf. orientações 
enviadas pelo gestor por e-mail após a arrematação. Decorridos o prazo sem que arrematante tenha realizado o depósito, 
o gestor declarará o segundo lançador como vencedor do certame, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 
695 do CPC e penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, tal informação será enviada ao MM. Juízo para a aplicação 
das medidas legais. A comissão do gestor não esta inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo em caso de 
decisão judicial. Em casos de remição, acordo e adjudicação, o valor do gestor será devida. Fica o requerido, José Luiz 
Abrantes e a vendedora Alphaville Urbanismo S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
sejam localizados para a intimação pessoal. E para que produza seus fins, efeitos e direitos, será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Barueri, 06 de novembro de 2015. Maiores informações: www.123leiloes.com.br 
ou (11) 2131-0330.
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11/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Zanini-11h. LOC.: SP. Caminhões, Veículos, Guindastes, Máquinas Operatrizes, Equipamentos Industriais, 
Pontes Rolantes, Equip. Movimentação e Trans. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA. 11/03/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Schulz-11:30h. 
LOC.: SC. Jardinagem, motobombas e aspiradores. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO CNPJ) - Joinville/SC. 11/03/2020 - A PARTIR DAS 15h. 
Alstom-15h. LOC.: SP. Cabos, Chapas de Aço, Peças Metálicas, Peças em cobre e outros. Alstom Brasil (SP - Água Branca). 11/03/2020 - A 
PARTIR DAS 14h. Martin Brower-14h. LOC.: SP. Caminhões e Cavalos Mecânicos. MARTIN BROWER. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Schulz-
11h. LOC.: SC. Ferramentas Elétricas, Ferramentas Pneumáticas, Kits De Ferramentas Manuais E Acessórios Para Ferramentas Elétricas.. 
SCHULZ COMPRESSORES (NOVO CNPJ) - Joinville/SC. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 12:30h. Chevrolet-12:30h. LOC.: SP. Chevrolet Cruze. GM 
(CHEVROLET) - São Caetano do Sul/SP. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Compartilhado N°1009A-13:30h. LOC.: SP, RS, SC, GO. Mobiliários, 
Peças e Componentes Industriais. TOYOTA DO BRASIL LTDA/ INDAIATUBA-SP (Resrtito PJ), Tigre_Rio Claro, FEDEX BRASIL LOGISTICA E 
TRANSPORTE LTDA, FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, BAUKO EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM SA, 
TiVITSão José dos Campos, PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES, Usina Cerradinho, CRELUZ - D - Pinhal/RS. 
12/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado N°1009B-14h. LOC.: MG, RJ, SP, RS, MT. Veículos de Passeio e Utilitários. MAISATIVO INTERM. 
DE ATIVOS, PG Consultoria em Comunicação, Telefonica Brasil (Sucatas), SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, GNV RENT A CAR 
LOCADORA DE VEICULOS, HARSCO RAIL - Rio de Janeiro/RJ, Telefonica Brasil. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. PME Nº2025-14:30h. LOC.: 
RJ. Fiat Ducato Maxicargo e outros.. Luiz Henrique Reboques ME. 12/03/2020 - A PARTIR DAS Salas Comerciais. MA Imóveis - Salas Comerciais 
- Jd. Londrina 15h. LOC.: SP. Conjuntos Comerciais - Jardim Londrina, São Paulo/SP.. Paula Naddeo Viscomi. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 
15:30h. Santos Brasil-15:30h. LOC.: SP. Semirreboque Porta Container Facchini. Unidade Clia Guarujá. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. Souza 
Cruz-16h. LOC.: RJ, RS, SP, PE, RR, MT, SC, BA. Fiat Palio Fire, Fiat Uno Way, Sucata de Veículo, Caminhão Baú Mercedes-Benz e Outros.. SOUZA 
CRUZ LTDA - São Paulo/SP, SOUZA CRUZ LTDA - São Paulo/SP (Sucata de Veículo), SOUZA CRUZ LTDA - São Paulo/SP (Palios e Caminhões 
Restritos P/ Compradores do RS). 12/03/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. PME Nº2029-16:30h. LOC.: MG. Sistema de Alimentação, Forno a Óleo, 
Tanques, Serra Laminada e outros.. STEAM MASTER. 13/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Schulz-11h. LOC.: SC. Geradores, Maq Transformadora 
De Solda, Ferramentas Elétricas, Condicionadores De Ar E Acessórios Para Ferramentas Elétricas. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO CNPJ) - 
Joinville/SC. 13/03/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Bauko-13:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras Toyota. BAUKO EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO 
E ARMAZENAGEM SA. 13/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Grupo Edson Queiroz-14h. LOC.: MA, CE, BA, PA. Veículos, Motocicletas, Caminhões, 
Semirreboques e Compressor.. INDAIA_FILIAL FORTALEZA, NGB MATRIZ (Sucatas). 16/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Goodyear-11h. LOC.: SP. 
Peças e Componentes Automotivos. GOODYEAR - Americana/SP. 16/03/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Nova América-11:30h. LOC.: SP. 
Veículos, Caminhões, Semirreboques, Reboques, Colhedoras, Tratores, Plantadeiras, Dollys. NOVA AMERICA AGRÍCOLA S/A - AGRICOLA. 
16/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Monsanto-13h. LOC.: SP. Equipamentos de Teste e Laboratório.. Monsanto - Itai/SP (Restrito Somente PJ). 
18/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Era Técnica-11h. LOC.: SP. Caminhões, Rolos Compactador, Retroescavadeira, Motoniveladora e outros.. 
Era-Tecnica Engenharia Construcoes e Servicos Ltda. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Usina Santa Adélia-11:30h. LOC.: SP. Ônibus e 
Colhedoras de Cana. USINA SANTA ADÉLIA - Sud Mennucci, USINA SANTA ADÉLIA - Pereira Barreto, USINA SANTA ADÉLIA JABOTICABAL- 
Matriz. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Mineração Morro do Ipê-13h. LOC.: MG. Us. Beneficiamento de Minério, Britadores, Bombas de 
Polpa, Motores, Perfuratriz, EScavadeira, Caminhões, MRO. MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ (MMI). 18/03/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Tereos-
13:30h. LOC.: SP. Caminhão, Tratores, Reboques, Pá Carregadeira, Transbordo e outros.. TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL - Cruz Alta 
(Olímpia/SP) (Restrito Sucata), TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL - Cruz Alta (Olímpia/SP), TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL - Cruz Alta 
(Olímpia/SP) (Restrito Somente PF e PJ residentes em SP), TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL - Tanabi (Tanabi/SP). 18/03/2020 - A PARTIR 
DAS 14h. CCI Construções-14h. LOC.: SP. Caminhão, Rolo Compactador e Cilindro. CCI CONSTRUÇÕES. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. 
Jaragua Bahia-14:30h. LOC.: BA. Colheitadeira Massey, Pá Carregadeira, Manipulador Telescópico, Plantadeira, Plataforma e outros.. JARAGUA 
BAHIA. 18/03/2020 - A PARTIR DAS Banco Itaú. MA Imóveis - Banco Itaú - 15h. LOC.: SP. Apartamentos em Santana de Parnaíba.. Banco Itaú 
S/A. 18/03/2020 - A PARTIR DAS Banco Pan 15h. MA Imóveis - Banco Pan 15h. LOC.: SP, PE. Apartamentos e Terreno em São Bernardo do 
Campo/SP, Pindamonhangaba/SP, Jaguaruana/CE e Recife/PE.. Banco Pan, Brazilian Securities Companhia. 18/03/2020 - A PARTIR DAS Nexa 
Três Marias Público. MA Imóves - Nexa Três Marias Público - 15h. LOC.: MG. Terrenos em Vila Residencial CMM e Ermírio de Morais - Três 
Marias/MG. Nexa S/A. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. Bayer-16h. LOC.: SP. Chevrolet Prisma. BAYER S A - São Paulo (Apenas Compradores 
de SP). 18/03/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. Pedertractor-16:30h. LOC.: SP. Caminhões, Máquinas de Corte, Centro de Usinagem, Compressores 
e Outros.. PEDERTRACTOR.

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.

11/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. PME Nº2012-13h. LOC.: SP. Máquinas de Solda, Oven Reflow, Conveyor e Pick and Place, Insersoras de 
Componentes. Andre de araujo comercio de maquinas me. 11/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. 
Empilhadeira Trator 2014, Porta Pallets Com 5,00 Mts, Plasma Messer, Guilhotina Newton, Fresa Infreza Ftv2, Solda Tig Dpt 500. G5 BUSINESS 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 12h. Union Share-12h. LOC.: SP. Carregadeira Empilhadeira Ano 
2012, Tanque P/ Esgotar Fossa 2012, Tampográficas, Tornos, Empilhadeiras, Chiler. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 
13/03/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Business-12h. LOC.: SP. Transportadora Vende 720 Posições De Porta Pallets, Empilhadeiras Gas E 
Elétricas, Rolo Compactador, Caixas E Caçambas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 17/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. 
Luma-14h. LOC.: SP. Veiculo blindados e não blindados, não sendo necessário CR para participar.. LUMA. 17/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. 
Company Vector-14:30h. LOC.: SP. Motobomba, Empilhadeiras, Geradores, Compressor, Mezanino, Torquímetros. G5 BUSINESS 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 12h. Union Share-12h. LOC.: SP. Furadeiras Radial, Compressores, 
Prateleiras, Gerador, Empilhadeira, Soldas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. 
PME Nº2028-15:30h. LOC.: SP. Geradores, Motores, Ferramentas, Talha Elétrica, Equipamentos e Outros.. Megatrend.

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.

11/03/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. Mapfre-15:30h. LOC.: SP. Veículos Sinistrados. 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.

Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico – Em Liquidação Extrajudicial
CNPJ/MF N.º 43.202.472/0001-30 - EDITAL DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico – Em Liquidação Extrajudicial, liquidada por força da Resolução 
Operacional - RO nº 1.986, de 26 de janeiro de 2016, publicada no D.O.U. em 01 de fevereiro de 2016, por seu liquidante 

extrajudicial nomeado pela portaria ANS nº 7.818, de 26 de janeiro de 2016, publicada no D.O.U. em 01 de fevereiro de 2016, devidamente autorizado 
pela ANS (Autorizações – Ofício nº 100/2017/GGRE/(COLIQ)DIOPE/ANS – Despacho nº 035/2017/DIOPE/ANS - proc. adm. nº 
33902.041526/2016-19) - Leis9.656/98, 6.024/74 e 11.101/05, comunica aos interessados que venderá através de Leilão Público, a ser realizado pelo 
Sr. Antônio Hissao Sato Júnior, Leiloeiro Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 690, no dia 30 de Março de 2020 
ás 10:00, de forma online através do site www.satoleiloes.com.br, os bens móveis descritos no Edital completo, publicado na imprensa comum e 
disponibilizado aos interessados no escritório ou no site do Leiloeiro, obedecidas as condições de pagamento e as regras a seguir: CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: OPÇÃO 1. À VISTA – O pagamento deve ser efetuado até 48 (quarenta e oito) horas à partir da data de encerramento do leilão do 
leilão em depósito em conta corrente do leiloeiro. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante pagar ao leiloeiro, a título de comissão, 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação. A comissão do Leiloeiro deverá ser paga através da rede bancária, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da data do encerramento do leilão. INADIMPLÊNCIA: Caso o arrematante não pague o preço do bem arrematado ou do sinal mínimo 
obrigatório para parcelamento e a comissão do Leiloeiro Oficial no prazo estipulado, a arrematação ficará cancelada, devendo o arrematante pagar 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor arrematado a título de comissão ao Leiloeiro Oficial. Poderá o Leiloeiro emitir título de 
crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta de pagamento, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do 
Decreto nº 21.981/32. O Leiloeiro Oficial poderá, nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados cadastrais do arrematante junto aos órgãos de 
proteção ao crédito. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO: Os interessados nos bens móveis apregoados neste leilão para participação 
online, deverão fazer prévio cadastro/habilitação no site do Leiloeiro www.satoleiloes.com.br, aceitar as regras de participação dispostas no referido 
site e enviar a documentação necessária mencionada no pedido de habilitação, para que estejam aptos a ofertarem lances em conformidade com 
as disposições deste Edital. FOTOS: As fotos e descrições dos imóveis a serem apregoados são disponibilizadas no site www.satoleiloes.com.br. As 
fotos e as informações divulgadas quanto a situação física dos bens móveis são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar 
o estado dos bens. LANCES: Os lances poderão ser ofertados através do site www.satoleiloes.com.br. O Usuário poderá ofertar mais de um lance 
para o mesmo lote, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. Durante o apregoamento dos lotes o site . Todos os lotes terão horário previsto 
de encerramento (relógio disponível na seção “sala de disputa” do site do Leiloeiro), sendo certo que, caso o leiloeiro receba algum lance nos 30 
(trinta) últimos segundos do fechamento do lote, o cronômetro retroagirá a 30 (trinta)segundos do encerramento do lote e assim sucessivamente a 
cada lance efetuado nos últimos 30 (trinta) minutos de cada lote, sendo assim, nenhum lote se dará por encerrado, caso o maior e último lance não 
permaneça por 30 (trinta) segundos ou mais do seu encerramento, dando a todos os interessadosa oportunidade de efetuar novos lances, no tempo 
hábil de 30 (trinta)segundos do encerramento de cada lote. DISPOSIÇÕES GERAIS: A documentação necessária para a formalização da venda será 
exigida de todos que desejem habilitar-se no leilão. Sendo os bens móveis objeto de ação judicial, não poderá o Arrematante alegar 
desconhecimento do estado em que esta se encontra e assume, desde já, a responsabilidade de, após a Arrematação, ingressar no pólo ativo ou 
passivo da demanda, subrogando-se nos direitos detidos pelo Comitente Vendedor. O Arrematante não poderá responsabilizar o quaisquer outras 
circunstâncias que porventura possam existir em relação aos lotes arrematados.Os lotes serão vendidos a quem maior lance oferecer, reservando-se 
o Comitente Vendedor ao direito de liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado. O Leiloeiro estará apto a esclarecer ou complementar as 
informações relativas aos bens móveis. O Arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação 
dos bens móveis adquiridos. Ao concorrer na aquisição dos bens móveis que compõem os lotes do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação 
pelo interessado de todas as condições estipuladas neste edital. A síntese das informações referentes aos bens estará disponível no site do Leiloeiro 
www.satoleiloes.com.br. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (11)4223-4343. As demais condições obedecerão ao disposto 
no Decreto Federal 21.981 de 19.10.1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 22.427 de 01.02.1933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Oficial. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: 10 Cadeiras; Lote 02: 10 Cadeiras; Lote 03: 10 Cadeiras; Lote 04: 10 Cadeiras; Lote 05: 10 Cadeiras; Lote 06: 
3 Poltronas; Lote 07: 3 Poltronas; Lote 08: 3 Poltronas;  Lote 09: 10 Cadeiras; Lote 10: 15 Cadeiras; Lote 11: 1 Carrinho Hospitalar; Lote 12: 3 
Carrinhos Hospitalares; Lote 13: Aprox. 50 Sucatas de Ares Condicionados + Armario de Aço; Lote 14: Aprox 43 Sucatas de  Tvs; Lote 15: 10 Cadeiras; 
Lote 16:  10 Cadeiras; Lote 17: 10 Cadeiras; Lote 18: 6 Gaveteiros; Lote 19: 6 Gaveteiros; Lote 20: 4 Gaveteiros; Lote 21: 10 Cadeiras Estofadas; Lote 
22: 10 Cadeiras Estofadas; Lote 23: 10 Sucatas de CPUS; Lote 24: 10 Sucatas de CPUS; Lote 25: 10 Sucatas de CPUS; Lote 26: 10 Sucatas de CPUS; 
Lote 27: 10 Sucatas de CPUS; Lote 28: 10 Sucatas de CPUS; Lote 29: 10 Sucatas de CPUS; Lote 30: 9 Sucatas de CPUS; Lote 31: 9 Sucatas de CPUS; 
Lote 32: 6 Sucatas de CPUS; Lote 33: 13 Sucatas de CPUS; Lote 34: 6 Sucatas de CPUS; Lote 35: 16 Sucatas de CPUS; Lote 36: 16 Sucatas de CPUS; 
Lote 37: 14 Sucatas de CPUS; Lote 38: 16 Sucatas de CPUS; Lote 39: 13 Sucatas de CPUS; Lote 40: 8 Sucatas de CPUS; Lote 41: 10 Sucatas de 
Monitores; Lote 42: 10 Sucatas de Monitores; Lote 43: 10 Sucatas de Monitores; Lote 44: 10 Sucatas de Monitores ;Lote 45: 10 Sucatas de Monitores; 
Lote 46: 10 Sucatas de Monitores; Lote 47: 1 Banco de Madeira; Lote 48: 01 Colposcopio; Lote 49: 01 Longarina; Lote 50: 01 Balança; Lote 51: 1 
Carrinho de Emergência; Lote 52: Sucata de Aparelho de Ultrasom (sonoacex8);Lote 53: Sucata de  Aparelho de Ultrasom; Lote 54: Sucata de 
Aparelho de Ultrasom; Lote 55: Sucata de  Aparelho de Ultrasom; Lote 56: Impressora Lexmark 7014-636;Lote 57: Aparelho para esterelização; Lote 
58: Armario de aço c/ 4 Portas; Lote 59: Aparelho de medir pressão; Lote 60: Processadora Automatica de endoscópio; Lote 61: Rack de video 
c/fonte de Luz; Lote 62: Rack de video c/fonte de Luz : Lote 63: Bisturi Eletronico ; Lote 64: Jogo de Sofá 2 e 3 lugares; Lote 65: 02 Mesas de 
Escritorio + 2 Gaveteiros; Lote 66: Aprox. 100 kg de sucata de ferro; Lote 67: 2 Armarios Baixo; Lote 68: 5 Banquetas Alta; Lote 69: 10 Cadeiras 
Giratorias; Lote 70: 10 Cadeiras Fixas Almofadadas;Lote 71: 10 Cadeiras Fixas Almofadadas; Lote 72: 02 Armarios Baixo; Lote 73: 01 Armario Baixo; 
Lote 74: 01 Geladeira Electrolux 47 Litros; Lote 75: 02 Macas Hospitalares; Lote 76: 02 Macas Hospitalares ;Lote 77: 02 Macas Hospitalares; Lote 78: 
01 Armario Alto; Lote 79: 02 Mesas de escritorio; Lote 80: 02 Sofas de 2 Lugares; Lote 81: 01 Longarinas 3 Lugares c/ apoios de braço; Lote 82: 4 
Mesas de escritorio; Lote 83: 6 Mesas de escritorio; Lote 84: 10 Cadeiras Estofadas; Lote 85: 04 Armarios Baixo; Lote 86: Jogo de Sofá 2 e 3 lugares; 
Lote 87: 02 Carrinhos hospitalares de inox; Lote 88: 03 Mesas em L; Lote 89: 02 Mesas; Lote 90: 01 Gabinete ,Balcão e Gaveteiro; Lote 91: 05 
Armarios; Lote 92: 02 Armarios de Aço 12 Portas; Lote 93: 04 Cilindros Oxigenio; Lote 94: 02 Macas Hospitalares; Lote 95: 02 Macas Hospitalares; 
Lote 96: 02 Macas Hospitalares; Lote 97: 02 Macas Hospitalares; Lote 98: 02 Macas Hospitalares; Lote 99: 02 Poltronas Reclinaveis; Lote 100: 02 
Poltronas Reclinaveis; Lote 101: 02 Poltronas Reclinaveis; Lote 102: 02 Nobreaks; Lote 103: 02 Mesas em L; Lote 104: 02 Mesas de escritorio; Lote 
105: 02 Mesas de Escritorio; Lote 106: 02 Mesas, Armário Baixo e Gaveteiro; Lote 107: 02 Mesas com 02 Gavetas e Armario Baixo; Lote 108: 02 
Armarios de Aço 12 Portas; Lote 109: 02 Armarios de Aço 12 Portas; Lote 110: 03 Armarios de aço 8 Portas; Lote 111: 02 Macas Hospitalares; Lote 
112: 02 Macas Hospitalares; Lote 113: 09 Longarinas 3 Lugares; Lote 114: 09 Longarinas 2 Lugares; Lote 115: 01 Impressoras Drystar 5302; Lote 116: 
10 Cilindros De Oxigenio; Lote 117: 01 Impressora Caresteam Dryview 5700 Laser; Lote 118: 01 Impessora Lexmark 7014-636; Lote 119: 01 
Impessora Lexmark 7014-636; Lote 120: 01 Impessora Lexmark 7014-636; Lote 121: 01 Impessora Lexmark 7014-636; Lote 122: 01 Impressora; Lote 
123: 01 Impressora Samsung ML4510nd; Lote 124: 01 Impressora Lexmark 7014-636; Lote 125: 01 Impressora Lexmark 7014-636; Lote 126: 03 
Macas Hospitalares; Lote 127: 02 Camas hospitalar; Lote 128: 04 Mesas de Escritório; Lote 129: 02 Cadeiras de Rodas; Lote 130: 02 Cadeiras de 
Rodas; Lote 131: 06 Suportes para Lixo; Lote 132: 06 Suportes para Lixo; Lote 133: 07 Banquetas Giratórias; Lote 134: 08 Suportes para Refeição; 
Lote 135: 05 Apoios para Braço; Lote 136: 05 Apoios para Braço; Lote 137: 05 Apoios para Braço; Lote 138: 06 Mesas de Inox; Lote 139: 06 Mesas 
deInox; Lote 140: Aprox. 50 Lixeiras; Lote 141: 16 Suportes para soro; Lote 142: 15 Escadas de 02 Degraus; Lote 143: 03 Armarios Baixo; Lote 144: 
03 Gaveteiros; Lote 145: 02 Armarios de Aço; Lote 146: 20 Telefones Variados; Lote 147: 03 Telefones Siemens; Lote 148: 02 Telefones Siemens; 
Lote 149: 02 Macas Hospitalares; Lote 150: 02 Macas Hospitalares; Lote 151: 02 Macas Hospitalares; Lote 152: 02 Macas Hospitalares; Lote 153: 02 
Macas Hospitalares ; Lote 154: 02 Macas Hospitalares; Lote 155: 01 Rack; Lote 156: 12 Extintores; Lote 157: 01 Adega Climatizada; Lote 158: 45 
Cadeiras Giratorias; Lote 159: 06 Poltronas Longarinas de 2 Lugares; Lote 160: 10 Cadeiras Fixas c/ apoios de braço; Lote 161: 10 Cadeiras Fixas s/ 
Apoio; Lote 162: 10 Cadeiras Fixas c/ apoios de braço; Lote 163: 07 Longarinas de 03 Lugares; Lote 164: 10 Longarinas de 02 Lugares; Lote 165: 07 
Longarinas de 03 Lugares; Lote 166: 06 Cadeiras Fixas c/ Apoio; Lote 167: 20 Cadeiras Fixas c/ Apoio; Lote 168: 04 Cadeiras Fixas s/ Apoio; Lote 169: 
20 Cadeiras Fixas c/ Apoio; Lote 170: 15 Cadeiras Fixas c/ Apoio; Lote 171: 02 Berço Hospitalares; Lote 172: 02 Berço Hospitalares; Lote 173: 02 
Macas Hospitalares; Lote 174: 02 Cama hospitalar e 1 Maca Hospitalar; Lote 175: 01 Tanque PVC c/ Suporte 500L; Lote 176: 01 Tanque PVC c/ 
Suporte 500L; Lote 177: 01 Lavadora Ultra-Sonica; Lote 178: 01 Estufa de cultura; Lote 179: 03 Computadores HP Pro; Lote 180: 03 Computadores 
Lenovo ThinkCentre; Lote 181: 02 Computadores HP Pro; Lote 182: 01 Poltronas Reclinavel Hospitalar; Lote 183: 02 Bomba a Vacuo Aspiradora; 
Lote 184: 01 Maquina de Lavar Louça; Lote 185: 02 Camas Hospitalares; Lote 186: 02 Berços Hospitalares; Lote 187: 01 Impressora Lexmark; Lote 
188: 04 Medidor de Sinais Vitais; Lote 189: 03 Medidores de Sinais Vitais; Lote 190: 02 Aparelhos Eletrocardiografo; Lote 191: 02 Welch Allyn; Lote 
192: 07 Luminarias Tartarugas brancas; Lote 193: 01 Ventilador Pulmonar; Lote 194: 02 Leitor de Codigo de barras; Lote 195: 02 Oximetros; Lote 
196: 02 Camas Hospitalares; Lote 197: 02 Macas Hospitalares; Lote 198: 01 Camas e 01 Berço hospitalar; Lote 199: 01 Maquina Industrial de Lavar 
Louça; Lote 200: 10 Camas Hospitalares; Lote 201: 04 Camas Hospitalares; Lote 202: 02 Camas Hospitalares; Lote 203: 02 Berços Hospitalares; 
Lote 204: 01 Cama e 01 Maca Hospitalar; Lote 205: 02 Berços Hospitalares; Lote 206: 02 Camas Hospitalares; Lote 207: 02 Camas Hospitalares; 
Lote 208: 01 Cama e 01 Maca Hospitalares; Lote 209: 03 Biliberços; Lote 210: 01 Cama e 1 Maca Hospitalares; Lote 211: 01 Gerador Hyundai e 1 
Painel de Controle; Lote 212: 01 Rack de Informática ; Lote 213: 01 Painel Eletrônico; Lote 214: 06 Liveiras de Inox; Lote 215: 09 Liveira Grande 75 
Litros; Lote 216: 01 Cama e 1 Maca Hospitalar; Lote 217: 01 Sofa 3 Lugares; Lote 218: Gerador Motor Scania. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE 
VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br. 

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 0011/2020/1° LEILÃO 
Edital de Leilão Público nº 0012/2020/2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/SP, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o 
preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em 
que se encontra(m), o(s) imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de 
Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA, discriminados no Anexo II do Edital.

O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de 
Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 10/03/2020 até 24/03/2020, no 
primeiro leilão, e de 27/03/2020 até 07/04/2020, no segundo leilão, em horário bancário, nas 
Agências da CAIXA situadas em SÃO PAULO, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis 
- GILIE/SP localizada na Avenida Paulista nº 1.294 – 5º andar – São Paulo/SP, e no escritório do 
Leiloeiro Oficial Osvaldo Seoanes - JUCESP Nº 340 , localizado na Travessa Comandante 
Salgado nº 75, Bairro Fundação – São Caetano do Sul/SP – telefone (11) 4223-4343, de segunda 
à sexta das 08h30min às 17h30min, e nos sítios www.satoleiloes.com.br e www.caixa.gov.br. 
Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão 
dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais.

O 1° Leilão realizar-se-á no dia 25/03/2020, às 11h00min, na Travessa Comandante Salgado nº 
75, Bairro Fundação – São Caetano do Sul/SP, na presença dos interessados ou seus 
procuradores que comparecerem no ato.

Os lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no dia 
08/04/2020, às 11h00min, na Travessa Comandante Salgado nº 75, Bairro Fundação – São 
Caetano do Sul/SP, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no 
ato.

Edital de Leilão Público nº 0009/2020/1° LEILÃO 
Edital de Leilão Público nº 0010/2020/2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis 
e Imóveis - GILIE/SP, torna público aos interessados que venderá, pela maior 
oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, 
no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), o(s) imóvel (is) recebido 
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de proprie-
dade da CAIXA, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público 
- Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, 
estará à disposição dos interessados, no período de 21/02/2020 até 09/03/2020, 
no primeiro leilão, e de 11/03/2020 até 23/03/2020, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA situadas em SÃO PAULO, na Gerência de 
Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SP localizada na Avenida Paulista nº 

 
Luiz Pereira Vizeu - JUCESP nº 414, localizado na Avenida Indianópolis, 2895 
– Planalto Paulista- São Paulo/SP – telefone (11) 5071-8555, de segunda à 
sexta das 08h00min às 17h00min, e nos sítios www.vizeuonline.com.br e  
www.caixa.gov.br. -
to, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em 
tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 1° Leilão realizar-se-á no 
dia 10/03/2020, a partir das 11h00min, na Avenida Indianópolis, 2895 – Planal-
to Paulista- São Paulo/SP, na presença dos interessados ou seus procurado-
res que comparecerem no ato. Os lotes remanescentes, não vendidos no 1°  
Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no dia 24/03/2020, a partir das 11h00min, na 
Avenida Indianópolis, 2895 – Planalto Paulista- São Paulo/SP, na presença dos 
interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

AVISO DE VENDA

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem Imóvel: OPORTUNIDADE! CASA EM BRAGANÇA PAULISTA/SP c/ 
48,16 m² de Á.C. e 957,00 m² de Á.T. com 02 DORM. Localizado na Rua Coronel 
Daniel Peluso, 1734 – Casa 11 – Bairro do Popó – Bragança Paulista/SP. 
Matrícula nº 90.597 do Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - PROCESSO Nº 1002276-20.2019.8.26.0099
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor.

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 12/03/2020 - 10h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 02/04/2020 - 10h

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado EDERSON FELIPE VENANCIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.868.528-07. O Dr. Fabio Rodrigues 
Fazuoli, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de do Foro da Comarca de Mogi Mirim/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que CONDÔMINO RESIDENCIAL SANTA 
MÔNICA move em face de EDERSON FELIPE VENANCIO - Processo nº 1001901-08.2016.8.26.0363 - Controle nº 1024/2016, e que foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial 
de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 

detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado 
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 18/03/20 às 11:00h e se encerrará dia 23/03/20 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 23/03/20 às 11:01h e se encerrará no dia 16/04/20 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que 
serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão 
da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo I/MMC LANCER 2.0, placa FSQ 3865, Renavan 01024415322. Valor da Avaliação: R$ 44.329,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte 
e nove reais) para junho de 2019. Mogi Mirim, 14 de janeiro de 2020. Dr. Fabio Rodrigues Fazuoli , Juiz de Direito.

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Mirim – SP
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC. 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL X - IPIRANGA DO 
FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 0602208-97.2008.8.26.0010. Executada: requerida MARCIA APARECIDA NUNES. Apto n º 06 - Bl B-
25- Cj Habitacional São Caetano - Ipiranga/SP.  Conjunto Habitacional São Caetano - Avenida Patente, nº193, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
05023811905. Descrição completa na Matrícula nº 58.270 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 387.804,75 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 232.682,85 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 17/03/2020 às 10h00min, e 
termina em 20/03/2020 às 10h00min; 2ª Praça começa em 20/03/2020 às 10h01min, e termina em 09/04/2020 às 10h00min. Fica a requerida 
MARCIA APARECIDA NUNES, bem como seu cônjuge, se casada for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 07/05/2014. 

 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 10/03/2020 
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LEILÃO DE VEÍCULOS 
E BENS DIVERSOS

MODALIDADE ONLINE

24/03/2020 -10h

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

www.liderleiloes.com.br
Tel:11 4425-2905          11 4425-5925

Veículos com e sem direito a documentação e Bens Diversos.
Excelente Oportunidade!

Centro de Promoção Social Municipal
CEPROSOM

LEILÃO DE VEÍCULOS E BENS DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA/SP

MODALIDADE ONLINE

26/03/2020 - 10H

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

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

 Veículos com e sem direito a documentação e diversos. Não perca!"

Início dos lances online 20/03/2020

8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados EMPREZA GESTÃO DE PES-
SOAS E SERVIÇO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.873.484/0001-71; HELENA 
BARBOSA MACHADO RIBEIRO, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.998.401-04; e seu mari-

do LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.021.211-15. O Dr. Henrique Dada Paiva, MM. 
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 
1º e 2º Leilão do bem imóvel, 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 ABC BRASIL S.A. em face de EMPRE-
ZA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇO LTDA E OUTROS - Processo nº 1073706-63.2018.8.26.0100 – Controle nº 
1087/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL 
- O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PU-
BLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação 
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse 
do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
18/03/2020 às 11:00h e se encerrará dia 23/03/2020 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, 
que terá início no dia 23/03/2020 às 11:01h e se encerrará no dia 16/04/2020 às 11:00h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. 
DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMIS-
SÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do 
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: MATRÍCULA Nº 45.202 
1º DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CALDAS NOVAS/GO - IMÓVEL: Um lote de terras 
para construção urbana de nº 11, da quadra nº 42, sito à Rua Antonio Sanches Fernandes, no loteamento denominado 
“Estancia Jequitimar”, nesta cidade, com a área de 390,00m2, medindo: 13,00m de frente para a Rua Antonio Sanches 
Fernandes; pelo lado direito, 30,00m confrontando com o lote nº 13; pelo fundo, 13,00m confrontando com o lote nº 12; e, 
pelo lado esquerdo, 30,00m confrontando com o lote nº 09. Consta no R.03 desta matrícula que na ação supra, o imóvel 
objeto desta matrícula foi arrestado, sendo nomeado depositário o executado. Avaliação deste lote: R$ 15.000,00 (quin-
ze mil reais) para junho de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização mone-
tária do TJ/SP. LOTE Nº 02: MATRÍCULA Nº 45.203 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
CALDAS NOVAS/GO - IMÓVEL: Um lote de terras para construção urbana de nº 13, da quadra nº 42, sito à Rua Antonio 
Sanches Fernandes, no loteamento denominado “Estancia Jequitimar”, nesta cidade, com a área de 390,00m2, medindo: 
13,00m de frente para a Rua Antonio Sanches Fernandes; pelo lado direito, 30,00m confrontando com o lote nº 15; pelo 
fundo, 13,00m confrontando com o lote nº 14; e, pelo lado esquerdo, 30,00m confrontando com o lote nº 11. Consta no 
R.03 desta matrícula que na ação supra, o imóvel objeto desta matrícula foi arrestado, sendo nomeado depositário o 
executado. Avaliação deste lote: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para junho de 2019, que será atualizado até a data 
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 1.382.687,17 
(outubro/2019). São Paulo, 10 de janeiro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Henrique Dada Paiva - Juiz de Direito.

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ANDREIA RAQUEL DE OLIVEI-
RA, inscrita no CPF/MF sob o nº 316.279.478-17. O Dr. Rilton José Domingues, MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 

aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por OTIMO EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS em face de ANDREIA RAQUEL DE OLIVEIRA - Processo nº  1005224-82.2018.8.26.0320 
- Controle nº 1079/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 18/03/2020 às 14:30h e 
se encerrará dia 23/03/2020 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 23/03/2020 às 14:31h e se encerrará no dia 17/04/2020 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o 
nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arre-
matante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o paga-
mento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, 
§ 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 
895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de 
qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincen-
das; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, 
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a 
arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR 
JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. 
A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da 
MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras 
e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Direitos que a executada 
possui sobre o imóvel de Matrícula nº 97.837 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Limeira/SP - 
IMÓVEL: Lote de terreno sob nº 18, da quadra D, do loteamento denominado “Jardim Residencial Florescer”, na cidade 
de Iracemápolis, desta Comarca, medindo 8,92 metros de frente para a Rua Um; 7,30 metros de fundo, confrontando 
com o lote 36; 24,05 metros de um lado, confrontando com o lote 17; e 24,00 metros do outro lado, confrontando com o 
lote 19; perfazendo assim, uma área total de 194,59 metros quadrados. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 170.000,00 
(cento e setenta mil reais) para setembro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 11.947,28 (30/06/2019). Consta aos autos contrato 
de venda e compra em nome da executada não averbado na matrícula do referido imóvel. Limeira, 14 de janeiro de 2020. 
Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Rilton José Domingues - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Thais Spagolla Fernandes, leiloeira pública oficial, JUCESP nº 926, autorizada pelo Credor Fidu-
ciário: STARS SECURITIZADORA S/A, CNPJ/MF nº 25.136.143/0001-56, com sede na Rua Pinhei-
ro Guimarães, nº 486, sala 11, São Paulo/SP, nos termos da Escritura Pública de Convênio de 

Limite de Crédito, Confissão de Dívida e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, firmada em 29/08/2018 
na qual figuram: Como Devedora: LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 59.400.853/0001-63, com sede na Estrada de Guaraciaba, nº 595, bairro de Sertãozinho, Maúa/SP, CEP: 09370-
840, representada por seu administrador não sócio: GERALDO ZINATO, brasileiro, casado, empresário, portador da cé-
dula de identidade RG sob o nº 11.076.747-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 957.432.788-49. Como Garantidora 
e Fiduciante: SGAJ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
19.681.219/0001-21, com sede na Travessa Tacomaré, nº 250, Apto. 91, Parque da Mooca, São Paulo/SP, CEP: 03127-
200, representada por seus sócios administradores: GERALDO ZINATO, acima qualificado, e SARAH REGINA SANTOS 
ZINATO, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 9.241.532-5 SSP/SP, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 049.676.068-81. Levará a  PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL, de modo Presencial e On-Line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos e o que mais se aplicar, no dia 17 de março de 2020 às 10:00, à Rua 
Galvão Bueno, nº 782, 8º andar, Liberdade, São Paulo/SP e também On-Line: www.123leiloes.com.br, em PRIMEIRA 
PRAÇA, com lance mínimo igual ou superior a R$ R$ 5.437.406,69 (cinco milhões e quatrocentos e trinta e sete mil e 
quatrocentos e seis reais e sessenta e nove centavos), atualizado até 01 de março de 2020 pelo índice IGP-M, os 
imóveis abaixo descritos, com a propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, em 17/02/2020: IMÓVEL 1: Sítio 
São João, bairro Rio Tatuí, município de Tatuí/SP,  imóvel matriculado sob nº 101.988 no Cartório de Registro de 
Imóveis de Tatuí – SP. IMÓVEL 2:  Sítio São João, estrada municipal do bairro Jurumirim, do bairro do Rio Tatuí, 
Município de Tatuí/SP, imóvel matriculado sob nº 101.661 no Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí – SP. Todas 
as características dos imóveis, como área e confrontações, estão discriminadas nas matrículas dos imóveis, 
disponíveis no site da leiloeira. Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 18 de março 
de 2020, no mesmo horário e local, para realização da SEGUNDA PRAÇA, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
5.616.044,40 (cinco milhões e seiscentos e dezesseis mil e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Os imó-
veis encontram-se ocupados e a suas desocupações serão por conta do adquirente, nos termos do parágrafo 7º do art. 27 
ou art. 30 da Lei 9.514/97. Os imóveis não serão vendidos separadamente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) 
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, 
horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos, despesas e comissão da leiloeira, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros 
interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. Caso haja arrematante quer em primeira ou se-
gunda praça a escritura de venda e compra será lavrada em até 30 dias, contados da data do leilão. Todos os débitos 
pendentes relativos a tributos, despesas condominiais e outros encargos, que incidam sobre o imóvel, serão de 
responsabilidade do arrematante em caso de arrematação em primeira praça. O arrematante é ainda responsável 
pelo pagamento de todos os impostos, taxas, despesas de condomínio e outras, de qualquer natureza, que incidam sobre 
o imóvel desde a data da arrematação, passando a responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, 
inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuição e encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ou que sejam 
a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades públicas 
e despesas em geral, (b) pela manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas neces-
sárias à imissão ou defesa da posse; e (c) por construções, reformas e demolições que venha a realizar no imóvel e ob-
tenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. O arrematante deverá pagar tais obrigações em seus 
vencimentos, ainda que lançadas em nome do Credor Fiduciário ou de seus antecessores. DOS PAGAMENTOS: O arre-
matante deverá efetuar o pagamento integral do lance, bem como a comissão da leiloeira de 5% sobre o valor da ar-
rematação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, conforme orientações 
enviadas pela leiloeira por e-mail logo após a arrematação. Decorrido o prazo sem que arrematante tenha realizado o 
depósito, a leiloeira declarará o segundo lançador como vencedor do certame, sem prejuízo da aplicação da sanção pre-
vista no art. 897 do NCPC, e penalidade prevista no artigo 358 do Código Penal. A comissão da leiloeira não está inclusa 
no valor do lance e não será devolvida, salvo em caso de decisão judicial. DAS CONDIÇÕES: Os imóveis serão vendidos 
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões 
constantes dos registros imobiliários, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, 
abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição dos imóveis e a 
realidade existente. O arrematante adquire os imóveis no estado de conservação em que se encontram e declara que tem 
pleno conhecimento de suas instalações, nada tendo a reclamar quanto a eventual vício, ainda que oculto, ou defeito de-
corrente de uso, a qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela eventual regularização que se 
fizer necessária. Todas as providências e despesas necessárias à desocupação dos imóveis, efetiva imissão na posse, 
atos atinentes à transferência de propriedade, baixa de gravames, regularização de áreas entre outras, correrão por conta 
do arrematante. COMO PARTICIPAR: Os interessados em participar do leilão no modo presencial, devem se dirigir ao 
escritório da leiloeira, já os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.123lei-
loes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão e se habilitar 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial/online. O interessado, sendo pessoa física, 
deverá fornecer ao leiloeiro cópia de seus documentos de identificação (CPF, RG e Comprovante de Residência) e se 
pessoa jurídica, cópia do contrato social ou ata de eleição de diretoria, estatuto social e cartão do CNPJ, além do CPF, RG 
e Comprovante de Residência do responsável pela Pessoa Jurídica. Menores de 18 anos somente poderão participar do 
leilão se emancipados, representados ou assistidos pelo responsável legal. Durante a alienação, os lances deverão ser 
oferecidos diretamente no sistema do gestor. Sobrevindo novo lance 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 lances, em igualdade de condi-
ções com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente no escritório da leiloeira oficial, localizado na Rua Galvão Bueno, nº 782, 8º andar, 
Liberdade, Capital – SP, ou ainda, pelo telefone (11) 2131-0330 e email: contato@123leiloes.com.br. Edital publicado de 
forma resumida – versão completa no site da leiloeira www.123leiloes.com.br. 

6ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP - Edital de 1ª e 2ª PRAÇA PÚBLICA de bem imóvel e de 
intimação de José Luiz Abrantes e da promitente vendedora Alphaville Urbanismo S/A e a quem 
possa interessar, extraído dos autos da Ação de Execução de Partilha de bens nº 1009078-
40.2013.8.26.0068 movida por Joyce Juodinis em face de José Luiz Abrantes. A Dra. Maria Elizabeth 
de Oliveira Bartoloto, MM. Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, FAZ 

SABER, que, com fulcro no art. 689A do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM nº 1625/09 do TJSP, através da 1,2,3 Leilões 
(www.123leiloes.com.br), portal de leiloes eletrônicos, levará a público pregão de venda e arrematação na1ª Praça com 
início em 17/11/2015 às 14:30h e término no dia 20/11/2015 às 14:30h , não havendo lances superiores à avaliação, terá 
início imediatamente a 2ª Praça com término no dia 10/12/2015 às 14:30h, ocasião em que o bem será arrematado pelo 
maior lance, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação. IMÓVEL: Direitos (estes totalmente quitados, conf. 
ofício encaminhado pela Alphaville Urbanismo S/A ao juízo, bastando a regularização, pelo arrematante, perante o CRI) 
oriundos do instrumento particular de compra e venda sobre um terreno urbano (Lt. 23, qd. 24) do loteamento Aldeia da 
Serra – Residencial Morada das Flores, localizado no município de Santana de Parnaíba da Comarca de Barueri/SP, com 
área de 400,3m², medindo 14,69m² de frente para a Al. das Violetas de quem da rua olha para o lote, mede da frente aos 
fundos 30m² do lado direito onde confronta com o lote 24; 30m² do lado esquerdo, onde confronta com o lote 22; e 12m² 
nos fundos onde confronta com parte dos lotes 08 e 09, com área construída de334,01m².Cadastro Municipal nº 
24354.23.10.0155.00.000; matrícula 97.754 do 1º CRI de Barueri. Avaliação do imóvel: R$ 1.292.328,05. (Out/15). Não 
constam ônus na matrícula do imóvel. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Constam 
débitos de IPTU no valor de R$ 4.547,98; débitos condominiais de R$ 1.528,96 (atualizados até Out/2015) Eventuais ônus 
sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-
rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. PAGAMENTOS: O arrematante 
efetuará o pagamento integral do lance, bem como a comissão do Gestor de 5% sobre o valor da arrematação, no prazo 
máx. de 24h a contar do término do leilão, através de guia de depósito judicial do BB em favor do juízo, conf. orientações 
enviadas pelo gestor por e-mail após a arrematação. Decorridos o prazo sem que arrematante tenha realizado o depósito, 
o gestor declarará o segundo lançador como vencedor do certame, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 
695 do CPC e penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, tal informação será enviada ao MM. Juízo para a aplicação 
das medidas legais. A comissão do gestor não esta inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo em caso de 
decisão judicial. Em casos de remição, acordo e adjudicação, o valor do gestor será devida. Fica o requerido, José Luiz 
Abrantes e a vendedora Alphaville Urbanismo S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
sejam localizados para a intimação pessoal. E para que produza seus fins, efeitos e direitos, será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Barueri, 06 de novembro de 2015. Maiores informações: www.123leiloes.com.br 
ou (11) 2131-0330.
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11/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Zanini-11h. LOC.: SP. Caminhões, Veículos, Guindastes, Máquinas Operatrizes, Equipamentos Industriais, 
Pontes Rolantes, Equip. Movimentação e Trans. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA. 11/03/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Schulz-11:30h. 
LOC.: SC. Jardinagem, motobombas e aspiradores. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO CNPJ) - Joinville/SC. 11/03/2020 - A PARTIR DAS 15h. 
Alstom-15h. LOC.: SP. Cabos, Chapas de Aço, Peças Metálicas, Peças em cobre e outros. Alstom Brasil (SP - Água Branca). 11/03/2020 - A 
PARTIR DAS 14h. Martin Brower-14h. LOC.: SP. Caminhões e Cavalos Mecânicos. MARTIN BROWER. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Schulz-
11h. LOC.: SC. Ferramentas Elétricas, Ferramentas Pneumáticas, Kits De Ferramentas Manuais E Acessórios Para Ferramentas Elétricas.. 
SCHULZ COMPRESSORES (NOVO CNPJ) - Joinville/SC. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 12:30h. Chevrolet-12:30h. LOC.: SP. Chevrolet Cruze. GM 
(CHEVROLET) - São Caetano do Sul/SP. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Compartilhado N°1009A-13:30h. LOC.: SP, RS, SC, GO. Mobiliários, 
Peças e Componentes Industriais. TOYOTA DO BRASIL LTDA/ INDAIATUBA-SP (Resrtito PJ), Tigre_Rio Claro, FEDEX BRASIL LOGISTICA E 
TRANSPORTE LTDA, FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, BAUKO EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM SA, 
TiVITSão José dos Campos, PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES, Usina Cerradinho, CRELUZ - D - Pinhal/RS. 
12/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado N°1009B-14h. LOC.: MG, RJ, SP, RS, MT. Veículos de Passeio e Utilitários. MAISATIVO INTERM. 
DE ATIVOS, PG Consultoria em Comunicação, Telefonica Brasil (Sucatas), SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, GNV RENT A CAR 
LOCADORA DE VEICULOS, HARSCO RAIL - Rio de Janeiro/RJ, Telefonica Brasil. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. PME Nº2025-14:30h. LOC.: 
RJ. Fiat Ducato Maxicargo e outros.. Luiz Henrique Reboques ME. 12/03/2020 - A PARTIR DAS Salas Comerciais. MA Imóveis - Salas Comerciais 
- Jd. Londrina 15h. LOC.: SP. Conjuntos Comerciais - Jardim Londrina, São Paulo/SP.. Paula Naddeo Viscomi. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 
15:30h. Santos Brasil-15:30h. LOC.: SP. Semirreboque Porta Container Facchini. Unidade Clia Guarujá. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. Souza 
Cruz-16h. LOC.: RJ, RS, SP, PE, RR, MT, SC, BA. Fiat Palio Fire, Fiat Uno Way, Sucata de Veículo, Caminhão Baú Mercedes-Benz e Outros.. SOUZA 
CRUZ LTDA - São Paulo/SP, SOUZA CRUZ LTDA - São Paulo/SP (Sucata de Veículo), SOUZA CRUZ LTDA - São Paulo/SP (Palios e Caminhões 
Restritos P/ Compradores do RS). 12/03/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. PME Nº2029-16:30h. LOC.: MG. Sistema de Alimentação, Forno a Óleo, 
Tanques, Serra Laminada e outros.. STEAM MASTER. 13/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Schulz-11h. LOC.: SC. Geradores, Maq Transformadora 
De Solda, Ferramentas Elétricas, Condicionadores De Ar E Acessórios Para Ferramentas Elétricas. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO CNPJ) - 
Joinville/SC. 13/03/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Bauko-13:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras Toyota. BAUKO EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO 
E ARMAZENAGEM SA. 13/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. Grupo Edson Queiroz-14h. LOC.: MA, CE, BA, PA. Veículos, Motocicletas, Caminhões, 
Semirreboques e Compressor.. INDAIA_FILIAL FORTALEZA, NGB MATRIZ (Sucatas). 16/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Goodyear-11h. LOC.: SP. 
Peças e Componentes Automotivos. GOODYEAR - Americana/SP. 16/03/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Nova América-11:30h. LOC.: SP. 
Veículos, Caminhões, Semirreboques, Reboques, Colhedoras, Tratores, Plantadeiras, Dollys. NOVA AMERICA AGRÍCOLA S/A - AGRICOLA. 
16/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Monsanto-13h. LOC.: SP. Equipamentos de Teste e Laboratório.. Monsanto - Itai/SP (Restrito Somente PJ). 
18/03/2020 - A PARTIR DAS 11h. Era Técnica-11h. LOC.: SP. Caminhões, Rolos Compactador, Retroescavadeira, Motoniveladora e outros.. 
Era-Tecnica Engenharia Construcoes e Servicos Ltda. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Usina Santa Adélia-11:30h. LOC.: SP. Ônibus e 
Colhedoras de Cana. USINA SANTA ADÉLIA - Sud Mennucci, USINA SANTA ADÉLIA - Pereira Barreto, USINA SANTA ADÉLIA JABOTICABAL- 
Matriz. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. Mineração Morro do Ipê-13h. LOC.: MG. Us. Beneficiamento de Minério, Britadores, Bombas de 
Polpa, Motores, Perfuratriz, EScavadeira, Caminhões, MRO. MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ (MMI). 18/03/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Tereos-
13:30h. LOC.: SP. Caminhão, Tratores, Reboques, Pá Carregadeira, Transbordo e outros.. TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL - Cruz Alta 
(Olímpia/SP) (Restrito Sucata), TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL - Cruz Alta (Olímpia/SP), TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL - Cruz Alta 
(Olímpia/SP) (Restrito Somente PF e PJ residentes em SP), TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL - Tanabi (Tanabi/SP). 18/03/2020 - A PARTIR 
DAS 14h. CCI Construções-14h. LOC.: SP. Caminhão, Rolo Compactador e Cilindro. CCI CONSTRUÇÕES. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. 
Jaragua Bahia-14:30h. LOC.: BA. Colheitadeira Massey, Pá Carregadeira, Manipulador Telescópico, Plantadeira, Plataforma e outros.. JARAGUA 
BAHIA. 18/03/2020 - A PARTIR DAS Banco Itaú. MA Imóveis - Banco Itaú - 15h. LOC.: SP. Apartamentos em Santana de Parnaíba.. Banco Itaú 
S/A. 18/03/2020 - A PARTIR DAS Banco Pan 15h. MA Imóveis - Banco Pan 15h. LOC.: SP, PE. Apartamentos e Terreno em São Bernardo do 
Campo/SP, Pindamonhangaba/SP, Jaguaruana/CE e Recife/PE.. Banco Pan, Brazilian Securities Companhia. 18/03/2020 - A PARTIR DAS Nexa 
Três Marias Público. MA Imóves - Nexa Três Marias Público - 15h. LOC.: MG. Terrenos em Vila Residencial CMM e Ermírio de Morais - Três 
Marias/MG. Nexa S/A. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 16h. Bayer-16h. LOC.: SP. Chevrolet Prisma. BAYER S A - São Paulo (Apenas Compradores 
de SP). 18/03/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. Pedertractor-16:30h. LOC.: SP. Caminhões, Máquinas de Corte, Centro de Usinagem, Compressores 
e Outros.. PEDERTRACTOR.

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.

11/03/2020 - A PARTIR DAS 13h. PME Nº2012-13h. LOC.: SP. Máquinas de Solda, Oven Reflow, Conveyor e Pick and Place, Insersoras de 
Componentes. Andre de araujo comercio de maquinas me. 11/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. 
Empilhadeira Trator 2014, Porta Pallets Com 5,00 Mts, Plasma Messer, Guilhotina Newton, Fresa Infreza Ftv2, Solda Tig Dpt 500. G5 BUSINESS 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 12/03/2020 - A PARTIR DAS 12h. Union Share-12h. LOC.: SP. Carregadeira Empilhadeira Ano 
2012, Tanque P/ Esgotar Fossa 2012, Tampográficas, Tornos, Empilhadeiras, Chiler. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 
13/03/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Business-12h. LOC.: SP. Transportadora Vende 720 Posições De Porta Pallets, Empilhadeiras Gas E 
Elétricas, Rolo Compactador, Caixas E Caçambas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 17/03/2020 - A PARTIR DAS 14h. 
Luma-14h. LOC.: SP. Veiculo blindados e não blindados, não sendo necessário CR para participar.. LUMA. 17/03/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. 
Company Vector-14:30h. LOC.: SP. Motobomba, Empilhadeiras, Geradores, Compressor, Mezanino, Torquímetros. G5 BUSINESS 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 12h. Union Share-12h. LOC.: SP. Furadeiras Radial, Compressores, 
Prateleiras, Gerador, Empilhadeira, Soldas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 18/03/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. 
PME Nº2028-15:30h. LOC.: SP. Geradores, Motores, Ferramentas, Talha Elétrica, Equipamentos e Outros.. Megatrend.

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.

11/03/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. Mapfre-15:30h. LOC.: SP. Veículos Sinistrados. 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.

Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico – Em Liquidação Extrajudicial
CNPJ/MF N.º 43.202.472/0001-30 - EDITAL DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico – Em Liquidação Extrajudicial, liquidada por força da Resolução 
Operacional - RO nº 1.986, de 26 de janeiro de 2016, publicada no D.O.U. em 01 de fevereiro de 2016, por seu liquidante 

extrajudicial nomeado pela portaria ANS nº 7.818, de 26 de janeiro de 2016, publicada no D.O.U. em 01 de fevereiro de 2016, devidamente autorizado 
pela ANS (Autorizações – Ofício nº 100/2017/GGRE/(COLIQ)DIOPE/ANS – Despacho nº 035/2017/DIOPE/ANS - proc. adm. nº 
33902.041526/2016-19) - Leis9.656/98, 6.024/74 e 11.101/05, comunica aos interessados que venderá através de Leilão Público, a ser realizado pelo 
Sr. Antônio Hissao Sato Júnior, Leiloeiro Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 690, no dia 30 de Março de 2020 
ás 10:00, de forma online através do site www.satoleiloes.com.br, os bens móveis descritos no Edital completo, publicado na imprensa comum e 
disponibilizado aos interessados no escritório ou no site do Leiloeiro, obedecidas as condições de pagamento e as regras a seguir: CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: OPÇÃO 1. À VISTA – O pagamento deve ser efetuado até 48 (quarenta e oito) horas à partir da data de encerramento do leilão do 
leilão em depósito em conta corrente do leiloeiro. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante pagar ao leiloeiro, a título de comissão, 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação. A comissão do Leiloeiro deverá ser paga através da rede bancária, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da data do encerramento do leilão. INADIMPLÊNCIA: Caso o arrematante não pague o preço do bem arrematado ou do sinal mínimo 
obrigatório para parcelamento e a comissão do Leiloeiro Oficial no prazo estipulado, a arrematação ficará cancelada, devendo o arrematante pagar 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor arrematado a título de comissão ao Leiloeiro Oficial. Poderá o Leiloeiro emitir título de 
crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta de pagamento, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do 
Decreto nº 21.981/32. O Leiloeiro Oficial poderá, nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados cadastrais do arrematante junto aos órgãos de 
proteção ao crédito. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO: Os interessados nos bens móveis apregoados neste leilão para participação 
online, deverão fazer prévio cadastro/habilitação no site do Leiloeiro www.satoleiloes.com.br, aceitar as regras de participação dispostas no referido 
site e enviar a documentação necessária mencionada no pedido de habilitação, para que estejam aptos a ofertarem lances em conformidade com 
as disposições deste Edital. FOTOS: As fotos e descrições dos imóveis a serem apregoados são disponibilizadas no site www.satoleiloes.com.br. As 
fotos e as informações divulgadas quanto a situação física dos bens móveis são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar 
o estado dos bens. LANCES: Os lances poderão ser ofertados através do site www.satoleiloes.com.br. O Usuário poderá ofertar mais de um lance 
para o mesmo lote, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. Durante o apregoamento dos lotes o site . Todos os lotes terão horário previsto 
de encerramento (relógio disponível na seção “sala de disputa” do site do Leiloeiro), sendo certo que, caso o leiloeiro receba algum lance nos 30 
(trinta) últimos segundos do fechamento do lote, o cronômetro retroagirá a 30 (trinta)segundos do encerramento do lote e assim sucessivamente a 
cada lance efetuado nos últimos 30 (trinta) minutos de cada lote, sendo assim, nenhum lote se dará por encerrado, caso o maior e último lance não 
permaneça por 30 (trinta) segundos ou mais do seu encerramento, dando a todos os interessadosa oportunidade de efetuar novos lances, no tempo 
hábil de 30 (trinta)segundos do encerramento de cada lote. DISPOSIÇÕES GERAIS: A documentação necessária para a formalização da venda será 
exigida de todos que desejem habilitar-se no leilão. Sendo os bens móveis objeto de ação judicial, não poderá o Arrematante alegar 
desconhecimento do estado em que esta se encontra e assume, desde já, a responsabilidade de, após a Arrematação, ingressar no pólo ativo ou 
passivo da demanda, subrogando-se nos direitos detidos pelo Comitente Vendedor. O Arrematante não poderá responsabilizar o quaisquer outras 
circunstâncias que porventura possam existir em relação aos lotes arrematados.Os lotes serão vendidos a quem maior lance oferecer, reservando-se 
o Comitente Vendedor ao direito de liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado. O Leiloeiro estará apto a esclarecer ou complementar as 
informações relativas aos bens móveis. O Arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação 
dos bens móveis adquiridos. Ao concorrer na aquisição dos bens móveis que compõem os lotes do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação 
pelo interessado de todas as condições estipuladas neste edital. A síntese das informações referentes aos bens estará disponível no site do Leiloeiro 
www.satoleiloes.com.br. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (11)4223-4343. As demais condições obedecerão ao disposto 
no Decreto Federal 21.981 de 19.10.1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 22.427 de 01.02.1933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Oficial. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: 10 Cadeiras; Lote 02: 10 Cadeiras; Lote 03: 10 Cadeiras; Lote 04: 10 Cadeiras; Lote 05: 10 Cadeiras; Lote 06: 
3 Poltronas; Lote 07: 3 Poltronas; Lote 08: 3 Poltronas;  Lote 09: 10 Cadeiras; Lote 10: 15 Cadeiras; Lote 11: 1 Carrinho Hospitalar; Lote 12: 3 
Carrinhos Hospitalares; Lote 13: Aprox. 50 Sucatas de Ares Condicionados + Armario de Aço; Lote 14: Aprox 43 Sucatas de  Tvs; Lote 15: 10 Cadeiras; 
Lote 16:  10 Cadeiras; Lote 17: 10 Cadeiras; Lote 18: 6 Gaveteiros; Lote 19: 6 Gaveteiros; Lote 20: 4 Gaveteiros; Lote 21: 10 Cadeiras Estofadas; Lote 
22: 10 Cadeiras Estofadas; Lote 23: 10 Sucatas de CPUS; Lote 24: 10 Sucatas de CPUS; Lote 25: 10 Sucatas de CPUS; Lote 26: 10 Sucatas de CPUS; 
Lote 27: 10 Sucatas de CPUS; Lote 28: 10 Sucatas de CPUS; Lote 29: 10 Sucatas de CPUS; Lote 30: 9 Sucatas de CPUS; Lote 31: 9 Sucatas de CPUS; 
Lote 32: 6 Sucatas de CPUS; Lote 33: 13 Sucatas de CPUS; Lote 34: 6 Sucatas de CPUS; Lote 35: 16 Sucatas de CPUS; Lote 36: 16 Sucatas de CPUS; 
Lote 37: 14 Sucatas de CPUS; Lote 38: 16 Sucatas de CPUS; Lote 39: 13 Sucatas de CPUS; Lote 40: 8 Sucatas de CPUS; Lote 41: 10 Sucatas de 
Monitores; Lote 42: 10 Sucatas de Monitores; Lote 43: 10 Sucatas de Monitores; Lote 44: 10 Sucatas de Monitores ;Lote 45: 10 Sucatas de Monitores; 
Lote 46: 10 Sucatas de Monitores; Lote 47: 1 Banco de Madeira; Lote 48: 01 Colposcopio; Lote 49: 01 Longarina; Lote 50: 01 Balança; Lote 51: 1 
Carrinho de Emergência; Lote 52: Sucata de Aparelho de Ultrasom (sonoacex8);Lote 53: Sucata de  Aparelho de Ultrasom; Lote 54: Sucata de 
Aparelho de Ultrasom; Lote 55: Sucata de  Aparelho de Ultrasom; Lote 56: Impressora Lexmark 7014-636;Lote 57: Aparelho para esterelização; Lote 
58: Armario de aço c/ 4 Portas; Lote 59: Aparelho de medir pressão; Lote 60: Processadora Automatica de endoscópio; Lote 61: Rack de video 
c/fonte de Luz; Lote 62: Rack de video c/fonte de Luz : Lote 63: Bisturi Eletronico ; Lote 64: Jogo de Sofá 2 e 3 lugares; Lote 65: 02 Mesas de 
Escritorio + 2 Gaveteiros; Lote 66: Aprox. 100 kg de sucata de ferro; Lote 67: 2 Armarios Baixo; Lote 68: 5 Banquetas Alta; Lote 69: 10 Cadeiras 
Giratorias; Lote 70: 10 Cadeiras Fixas Almofadadas;Lote 71: 10 Cadeiras Fixas Almofadadas; Lote 72: 02 Armarios Baixo; Lote 73: 01 Armario Baixo; 
Lote 74: 01 Geladeira Electrolux 47 Litros; Lote 75: 02 Macas Hospitalares; Lote 76: 02 Macas Hospitalares ;Lote 77: 02 Macas Hospitalares; Lote 78: 
01 Armario Alto; Lote 79: 02 Mesas de escritorio; Lote 80: 02 Sofas de 2 Lugares; Lote 81: 01 Longarinas 3 Lugares c/ apoios de braço; Lote 82: 4 
Mesas de escritorio; Lote 83: 6 Mesas de escritorio; Lote 84: 10 Cadeiras Estofadas; Lote 85: 04 Armarios Baixo; Lote 86: Jogo de Sofá 2 e 3 lugares; 
Lote 87: 02 Carrinhos hospitalares de inox; Lote 88: 03 Mesas em L; Lote 89: 02 Mesas; Lote 90: 01 Gabinete ,Balcão e Gaveteiro; Lote 91: 05 
Armarios; Lote 92: 02 Armarios de Aço 12 Portas; Lote 93: 04 Cilindros Oxigenio; Lote 94: 02 Macas Hospitalares; Lote 95: 02 Macas Hospitalares; 
Lote 96: 02 Macas Hospitalares; Lote 97: 02 Macas Hospitalares; Lote 98: 02 Macas Hospitalares; Lote 99: 02 Poltronas Reclinaveis; Lote 100: 02 
Poltronas Reclinaveis; Lote 101: 02 Poltronas Reclinaveis; Lote 102: 02 Nobreaks; Lote 103: 02 Mesas em L; Lote 104: 02 Mesas de escritorio; Lote 
105: 02 Mesas de Escritorio; Lote 106: 02 Mesas, Armário Baixo e Gaveteiro; Lote 107: 02 Mesas com 02 Gavetas e Armario Baixo; Lote 108: 02 
Armarios de Aço 12 Portas; Lote 109: 02 Armarios de Aço 12 Portas; Lote 110: 03 Armarios de aço 8 Portas; Lote 111: 02 Macas Hospitalares; Lote 
112: 02 Macas Hospitalares; Lote 113: 09 Longarinas 3 Lugares; Lote 114: 09 Longarinas 2 Lugares; Lote 115: 01 Impressoras Drystar 5302; Lote 116: 
10 Cilindros De Oxigenio; Lote 117: 01 Impressora Caresteam Dryview 5700 Laser; Lote 118: 01 Impessora Lexmark 7014-636; Lote 119: 01 
Impessora Lexmark 7014-636; Lote 120: 01 Impessora Lexmark 7014-636; Lote 121: 01 Impessora Lexmark 7014-636; Lote 122: 01 Impressora; Lote 
123: 01 Impressora Samsung ML4510nd; Lote 124: 01 Impressora Lexmark 7014-636; Lote 125: 01 Impressora Lexmark 7014-636; Lote 126: 03 
Macas Hospitalares; Lote 127: 02 Camas hospitalar; Lote 128: 04 Mesas de Escritório; Lote 129: 02 Cadeiras de Rodas; Lote 130: 02 Cadeiras de 
Rodas; Lote 131: 06 Suportes para Lixo; Lote 132: 06 Suportes para Lixo; Lote 133: 07 Banquetas Giratórias; Lote 134: 08 Suportes para Refeição; 
Lote 135: 05 Apoios para Braço; Lote 136: 05 Apoios para Braço; Lote 137: 05 Apoios para Braço; Lote 138: 06 Mesas de Inox; Lote 139: 06 Mesas 
deInox; Lote 140: Aprox. 50 Lixeiras; Lote 141: 16 Suportes para soro; Lote 142: 15 Escadas de 02 Degraus; Lote 143: 03 Armarios Baixo; Lote 144: 
03 Gaveteiros; Lote 145: 02 Armarios de Aço; Lote 146: 20 Telefones Variados; Lote 147: 03 Telefones Siemens; Lote 148: 02 Telefones Siemens; 
Lote 149: 02 Macas Hospitalares; Lote 150: 02 Macas Hospitalares; Lote 151: 02 Macas Hospitalares; Lote 152: 02 Macas Hospitalares; Lote 153: 02 
Macas Hospitalares ; Lote 154: 02 Macas Hospitalares; Lote 155: 01 Rack; Lote 156: 12 Extintores; Lote 157: 01 Adega Climatizada; Lote 158: 45 
Cadeiras Giratorias; Lote 159: 06 Poltronas Longarinas de 2 Lugares; Lote 160: 10 Cadeiras Fixas c/ apoios de braço; Lote 161: 10 Cadeiras Fixas s/ 
Apoio; Lote 162: 10 Cadeiras Fixas c/ apoios de braço; Lote 163: 07 Longarinas de 03 Lugares; Lote 164: 10 Longarinas de 02 Lugares; Lote 165: 07 
Longarinas de 03 Lugares; Lote 166: 06 Cadeiras Fixas c/ Apoio; Lote 167: 20 Cadeiras Fixas c/ Apoio; Lote 168: 04 Cadeiras Fixas s/ Apoio; Lote 169: 
20 Cadeiras Fixas c/ Apoio; Lote 170: 15 Cadeiras Fixas c/ Apoio; Lote 171: 02 Berço Hospitalares; Lote 172: 02 Berço Hospitalares; Lote 173: 02 
Macas Hospitalares; Lote 174: 02 Cama hospitalar e 1 Maca Hospitalar; Lote 175: 01 Tanque PVC c/ Suporte 500L; Lote 176: 01 Tanque PVC c/ 
Suporte 500L; Lote 177: 01 Lavadora Ultra-Sonica; Lote 178: 01 Estufa de cultura; Lote 179: 03 Computadores HP Pro; Lote 180: 03 Computadores 
Lenovo ThinkCentre; Lote 181: 02 Computadores HP Pro; Lote 182: 01 Poltronas Reclinavel Hospitalar; Lote 183: 02 Bomba a Vacuo Aspiradora; 
Lote 184: 01 Maquina de Lavar Louça; Lote 185: 02 Camas Hospitalares; Lote 186: 02 Berços Hospitalares; Lote 187: 01 Impressora Lexmark; Lote 
188: 04 Medidor de Sinais Vitais; Lote 189: 03 Medidores de Sinais Vitais; Lote 190: 02 Aparelhos Eletrocardiografo; Lote 191: 02 Welch Allyn; Lote 
192: 07 Luminarias Tartarugas brancas; Lote 193: 01 Ventilador Pulmonar; Lote 194: 02 Leitor de Codigo de barras; Lote 195: 02 Oximetros; Lote 
196: 02 Camas Hospitalares; Lote 197: 02 Macas Hospitalares; Lote 198: 01 Camas e 01 Berço hospitalar; Lote 199: 01 Maquina Industrial de Lavar 
Louça; Lote 200: 10 Camas Hospitalares; Lote 201: 04 Camas Hospitalares; Lote 202: 02 Camas Hospitalares; Lote 203: 02 Berços Hospitalares; 
Lote 204: 01 Cama e 01 Maca Hospitalar; Lote 205: 02 Berços Hospitalares; Lote 206: 02 Camas Hospitalares; Lote 207: 02 Camas Hospitalares; 
Lote 208: 01 Cama e 01 Maca Hospitalares; Lote 209: 03 Biliberços; Lote 210: 01 Cama e 1 Maca Hospitalares; Lote 211: 01 Gerador Hyundai e 1 
Painel de Controle; Lote 212: 01 Rack de Informática ; Lote 213: 01 Painel Eletrônico; Lote 214: 06 Liveiras de Inox; Lote 215: 09 Liveira Grande 75 
Litros; Lote 216: 01 Cama e 1 Maca Hospitalar; Lote 217: 01 Sofa 3 Lugares; Lote 218: Gerador Motor Scania. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE 
VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br. 

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 0011/2020/1° LEILÃO 
Edital de Leilão Público nº 0012/2020/2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/SP, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o 
preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em 
que se encontra(m), o(s) imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de 
Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA, discriminados no Anexo II do Edital.

O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de 
Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 10/03/2020 até 24/03/2020, no 
primeiro leilão, e de 27/03/2020 até 07/04/2020, no segundo leilão, em horário bancário, nas 
Agências da CAIXA situadas em SÃO PAULO, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis 
- GILIE/SP localizada na Avenida Paulista nº 1.294 – 5º andar – São Paulo/SP, e no escritório do 
Leiloeiro Oficial Osvaldo Seoanes - JUCESP Nº 340 , localizado na Travessa Comandante 
Salgado nº 75, Bairro Fundação – São Caetano do Sul/SP – telefone (11) 4223-4343, de segunda 
à sexta das 08h30min às 17h30min, e nos sítios www.satoleiloes.com.br e www.caixa.gov.br. 
Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão 
dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais.

O 1° Leilão realizar-se-á no dia 25/03/2020, às 11h00min, na Travessa Comandante Salgado nº 
75, Bairro Fundação – São Caetano do Sul/SP, na presença dos interessados ou seus 
procuradores que comparecerem no ato.

Os lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no dia 
08/04/2020, às 11h00min, na Travessa Comandante Salgado nº 75, Bairro Fundação – São 
Caetano do Sul/SP, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no 
ato.

Edital de Leilão Público nº 0009/2020/1° LEILÃO 
Edital de Leilão Público nº 0010/2020/2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis 
e Imóveis - GILIE/SP, torna público aos interessados que venderá, pela maior 
oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, 
no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), o(s) imóvel (is) recebido 
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de proprie-
dade da CAIXA, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público 
- Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, 
estará à disposição dos interessados, no período de 21/02/2020 até 09/03/2020, 
no primeiro leilão, e de 11/03/2020 até 23/03/2020, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA situadas em SÃO PAULO, na Gerência de 
Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SP localizada na Avenida Paulista nº 

 
Luiz Pereira Vizeu - JUCESP nº 414, localizado na Avenida Indianópolis, 2895 
– Planalto Paulista- São Paulo/SP – telefone (11) 5071-8555, de segunda à 
sexta das 08h00min às 17h00min, e nos sítios www.vizeuonline.com.br e  
www.caixa.gov.br. -
to, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em 
tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 1° Leilão realizar-se-á no 
dia 10/03/2020, a partir das 11h00min, na Avenida Indianópolis, 2895 – Planal-
to Paulista- São Paulo/SP, na presença dos interessados ou seus procurado-
res que comparecerem no ato. Os lotes remanescentes, não vendidos no 1°  
Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no dia 24/03/2020, a partir das 11h00min, na 
Avenida Indianópolis, 2895 – Planalto Paulista- São Paulo/SP, na presença dos 
interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

AVISO DE VENDA

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem Imóvel: OPORTUNIDADE! CASA EM BRAGANÇA PAULISTA/SP c/ 
48,16 m² de Á.C. e 957,00 m² de Á.T. com 02 DORM. Localizado na Rua Coronel 
Daniel Peluso, 1734 – Casa 11 – Bairro do Popó – Bragança Paulista/SP. 
Matrícula nº 90.597 do Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - PROCESSO Nº 1002276-20.2019.8.26.0099
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor.

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 12/03/2020 - 10h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 02/04/2020 - 10h

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado EDERSON FELIPE VENANCIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.868.528-07. O Dr. Fabio Rodrigues 
Fazuoli, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de do Foro da Comarca de Mogi Mirim/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que CONDÔMINO RESIDENCIAL SANTA 
MÔNICA move em face de EDERSON FELIPE VENANCIO - Processo nº 1001901-08.2016.8.26.0363 - Controle nº 1024/2016, e que foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial 
de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 

detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado 
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 18/03/20 às 11:00h e se encerrará dia 23/03/20 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 23/03/20 às 11:01h e se encerrará no dia 16/04/20 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que 
serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão 
da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo I/MMC LANCER 2.0, placa FSQ 3865, Renavan 01024415322. Valor da Avaliação: R$ 44.329,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte 
e nove reais) para junho de 2019. Mogi Mirim, 14 de janeiro de 2020. Dr. Fabio Rodrigues Fazuoli , Juiz de Direito.

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Mirim – SP
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC. 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL X - IPIRANGA DO 
FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 0602208-97.2008.8.26.0010. Executada: requerida MARCIA APARECIDA NUNES. Apto n º 06 - Bl B-
25- Cj Habitacional São Caetano - Ipiranga/SP.  Conjunto Habitacional São Caetano - Avenida Patente, nº193, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
05023811905. Descrição completa na Matrícula nº 58.270 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 387.804,75 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 232.682,85 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 17/03/2020 às 10h00min, e 
termina em 20/03/2020 às 10h00min; 2ª Praça começa em 20/03/2020 às 10h01min, e termina em 09/04/2020 às 10h00min. Fica a requerida 
MARCIA APARECIDA NUNES, bem como seu cônjuge, se casada for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 07/05/2014. 

 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 10/03/2020 
 

 

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

LEILÃO DE VEÍCULOS 
E BENS DIVERSOS

MODALIDADE ONLINE

24/03/2020 -10h

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

www.liderleiloes.com.br
Tel:11 4425-2905          11 4425-5925

Veículos com e sem direito a documentação e Bens Diversos.
Excelente Oportunidade!

Centro de Promoção Social Municipal
CEPROSOM

LEILÃO DE VEÍCULOS E BENS DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA/SP

MODALIDADE ONLINE

26/03/2020 - 10H

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

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

 Veículos com e sem direito a documentação e diversos. Não perca!"

Início dos lances online 20/03/2020

8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados EMPREZA GESTÃO DE PES-
SOAS E SERVIÇO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.873.484/0001-71; HELENA 
BARBOSA MACHADO RIBEIRO, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.998.401-04; e seu mari-

do LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.021.211-15. O Dr. Henrique Dada Paiva, MM. 
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 
1º e 2º Leilão do bem imóvel, 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 ABC BRASIL S.A. em face de EMPRE-
ZA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇO LTDA E OUTROS - Processo nº 1073706-63.2018.8.26.0100 – Controle nº 
1087/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL 
- O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PU-
BLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação 
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse 
do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
18/03/2020 às 11:00h e se encerrará dia 23/03/2020 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, 
que terá início no dia 23/03/2020 às 11:01h e se encerrará no dia 16/04/2020 às 11:00h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. 
DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMIS-
SÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do 
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: MATRÍCULA Nº 45.202 
1º DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CALDAS NOVAS/GO - IMÓVEL: Um lote de terras 
para construção urbana de nº 11, da quadra nº 42, sito à Rua Antonio Sanches Fernandes, no loteamento denominado 
“Estancia Jequitimar”, nesta cidade, com a área de 390,00m2, medindo: 13,00m de frente para a Rua Antonio Sanches 
Fernandes; pelo lado direito, 30,00m confrontando com o lote nº 13; pelo fundo, 13,00m confrontando com o lote nº 12; e, 
pelo lado esquerdo, 30,00m confrontando com o lote nº 09. Consta no R.03 desta matrícula que na ação supra, o imóvel 
objeto desta matrícula foi arrestado, sendo nomeado depositário o executado. Avaliação deste lote: R$ 15.000,00 (quin-
ze mil reais) para junho de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização mone-
tária do TJ/SP. LOTE Nº 02: MATRÍCULA Nº 45.203 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
CALDAS NOVAS/GO - IMÓVEL: Um lote de terras para construção urbana de nº 13, da quadra nº 42, sito à Rua Antonio 
Sanches Fernandes, no loteamento denominado “Estancia Jequitimar”, nesta cidade, com a área de 390,00m2, medindo: 
13,00m de frente para a Rua Antonio Sanches Fernandes; pelo lado direito, 30,00m confrontando com o lote nº 15; pelo 
fundo, 13,00m confrontando com o lote nº 14; e, pelo lado esquerdo, 30,00m confrontando com o lote nº 11. Consta no 
R.03 desta matrícula que na ação supra, o imóvel objeto desta matrícula foi arrestado, sendo nomeado depositário o 
executado. Avaliação deste lote: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para junho de 2019, que será atualizado até a data 
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 1.382.687,17 
(outubro/2019). São Paulo, 10 de janeiro de 2020. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Henrique Dada Paiva - Juiz de Direito.

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ANDREIA RAQUEL DE OLIVEI-
RA, inscrita no CPF/MF sob o nº 316.279.478-17. O Dr. Rilton José Domingues, MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 

aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por OTIMO EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS em face de ANDREIA RAQUEL DE OLIVEIRA - Processo nº  1005224-82.2018.8.26.0320 
- Controle nº 1079/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 18/03/2020 às 14:30h e 
se encerrará dia 23/03/2020 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 23/03/2020 às 14:31h e se encerrará no dia 17/04/2020 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o 
nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arre-
matante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o paga-
mento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, 
§ 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 
895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de 
qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincen-
das; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, 
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a 
arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR 
JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. 
A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da 
MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras 
e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Direitos que a executada 
possui sobre o imóvel de Matrícula nº 97.837 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Limeira/SP - 
IMÓVEL: Lote de terreno sob nº 18, da quadra D, do loteamento denominado “Jardim Residencial Florescer”, na cidade 
de Iracemápolis, desta Comarca, medindo 8,92 metros de frente para a Rua Um; 7,30 metros de fundo, confrontando 
com o lote 36; 24,05 metros de um lado, confrontando com o lote 17; e 24,00 metros do outro lado, confrontando com o 
lote 19; perfazendo assim, uma área total de 194,59 metros quadrados. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 170.000,00 
(cento e setenta mil reais) para setembro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 11.947,28 (30/06/2019). Consta aos autos contrato 
de venda e compra em nome da executada não averbado na matrícula do referido imóvel. Limeira, 14 de janeiro de 2020. 
Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Rilton José Domingues - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br
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 A O diretor-geral da Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, afirmou nesta 
segunda-feira que a “ameaça 
de pandemia” pelo coronaví-
rus é uma realidade. “Agora 
que o novo coronavírus está 
presente em muitos países, a 
ameaça de uma pandemia tor-
nou-se muito real”, declarou.

Ainda sobre o Covid-19 se 
tornar uma pandemia, o dire-
tor-geral afirmou que poderá 
ser controlada. “Será a primei-
ra pandemia na história que 
pode ser controlada. A men-
sagem é: não estamos à mercê 
deste vírus”.

O diretor-executivo de pro-
gramas de emergência da Or-
ganização Mundial de Saúde, 
Michael Ryan, ainda alerta. 
“Acho que ainda estamos no 
começo ou no meio da epi-
demia. A doença não termi-
nou seu caminho de forma 
alguma”.

De acordo com Ryan, a 
doença está alcançando um 
ponto alto, com mais 100 paí- Doença está em mais 100 países afetados; em NY passageiro é visto com máscara em metrô
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Ameaça de pandemia pelo 
coronavírus é real, diz OMS

CRISE. Essa será a 1ª pandemia que poderá ser controlada, segundo diretor da OMS; Brasil tem 25 casos

ses afetados e mais de 100 mil 
casos. “A essa altura, muitos 
países podem ser afetados, o 
vírus estará em todos os luga-
res”, afirmou Ryan.

CASOS  NO BRASIL.
O Ministério da Saúde infor-
mou nesta segunda-feira que 
o número de casos confirma-
dos do novo coronavírus no 
País permaneceu em 25 de 
ontem para hoje. Enquanto 
isso, o número de casos sus-
peitos aumentou de 663 para 
930. Outros 53 casos foram 
descartados entre domingo e 
segunda-feira, totalizando 685 
pessoas que foram testadas, 
mas não apresentaram resul-
tado positivo para o Covid-19 
no Brasil. Neste domingo, 8, 
Alagoas e Minas Gerais passa-
ram a integrar a lista de Esta-
dos com a presença do vírus. 
Com o registro, agora são 16 
casos em São Paulo, 3 no Rio 
de Janeiro,1 no Espírito Santo, 
2 casos na Bahia, 1 no Distrito 
Federal, 1 em Alagoas e 1 em 
Minas Gerais. (GSP e EC)

Itália coloca 
16 milhões de 
pessoas em 
quarentena

 A A Itália decretou neste do-
mingo quarentena obrigató-
ria na região da Lombardia 
e em 14 províncias do norte 
por causa do novo coronaví-
rus. A medida atinge cidades 
como Milão, capital financei-
ra do país, e Veneza e cerca de 
16 milhões de pessoas - cerca 
de um quarto da população 
local. O Itamaraty estima que 
entre 70 mil e 90 mil brasi-
leiros vivam na área isolada. 
O bloqueio, previsto para du-
rar até 3 de abril, é a medida 
mais drástica desde a restri-
ção de acesso na região chi-
nesa de Wuhan, onde foram 
registrados os primeiros ca-
sos da doença.

Em apenas 24 horas, o nú-
mero de mortos pelo coro-
navírus aumentou 57% na 
Itália, chegando a 366. O to-
tal de infectados saltou para 
7.375, o que faz o país ser o 
segundo com mais registros, 
atrás apenas da China. Com 
a quarentena, as pessoas só 
poderão entrar ou sair da 
região se provarem moti-
vos de trabalho ou de saúde.  
(EC)

COVID-19

 A A Bolsa brasileira teve sua 
maior queda do século nes-
ta segunda-feira. O Iboves-
pa, maior índice acionário 
do País, despencou 12,17%, a 
86.067 pontos, menor pata-
mar desde 26 dezembro de 
2018. Essa é a maior queda 
diária desde 10 de setembro 
de 1998, quando a Bolsa caiu 
15,8%, ano marcado pela crise 
financeira russa.

Nesta sessão, o índice 
abriu em forte queda e, às 
10h30, as negociações foram 
interrompidas quando a que-
da superou 10%. Esse é o nível 
para que se acione o chama-
do circuit breaker, que leva à 

Bolsa brasileira registra 
pior queda do século
O Ibovespa despencou 12,17%, a 86.067 pontos, e registrou a 
maior queda diária desde 1998; o dólar bateu R$ 4,79

nas perspectiva de impacto 
econômico com a dissemina-
ção do novo coronavírus. A 
desaceleração da economia 
global por causa da doença já 
é considerada inevitável.

Pesam neste início de se-
mana a decisão do governo da 
Itália de colocar 16 milhões de 
pessoas no norte do país em 
quarentena, e da guerra de 
preços do petróleo entre gran-
des países produtores.

O quadro é de muita aver-
são, com investidores em 
todo o mundo buscando ati-
vos considerados mais segu-
ros -que não estão no Brasil 
neste momento.

Economistas agora aguar-
dam medidas do governo 
brasileiro para amenizar o 
impacto da crise. Nesta ma-
nhã, o FMI (Fundo Econômi-
co Mundial) recomendou aos 
governos do mundo que se-
jam ágeis na adoção de planos 
para evitar que o coronavírus 
tenham efeitos prolongados 
de retração econômica. (FP)

suspensão do pregão. É o pri-
meiro circuit breaker desde 
o episódio conhecido como 
Joesley Day, em maio de 2017, 
e sexto da história. A suspen-
são foi de meia hora.

Os mercados financeiros 
de todo o mundo viveram 
nesta sessão a perfeita defini-
ção de dia de pânico. O dólar 
disparou, apesar da interven-
ção do BC (Banco Central). O 
risco-país teve alta recorde. Os 
juros futuros subiram.

Desde o pico mais recente, 
quando atingiu a máxima his-
tórica de 119.527 pontos, em 23 
de janeiro, o Ibovespa cai cer-
ca de 26%. A queda apaga todo 

o ganho do mercado de ações 
desde o início do governo de 
Jair Bolsonaro, em janeiro de 
2019. O dólar abriu nesta se-
gunda em forte alta. Na má-
xima, bateu R$ 4,7940, mas 
teve a disparada parcialmen-
te contida pela venda de US$ 
3 bilhões de reservas pelo BC 
-o triplo do inicialmente pre-
visto. O plano, na última sex-
ta (6), era vender US$ 1 bilhão. 
A moeda fechou em alta de 
2,00%, a R$ 4,7270. O turismo 
está a R$ 4,9780 na venda. Em 
algumas casas de câmbio, che-
ga a ser vendido acima de R$ 5.

O pessimismo sinaliza 
principalmente uma piora 

 A O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), rebateu nesta segun-
da-feira o ministro Paulo Gue-
des (Economia) e afirmou que 
apenas as reformas não bas-
tam para conter a instabilidade 
econômica que afetou o país 
em decorrência da crise inter-
nacional. Maia fez breves decla-
rações ao chegar a um evento 
de educação em Brasília. Ques-
tionado sobre se era hora de 
acelerar as reformas no país, 
como defendeu Guedes mais 
cedo, o presidente da Câmara 
afirmou que o governo tam-
bém precisa adotar algumas 
ações, além das propostas tri-
butária e administrativa.

“Tem algumas ações que o 
governo vai ter que tomar, al-
gumas atitudes, e parte delas, 
parte da solução de médio e 
longo prazo são as reformas”, 
afirmou. Na sequência, cobrou 
o envio dos textos ao Congres-
so. O governo tem prometido, 
desde o ano passado, enviar as 
propostas de reforma tributá-
ria e administrativa, mas, até 
agora, não encaminhou os tex-
tos aos congressistas.

“Ainda não chegou nem a 
administrativa e nem a tribu-
tária, e a [Proposta de Emenda 
à Constituição] emergencial, o 
governo decidiu encaminhar 
uma pelo Senado e não utili-
zar a do deputado Pedro Paulo, 
que estava pronta desde 2017, 
2018”, criticou.

“Nós estamos prontos para 

Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que apenas as 
reformas não bastam para conter a instabilidade econômica 
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Maia rebate Guedes 
sobre crise econômica

ajudar, como colaboramos no 
ano passado com toda agenda 
de reformas, acho que elas aju-
dam, mas certamente não são 
o único ponto para solucionar 
os danos da crise”.

Maia também voltou a pe-
dir mais diálogo do governo 
com o Legislativo e o Judiciário 
e afirmou que cabe ao Executi-
vo deixar claro como os outros 
dois poderes podem auxiliar 
no processo de retomada de 
crescimento.

Ao deixar o evento, Maia 
voltou a falar sobre as refor-
mas e afirmou que o momento 
é grave. “O Parlamento nunca 
faltou ao Brasil em momentos 
de crise e não vai ser diferen-
te agora, muito pelo contrário. 
Tem pautas de médio e longo 
prazo, como as duas reformas 
que o governo deve encami-
nhar nos próximos dias, en-
tão estamos aguardando an-
siosos já há alguns meses, e 
certam ente o governo tem ou-
tras ações que vai precisar to-
mar nos próximos dias”.

Ele, no entanto, evitou citar 
exemplos. “Não vou ficar me 
intrometendo senão vão ficar 
dizendo que eu estou queren-
do me intrometer onde não 
devo.” Ao ser questionado es-
pecificamente sobre as decla-
rações de Guedes de que era 
preciso tocar as reformas, Maia 
ironizou. “Ele falou isso hoje? 
Acho que ele repetiu meu tuí-
te. Quer dizer que nós estamos 
sintonizados.”(FP)

 A O ministro da Justiça Ser-
gio Moro está se comunican-
do constantemente com as 
autoridades paraguaias para 
solicitar notícias da situação 
processual de Ronaldinho 
Gaúcho, preso em Assunção 
junto com seu irmão Roberto 
Assis por ter entrado no Para-
guai com documentos falsos, 
conforme foi confirmado por 
um ministro do governo pa-
raguaio nesta segunda-feira.

Euclides Acevedo, ministro 
do Interior do Paraguai - res-
ponsável pela segurança in-
terna e diretor administrativo 
da Polícia - disse que o minis-
tro da Justiça do Brasil, Sergio 
Moro, está se comunicando 
repetidamente com ele nos 
últimos dias para saber mais 
sobre o assunto.

“O ministro Sergio Moro 
escreveu para mim mui-
tas vezes”, disse Acevedo em 

Moro acompanha situação de 
Ronaldinho no Paraguai

Ronaldinho Gaúcho está preso em Assunção junto com seu 
irmão, por ter entrado no Paraguai com documentos falsos
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uma entrevista à rádio para-
guaia ABC Cardinal, em As-
sunção. O secretário de Es-
tado paraguaio disse que 
Moro expressou preocupa-
ção com a situação de Ronal-

dinho Gaúcho e seu irmão. 
“Ele queria saber o que estava 
acontecendo, quais eram as 
chances deles saírem o mais 
rápido possível”, acrescentou. 
O ministro até afirmou que 

Moro perguntou se o proble-
ma era de fiança ou questões  
semelhantes.

Acevedo revelou essas in-
formações justamente no dia 
em que uma próxima visita 
de Moro ao Paraguai foi ofi-
cialmente anunciada. O Mi-
nistro da Justiça e Seguran-
ça Pública do Brasil visitará 
o país vizinho nos próximos 
dias 26 e 27, de acordo com 
a publicação no Diário Ofi-
cial da União (DOU) nesta  
segunda-feira

O motivo de sua visita é 
participar de reuniões e confe-
rências sobre segurança públi-
ca e cooperação penitenciária 
com a Ministra da Justiça do 
Paraguai, Cecilia Pérez.

A estreita relação entre os 
atuais governos do Brasil e do 
Paraguai não é nova. No ano 
passado, o presidente para-
guaio Mario Abdo Benítez es-
tava prestes a sofrer um pro-
cesso de impeachment devido 
a um acordo sobre a venda da 
Binacional Itaipu e uma de-
cisão do presidente Jair Bol-
sonaro acabou salvando-o.  
(EC)
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Publique 
o seu balanço 

na Gazeta
Melhor custo 

Com agilidade e pro� ssionais 
capacitados, a Gazeta entrega 

para os seus clientes um 
atendimento de qualidade 

com o melhor custo para as 
publicações dos seus balanços.

1.
Credibilidade

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

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

empresas privadas.  

2.
Circulação Auditada

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

de São Paulo.  
Invista em jornais com 
circulação comprovada. 

3.

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

» FALE COM  
 A GENTE 
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na Gazeta
Melhor custo 
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com o melhor custo para as 
publicações dos seus balanços.

1.
Credibilidade
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com mais de 20 anos no mercado, 

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

empresas privadas.  

2.
Circulação Auditada

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

3.
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Terça-feira, 10 De março De 2020 Economia

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

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0017176-25.2019.
valor total: R$ 30,00




               



                  




 K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1121690-77.2017.
valor total: R$ 20,00







                



              K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000168-03.2019.
valor total: R$ 20,00

               
                
             

 
                    
                 
 K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000124-64.2020.
valor total: R$ 30,00


   



 
                


                 


     K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009522-26.2017.
valor total: R$ 30,00




                 
  
                 

                 

 
                    
               

                  
                 
                    
   K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016247-74.2016.
valor total: R$ 20,00



                 




                  
            K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0023458-82.2019.
valor total: R$ 20,00



  

  

    
               
    
                 K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1023994-81.2016.
valor total: R$ 20,00







                  
                  
            K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006673-33.2016.
valor total: R$ 30,00



               

               

                 
                  



  
  

   
               K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008821-29.2019.
valor total: R$ 30,00


   
  
             

    
                 
                   
 

                
  

               K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1036506-96.2016.
valor total: R$ 20,00





  




             K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008924-32.2018.
valor total: R$ 30,00





                



                  
                
  


             K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000226-83.2020.
valor total: R$ 30,00


 

   


 
                  
 

                

                 K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1101274-20.2019.
valor total: R$ 20,00





    

  
                 
                  

      K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1033121-35.2019.
valor total: R$ 30,00

               

 
               
                





   

   
            K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0071434-79.2019.
valor total: R$ 20,00







                



             K-10e11/03

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

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002642-92.2016.
valor total: R$ 30,00






  

                 
    



          K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011078-38.2018.
valor total: R$ 30,00








  


 
                 
          K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003112-18.2018.
valor total: R$ 20,00






               

 
        

               K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008070-50.2018.
valor total: R$ 30,00



 
                
             

 

  

                 

    K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1067457-36.2017.
valor total: R$ 30,00

 
  

 
               


 
                
                 
     


            K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006460-90.2017.
valor total: R$ 30,00



             

  
                
                    

                     
     



                K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004082-26.2018.
valor total: R$ 20,00

 
   
               

                


  

     K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0031743-32.2017.
valor total: R$ 20,00



    
              
             
 

                 

              K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012326-29.2015.
valor total: R$ 20,00







  

              K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008896-73.2018.
valor total: R$ 30,00






 


                
                
  

                    K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1027311-87.2016.
valor total: R$ 30,00


   



               
              
                 


  

        K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001063-62.2020.
valor total: R$ 20,00



                


 



 K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1106919-94.2017.
valor total: R$ 20,00

 



  
                   
 
  


          K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002344-47.2020.
valor total: R$ 20,00

              
 


  
                 


  K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1097799-61.2016.
valor total: R$ 20,00



             



                

 

       K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0513164-50.1992.
valor total: R$ 20,00



               

                     

               


 
      K-10e11/03

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

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1033843-37.2017.
valor total: R$ 30,00

 

              
              
   
                  

    
                     


          K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038722-90.2017.
valor total: R$ 30,00








  



          K-10e11/03

10 e 11/03
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024982-88.2015.
valor total: R$ 40,00



             

                

                



   
                

   

         
      
  
              K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007655-24.2019.
valor total: R$ 30,00

  



                
              
      





   
                K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0111963-35.2008.
valor total: R$ 20,00




              
                 
                    

   
 
   K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0012464-81.2013.
valor total: R$ 20,00


  
                 
               

       

 
         K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024679-06.2017.
valor total: R$ 30,00



           



   
 
               
                   


    

 K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1021676-51.2018.
valor total: R$ 20,00




      
  
    


           K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0014378-27.2011.
valor total: R$ 30,00



              

 
  
   
                




                   
   K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1127454-10.2018.
valor total: R$ 20,00




                 

                  
     

    
 K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1053248-88.2019.
valor total: R$ 20,00



  
             

                


   K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006176-10.2017.
valor total: R$ 30,00

 

                 
    
               

               

               

   

       K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1091744-89.2019.
valor total: R$ 30,00

  
  
               
              
   
      
   
                 


   

     K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0111176-45.2008.
valor total: R$ 30,00

 

  

            

    
 
                


                  K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0083788-39.2019.
valor total: R$ 20,00



   
 
                 



 K-10e11/03

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

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031045-11.2014.
valor total: R$ 20,00

               
   

               
              
                  
 
                

   K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026022-55.2019.
valor total: R$ 20,00





             
               

    K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1095204-94.2013.
valor total: R$ 20,00



 

                


            
    

           K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020958-59.2015.
valor total: R$ 20,00



               




              K-10e11/03

10 e 11/03
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0074362-47.2012.
valor total: R$ 40,00

 

               



                
   
                    
             
  


               
 
                 

                  



              K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1107785-39.2016.
valor total: R$ 30,00

              
                   
           
             
               

  




  
               K-10e11/03

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

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031045-11.2014.
valor total: R$ 20,00

               
   

               
              
                  
 
                

   K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026022-55.2019.
valor total: R$ 20,00





             
               

    K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1095204-94.2013.
valor total: R$ 20,00



 

                


            
    

           K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020958-59.2015.
valor total: R$ 20,00



               




              K-10e11/03

10 e 11/03
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0074362-47.2012.
valor total: R$ 40,00

 

               



                
   
                    
             
  


               
 
                 

                  



              K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1107785-39.2016.
valor total: R$ 30,00

              
                   
           
             
               

  




  
               K-10e11/03

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

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031045-11.2014.
valor total: R$ 20,00

               
   

               
              
                  
 
                

   K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026022-55.2019.
valor total: R$ 20,00





             
               

    K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1095204-94.2013.
valor total: R$ 20,00



 

                


            
    

           K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020958-59.2015.
valor total: R$ 20,00



               




              K-10e11/03

10 e 11/03
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0074362-47.2012.
valor total: R$ 40,00

 

               



                
   
                    
             
  


               
 
                 

                  



              K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1107785-39.2016.
valor total: R$ 30,00

              
                   
           
             
               

  




  
               K-10e11/03

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

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031045-11.2014.
valor total: R$ 20,00

               
   

               
              
                  
 
                

   K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026022-55.2019.
valor total: R$ 20,00





             
               

    K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1095204-94.2013.
valor total: R$ 20,00



 

                


            
    

           K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020958-59.2015.
valor total: R$ 20,00



               




              K-10e11/03

10 e 11/03
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0074362-47.2012.
valor total: R$ 40,00

 

               



                
   
                    
             
  


               
 
                 

                  



              K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1107785-39.2016.
valor total: R$ 30,00

              
                   
           
             
               

  




  
               K-10e11/03

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

10/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003221-62.2012.
valor total: R$ 10,00

 

             
              





   K-10/03

10/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000694-97.2013.
valor total: R$ 15,00





               
              




                 

                


   K-10/03

DocuSign Envelope ID: CA47FBCC-20B0-4BF2-9790-6CB80E4B30F7



B4gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2020 Economia

19ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) do imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intima-
ção do Executado FORTE REAL ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA (CNPJ Nº 66.968.116/0001-27); EDIVAL 
DE ALMEIDA MOTA (CPF Nº 576.228.418-20) e seu cônjuge, se casado for; DORANA EMPRESA FOTOGRAFICA LTDA (CNPJ Nº 
43.861.939/0001-53), bem como do credor: ALBERTO DE SOUZA CAMPOS (CPF desconhecido.).

 A  MM. Juíza de Direito Dra. Renata Barros Souto Maior Baiao, da 19ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ Nº 60.746.948/0001-12), em face de FORTE REAL ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE  EVENTOS 
LTDA (CNPJ Nº 66.968.116/0001-27), EDIVAL DE ALMEIDA MOTA (CPF Nº 576.228.418-20) e DORANA EMPRESA FOTOGRAFICA LTDA (CNPJ 
Nº43.861.939/0001-53) nos autos do Processo nº 0164548-53.2011.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM 
n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 
IMÓVEL: Uma gleba de terra, situada à Estrada Existente, constituída pelo módulo agrícola nº 9, da Gleba 2, do “SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA”, 
no bairro da Vargem Grande, em zona rural deste Distrito, Município e Comarca de Franco da Rocha, com a área de 20.000,00m², com a seguinte descri-
ção: Inicia-se em um ponto de coordenadas UTM, KM N= 7420101 e KM E= 328302, deste segue-se com rumo de 52º58’NE e distância de 174,00m até o 
ponto 2, confrontando com Manoel Ferreira Clemente no ponto 2 segue-se até o ponto 3 pela sinuosidade do córrego medindo 13,00m, confrontando com 
João de Tulio Filho, no ponto 3 segue-se com rumo de 52º58’ SW, com distância de 168,00m até o ponto 4, confrontando com Virgolino de Almeida Mota, 
no ponto 4 segue-se pelo alinhamento da Estrada Existente com distância de 118,00m até o ponto de início desta descrição, encontra-se do lado esquerdo 
da Estrada Existente, a 483,00m da esquina da referida estrada com a Estrada da Vargem Grande. Área total 2,0000ha, módulo fi scal 7, Oha, nº. módulos 
fi scais 0,2857, fração mínima de parcelamento 2,000ha, classifi cação do imóvel/Minifundio. 

 Dados do Imóvel
Cadastro do INCRA 950.076.923.087-0 

Matrícula Imobiliária n°         72.372 Cartório de registro de imóveis da comarca de Franco 
da Rocha

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 2 07/11/11 Ajuizamento de Ação de Execução Proc. nº 0179901-36.2011.8.26.0100 Banco Daycoval S/A
Av. 3 05/12/14 Penhora Exequenda Proc. nº 0164548-53.2011.8.26.0100 Banco Bradesco S/A
Av. 4 30/04/18 Arresto Proc. nº 0014687-87.2011.8.26.0004 Banco Bradesco S/A

OBS 01: De acordo com o Laudo de Avaliação, a estrada onde se localiza o imóvel, sem nome no local, se inicia na margem direita da Estrada Vargem 
Grande, para quem de Franco da Rocha se dirige a Mariporã, a cerca de 2000 metros do trevo de acesso. O referido imóvel tem ponto inicial a cerca de 490 
metros da confl uência com a Estrada de Vargem Grande, do lado esquerdo da via. Na porção onde se localiza o imóvel objeto a via se apresenta primeiro 
em declive e, após, em aclive, formando uma bacia na extensão da testada do imóvel. Trata-se de via sem pavimento com leito carroçavel aproximado de 
8,00m, sem calçadas em ambos os lados. O referido imóvel é murado com portão metálico de acesso frontal, e construções destinadas a uso residencial, 
laser e criações, constante de área gramada, área de circulação, construção principal, coberturas, salão, área de piscina, piscina, casa de caseiro e cober-
turas para criações (baias). Possui imóvel principal, área coberta 1, área coberta ao lado do salão, salão, áreas cobertas de fundos.
OBS 02: De acordo com a fl . 479, foi realizada penhora no rosto dos autos do Processo 0164548-53.2011.8.26.0100 em favor do credor Alberto De 
Souza Campos, conforme determinado pelo MM. Juízo da 50ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo nº 0002442-
55.2010.5.02.0050).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.377.600,00 (nov/2017).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.498.163,00 (fev/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débito Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 1.758.758,62 (Jan/2020).
02 - A 1ª Praça terá início no dia 27 de março de 2020, às 15 horas, e se encerrará no dia 30 de março de 2020 às 15 horas. Não havendo lance igual 
ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de março de 
2020 às 15 horas, e se encerrará em 23 de abril de 2020, às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 50% do 
valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo 
sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo 
único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi 
Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com. (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente 
do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º, do CPC).
05 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem (Art. 843, do CPC).
06 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas  da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 
07 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
08 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à 
do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, 
fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese 
autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 
10 - O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC)
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º - CPC)
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e 
Celular/WhatsApp (11) 98513-2959. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.
alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020. 
Eu, escrevente, digitei.
Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DRA. RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO 
JUÍZA DE DIREITO

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: nº 1012889-67.2017.8.26.0003. Executados: executado(s) ORLANDI 
COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, MAURO BASILE – LOTE 001 – Apto. c/ área útil de 73,68m² no 
Jabaquara. Avenida Mascote, nº830, São Paulo/SP - Contribuinte nº 089.105.0219-3. Descrição completa na Matrícula nº 
93.157 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$520.203,70 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 312.122,22 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Apto. c/ área privativa de 133,157m² em Santo Amaro. 
Rua Manuel Figueiredo Landim, nº600, São Paulo/SP - Contribuinte nº 090.196.0091-5. Descrição completa na Matrícula 
nº 365.921 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.020.007,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
612.004,35 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - - 1ª Praça começa em 
20/04/2020 às 13h00min, e termina em 24/04/2020 às 13h00min; 2ª Praça começa em 24/04/2020 às 13h01min, e termina 
em 14/05/2020 às 13h00min.  Ficam os executado(s) ORLANDI COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, 
MAURO BASILE , bem como seu cônjuge, se casado for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 09/05/2018. 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE CAMPINAS. Processo: nº 1013490-36.2014.8.26.0114. Executados: executado(s) JOSE LUIZ 
VIGIARELLI, SIDERLENE APARECIDA DE GODOY VIGIARELLI - PARTE IDEAL (50%) - Prédio residencial c/220,00m2 
em Campinas. Rua Álvaro Vilagelim, nº30, Campinas/SP - Contribuinte nº 34412304016101001. Descrição completa na 
Matrícula nº 74.143 do 3º CRI de Campinas/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 87.500,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
52.500,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/04/2020 
às 15h10min, e termina em 13/04/2020 às 15h10min; 2ª Praça começa em 13/04/2020 às 15h11min, e termina em 
04/05/2020 às 15h10min.Ficam os executado(s) JOSE LUIZ VIGIARELLI, SIDERLENE APARECIDA DE GODOY 
VIGIARELLI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , coproprietário(a) JOSÉ CARLOS ANDRADE e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 21/03/2016. 

 
 

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - 
Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 
800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduci-
ária E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no 
CNPJ n.º 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921 – Ibira-

puera, São Paulo - SP – CEP: 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Ven-
da, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de datado de 
25/10/2017, aditado em 13/11/2018, devidamente registrado e averbado sob nº R9 e R10 e Av. 11, na matrícula 
nº 152.702, no qual figuram como fiduciantes SIVALDEIR DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, casado, bancário, 
portador da Cédula de Identidade com RG nº 40.043.409-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 329.569.828-
77 e MICHELE DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, agente de viagens júnior, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 47.233.831-6-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 376.549.368-69, ambos residentes e domi-
ciliados na Rua Galáxia, 575, Parque Primavera, Guarulhos/SP, CEP: 07145-265, levará à PÚBLICO LEILÃO, 
de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 25/03/2020 às 11h00min, no 
escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 627.160,19 (seiscentos e vinte e sete mil e cento e sessenta 
reais e dezenove centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome 
dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 307, localizado no 3º pavimento da Torre Íris 
– Torre B, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESI-
DENCIAL BOTÂNICA CIDADE MAIA (Subcondomínio 3)”, situado nos fundos do terreno de quem da Avenida 
Bartolomeu de Carlos olhar para o imóvel, com fundos para a área verde, com a área privativa de 68,440m2; 
comum de 57,562m2, (43,047m2 coberta e 14,515m2 descoberta), perfazendo a área total de 126,002m2, cor-
respondendo-lhe a fração ideal de 0,000414% no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio, 
com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, indeterminada, independentemente de tamanho, localizada 
indistintamente no 1º, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPA-
DO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 26/03/2020 às 11h00min, no mesmo local, a 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 474.100,14 (quatrocentos e seten-
ta e quatro mil e cem reais e quatorze centavos)  e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde 
que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos 
encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive 
do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o 
bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel 
relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se 
ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio 
do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado 
deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor 
do arremate à vista no ato do leilão. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabele-
cido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou 
arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe 
de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é 
de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer 
responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 
1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a pro-
fissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC Edital de 1ª e 2ª Praças 
ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA. Processo: nº 
0015429-09.2011.8.26.0006. Executados: requerido(s) EL SHADDAI AUTOMÓVEIS LTDA, ANTÔNIO ROBERTO JORGE, 
APARECIDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Um prédio c/ 97,68m² em Vila Matilde/SP. Rua Catrimani, nº90, São Paulo/SP 
- Contribuinte nº 11310600359. Descrição completa na Matrícula nº 39.831 do 16º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 199.655,81 (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/04/2020 às 13h20min, 
e termina em 08/04/2020 às 13h20min; 2ª Praça começa em 08/04/2020 às 13h21min, e termina em 29/04/2020 às 
13h20min. Ficam os requerido(s) EL SHADDAI AUTOMÓVEIS LTDA, ANTÔNIO ROBERTO JORGE, APARECIDA CON-
CEIÇÃO DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 03/11/2016. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE LEILÃO (ID 4367) PROCESSO Nº 1008337-26.2015.8.26.0554 - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - BEM: IMÓVEL: O prédio residencial que recebeu o nº 401, de dois pavimentos, com a área total 
de 341,24m² (Av. 4) e respectivo terreno situado no perímetro urbano de Corupá-SC., no lado ímpar da Rua 20 -Ano Bom, Bairro 
Ano Bom (Av.3), com a área de 688,40m², distante 31,00m da esquina com a Rua 87- Francisco Borges, fazendo frente em 

15,00m com a Rua 20-Ano Bom, travessão dos fundos 14,80m com o lote nº 07 de Marilene Elisabeth Perkowski, estrema do lado direito em 45,50m, 
sendo 14,00m com terras de Sigmund Reich e 31,00m com terras de João Borges Filho, e do lado esquerdo em 46,50m com terras de Irene Onesia 
Chilomer. Cadastrado junto à Municipalidade local sob nº 1.792-2. MATRÍCULA Nº 56.127, do Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul – 
SC. AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em março de 2018 (fls. 451). LOCALIZAÇÃO: Rua 20-Ano Bom, nº 401, Bairro Ano Bom, 
Jaraguá do Sul-SC. ÔNUS: Consta PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe em decisão fls.235 e R.5. Consta na Av.6 a averbação 
premonitória do Processo nº 030166-49.2018.8.24.0036, em trâmite perante a Vara Regional de Direito Bancário da Comarca de Jaraguá. Caberá ao 
interessado que arrematar o presente bem, verificar o valor da dívida ativa e demais débitos atualizados que recaiam sobre o imóvel até a data do 
leilão, inclusive de natureza fiscal, propter rem, os decorrentes de hipoteca, bem como sua regularização no cartório de registro de imóveis. Não há
nos autos informações de que sobre o bem recaia outros ônus, recursos ou causa pendentes. 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 o leilão, bem como 
dívidas pendentes sobre o bem e não descritas neste edital (arts. 9º Provimento 1625/2009- CSM/TJSP e 18º da Resolução 236/2016 - CNJ). Sendo 
o Gestor autorizado a efetuar fotos do bem e a visitá-lo, acompanhando ou não de interessados na arrematação. Os débitos da arrematação correrão 
por conta do arrematante, inclusive todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, emolumentos e seguros que são de conta e responsabilidade 
exclusiva do arrematante. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com datas previstas para: 1º LEILÃO em 30/03/2020 a partir 
das 14h30min com encerramento às 14h30min em 02/04/2020; correspondente à avaliação no valor de R$ 531.652,40, atualizados de acordo 
com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em dezembro de 2019. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: SATO LEILÕES 2º LEILÃO 
que se encerrará em 04/05/2020 a partir das 14h30min horas, correspondente à 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizado até 
a data do leilão. PAGAMENTOS: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante através de guia de depósito judicial 
(emitida pelo leiloeiro), no prazo de 24 horas da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 19 do Prov. n. CSM n. 
1625/2009). A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da 
Resolução 236/2016 - CNJ). Para ver o edital na integra e outras informações, acesse o site do leiloeiro no endereço www.satoleiloes.com.br. 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO 
Art. 887, § 3º/CPC 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 16ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1027328-49.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) PEDRO 
EMÍLIO CUADRA ULLOA - LOTE 001 - Apto. c/ 110,46m2. Rua Frei Caneca, nº 284, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
010.025.02500. Descrição completa na Matrícula nº 85.900 do 5º CRI de São Paulo/SP. LOTE 002 - Vaga de Garagem c/ 
24,965m2. Rua Frei Caneca, nº 284, São Paulo/SP - Contribuinte nº 010.025.02691. Descrição completa na Matrícula nº 
85.901 do 5º CRI de São Paulo/SP. LOTE 003 - Vaga de Garagem c/ 24,965m2. Rua Frei Caneca, nº 284 e 288, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 010.025.02675. Descrição completa na Matrícula nº 29.955 do 5º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 716.363,40 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 429.818,04 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 20/04/2020 às 15h20min, e termina em 24/04/2020 às 
15h20min; 2ª Praça começa em 24/04/2020 às 15h21min, e termina em 14/05/2020 às 15h20min. Ficam os 
executado(s) PEDRO EMÍLIO CUADRA ULLOA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras 
realizadas em 22/05/2018, 11/12/2018, 11/12/2018 respectivamente. 

 

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem móvel: Veículo GM Blazer Executive, placa CVV 5588, 
Ano/Modelo: 1999/2000 - CHASSI 9BG116EW0YC405920. Localização do bem: 
Rua Joaquim Henrique de Oliveira, n.º 122, Bairro Ipanema, Araçatuba/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ARAÇATUBA/SP - PROCESSO Nº 4000270-06.2013.8.26.0032/01 
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor.

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 13/03/2020 - 11h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 01/04/2020 - 11h

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem móvel: 01 MÁQUINA INJETORA DE PLÁSTICO, Hidraujet Comércio e 
Indústria de Máquinas Ltda, modelo HIBC 600/120, com CLP (Solaris), altura e molde 
hidráulico e dois conjuntos de plastificação para injeção bicolor, número de série 0120 
– número da Pac: 2009/112875, ano 2009, duplo canhão, CV 15–220 Volts, usada. 
Localização do Bem: Rua Santa Cecília, nº 618 – Bairro Santo Antônio, Birigui/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP - PROCESSO Nº 1001091-86.2014.8.26.0077 
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 11/03/2020 - 10h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 01/04/2020 - 10h

4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial – JUCESP 744. 4ª Vara Cível da Capital – SP. Processo nº 
1015603-39.2013.8.26.0100. Executados: MARIA TEREZA LOPES MEDEIROS, seu cônjuge se casada for. A) Aparta-
mento c/ 41,96ms2 de área útil, em São Paulo/SP + VAGA (pequena) c/ 9,00ms2 de área útil – 60% do valor de avaliação. 
1ª Praça começa em 16/03/2020, às 15h00min, e termina em 19/03/2020, às 15h00min e; 2ª Praça começa em 
19/03/2020, às 15h01min, e termina em 23/06/2020, às 15h00min. a) APARTAMENTO nº142, localizado no 14º andar 
ou 15º pavimento do Edifício Jardim das Gaivotas, sito a Rua Gaivota 665 – Indianópolis – 24º Subdistrito. UM APARTA-
MENTO com a área útil de 41,96ms2, área comum de 20,99ms2, área total construída de 62,95ms2. Descrição completa 
na Matrícula nº 3.589 do 14º CRI da Capital/SP. b) VAGA(Pequena), indeterminada e não localizada, situada no andar 
térreo ou sub-solo do “Edifício Jardim das Gaivotas”, sito à Rua Gaivota nº 665, em Indianópolis – 24º Subdistrito. UMA 
VAGA indeterminada e não localizada, com a área útil de 9,00ms2, área comum de 7,00ms2, área total de 16,00ms2. 
Descrição completa na Matrícula nº 3.591 do 14º CRI da Capital/SP. Fica a executada MARIA TEREZA LOPES MEDEI-
ROS, seu cônjuge se casada for; a credora hipotecária: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
Lance mínimo na 1ª praça (apartamento + vaga): R$ 491.321,02 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 294.792,61 (sujeitos 
à atualização). 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE OSASCO. Processo: nº 1027895-09.2016.8.26.0405. Executados: executados FABIO ANTONIO PEREIRA 
DE OLIVEIRA-ME, FABIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Caminhão Mercedes Benz, Modelo 1111, ano 1969/1969. 
RODOVIA ROMILDO PRADO, nºs/n, Vinhedo/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 24.500,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 
20.825,00 (85% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 01/05/2020 
às 11h20min, e termina em 04/05/2020 às 11h20min; 2º Leilão começa em 04/05/2020 às 11h21min, e termina em 
25/05/2020 às 11h20min. Ficam os executados FABIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA-ME, FABIO ANTONIO 
PEREIRA DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 01/01/2018.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 
0114941-82.2008.8.26.0001. Executados: requerido(s) JAIR DEZANI, IRENE MARIA CATOIRA DEZANI - Apto 32 - com 68,58m² Santana/SP. Rua 
General José de Almeida Botelho, nº552, São Paulo/SP - Contribuinte nº 07103701679. Descrição completa na Matrícula nº 74.508 do 3º CRI de São 
Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 299.967,16 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 179.980,29 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 20/03/2020 às 11h00min, e termina em 24/03/2020 às 11h00min; 2ª Praça começa em 24/03/2020 às 
11h01min, e termina em 16/04/2020 às 11h00min. Ficam os requeridos JAIR DEZANI, IRENE MARIA CATOIRA DEZANI, bem como seu cônjuge, se 
casados forem , bem como os credores CONDOMÍNIO  EDIFÍCIO GREEN PARK, VALTER OLIVEIRA DOS REIS, credor(a) hipotecário CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL  - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/02/2011. 

 
 
 

GAZETA DE SÃO PAULO - 10/03/2020 

 

 

 

 

 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CIVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 
1000717-09.2016.8.26.0010. Executado: AMÉRICO FRANCISCO DE ALMEIDA – DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto 31, Torre 02 São João Clímaco, 
área privativa de 46,710m², 01 vaga de garagem. Estrada das Lágrimas, nº 2.501, São Paulo/SP - Contribuinte nº 119.195.00048-9 (em área maior). 
Descrição completa na Matrícula nº 183.251 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 255.315,94 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
127.657,97 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 13/04/2020 às 15h00min, e termina em 
16/04/2020 às 15h00min; 2ª Praça começa em 16/04/2020 às 15h01min, e termina em 06/05/2020 às 15h00min. Fica o executado AMÉRICO 
FRANCISCO DE ALMEIDA, bem como seu cônjuge, se casado for, a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/08/2017. 

 
 
 

GAZETA DE SÃO PAULO - 10/03/2020 
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RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL  JUCESP 266

INFORMAÇÕES E CADASTRO:

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

11 / Março 2020 Quarta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 120 VEÍCULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

04 / Março 2020 Quarta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 110 VEÍCULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

Rua Quatá, 733 Vila Olímpia - SP

LEILÃO 10 IMÓVEIS
 APARTAMENTOS•CASAS•TERRENOS•IMÓVEIS COML•ÁREAS RURAIS

PRESENCIAL e ONLINE

1ª Praça: 10/03 - 2ª Praça: 13/03 - 2020 - 15h

Rua Quatá, 733 Vila Olímpia - SP

LEILÃO IMÓVEL PAULÍNIA-SP
 IMÓVEL INDUSTRIAL C/ 3 CONST. À. TERR. C/ 34.090,00M² 

PRESENCIAL e ONLINE

1ª Praça: 16/03 - 2ª Praça: 31/03 - 2020 - 15h

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem Imóvel: OPORTUNIDADE! CASA EM BOTUCATU/SP c/ 106,30 m² de 
Á.C. e 300 m² de Á.T. com 02 DORM. Lote sob nº 11, da quadra 2 no loteamento 
Cidade Jardim. Localizado na Rua Ulisses Rossi Grassi, 261, Vila Cidade Jardim, 
Botucatu/SP. Matrícula nº 13.030 da 2ª C.R.I. de Botucatu/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BOTUCATU/SP - PROCESSO Nº 1006708-16.2017.8.26.0079
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor.

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 12/03/2020 - 11h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 02/04/2020 - 11h

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bens móveis: CAMINHÕES: VOLVO NL10 340 4X2 E AGRALE TX 1600D RD - CARRETAS: 
SR/MONA, REB/KRONE E REB/GUERRA. Será levado a Leilão o LOTE na integralidade dos bens. 
Caso não haja lance na integralidade dos bens, serão aceitos lances por itens. Localização dos 
bens: Chácara São José, s/nº, Bairro São José, Santa Cruz do Rio Pardo/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP - PROCESSO Nº 1002221-15.2016.8.26.0539
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor.

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 13/03/2020 - 13h30
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 02/04/2020 - 13h30

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bens móveis: Item A: 02 aparelhos de 0910 marca Rheen, Item B: 03 cadeiras giratórias, em tecido, nas cores azul e 
branca, Item C: 04 cadeiras c/ assento e encosto em plásticos na cor preta, Item D: 02 mesas madeira padrão marfim call center, 
Item E: 06 poltronas vinil estofadas, Item F: 01 sofá  vinil de 2 lugares preta, Item G: 01 televisor led CCE 28" (+ou-), Item H: 01 
bebedouro Soft mod. Everest, Item I: 01 mesa pequena c/ tampo de vidro, base de ferro, Item J: 01 armário de madeira padrão 
martim 2 portas, Item K: 01 mesa de escritório madeira padrão marfim, Item L: 01 armário (gaveteiro) de madeira com 5 gavetas.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO REGIONAL II - SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP
Processo nº 1027211-32.2016.8.26.0002

Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

Local dos bens: Campinas/SP. Local do Leilão: Somente On-line pelo site. 
Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial Venda no estado em que se encontram, sem garantias.

LEILÃO ENCERRAMENTO: 13/03/2020 - 10h

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Apartamento com 54m2 em Santo Amaro/SP

1ª Praça: 19 de março de 2020 às 10h00 / 2ª Praça: 02 de abril de 2020 às 10h30.

2ª Praça Valor 30% Abaixo da Avaliação
1ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Comarca de São Paulo - SP. 

Edital de Leilão e para intimação dos Executados Romulo Lorenzetti 
(CPF: 129.765.978-39), Mirian Raquel Tatini dos Santos Ribeiro 

(CPF: 174.308.318-18) e do credor hipotecário Empresa Gestora de Ativos - EMGEA.
APARTAMENTO nº 53, localizado no 5º andar do bloco 3, designado EDIFÍCIO HAWAI, integrante 
do RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, situado à Rua Gregório Allegri, nº 100, no lugar 
denominado Villa das Belezas, bairro Ibirapuera, 29º Subdistrito - Santo Amaro , com área útil de 
54,180m² e a área comum de 57,599m², nesta já incluída a área correspondente a 01 vaga 
indeterminada na garagem coletiva localizada no subsolo e a nível do térreo, para guarda de 01 
carro de passeio, perfazendo a área total de 111,779m² correspondendo-lhe uma fração ideal de 
0,0015025 no terreno e nas partes comuns do condomínio. Matrícula nº: 267.095 - do 11º CRI 
São Paulo SP. Contribuinte nº: 122.145.0262-8. Em área maior. Valor de Avaliação do imóvel: 
R$ 210.000,00 conforme fls 124/150, que será atualizada até a data das praças.

Mais informações www.sold.com.br - (11) 3296-7555

ALEXANDRE TRAVASSOS
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• 12/03/2020 a partir das 9h - Móveis, Eletros, Info e Utensílios: Pias, TVs, Transmissores, Rádios, 
CPUs, Storages, Etc. • 12/03/2020 a partir das 16h30 - Vestuário, Calçados e Acessórios: Tênis, 
Camisetas, Calças, Relógios, Bolsas, Sapatos, Etc. • 13/03/2020 a partir das 11h - Eletros e 
Telefonia: iPhone 5S, Relógios Smartwatch, Fogões Elétricos, Cabos Diversos, Etc. • 16/03/2020 
a partir das 9h - Móveis, Eletros e Informática: Estações de Trabalhos, Cadeiras, Armários, 
Refrigeradores, Celulares, Notebooks, TVs, Etc. • 17/03/2020 a partir das 9h - Móveis, Utensílios 
e Eletros: Armários, Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, Etc. • 17/03/2020 a partir 
das 14h - Materiais de Construção e Acabamentos: Cubas, Bacias, Lavatórios, Colunas, Etc. 
• 18/03/2020 a partir das 11h - Imóveis. • 18/03/2020 a partir das 12h - Móveis e Enfeites: Sofás, 
Mesas, Poltronas, Cadeiras, Armários, Camas, Banquetas, Etc. • 18/03/2020 a partir das 13h - 
Desativação de Colégio: Carteira escolares, Condicionadores de ar, Mesa de laboratório, 
Projetores, Etc. • 25/03/2020 a partir das 11h - Imóveis: Apartamentos, Casas, Etc. • 27/03/2020 
a partir das 13h30 - Imóveis: Terreno 20.298 m².

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.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 25/03/2020 às 08h55/2º Público Leilão: 26/03/2020 às 13h30

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário GAIA SECURITIZADORA S.A, com sede em São Paulo/SP, na 
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila Olímpia - São Paulo, SP - CEP 04544-051, inscrita no CNPJ/
MF sob n° 07.587.384/0001-30, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, no escritório do Leiloeiro 
e através do portal www.sold.com.br, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação 
complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças o seguinte 
imóvel em lote único: Apartamento n° 94 com área privativa de 143,89m², com direito a 2 vagas de garagem, 
integrantes do Residencial Helbor Acqualife, situado na Rua da Paz n° 2.150, melhor descrito em sua 
matrícula. Imóvel devidamente matriculado sob n° 365.402 no 11° Cartório do Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP. N° de Contribuinte 087.201.0155-4. 1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 1.460.000,00. 2º PÚBLICO 
LEILÃO VALOR: R$ 736.303,82. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do 
imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, 
despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Imóvel 
ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os como 
devedores e sucessores de Vera Lucia Sohn Martins os Herdeiros: PAULA SOHN CUSTODIO MARTINS, RG 
n° 22.686.415-SSP/SP, CPF n° 301.812.208-90, KARLA SOHN CUSTODIO MARTINS, RG n° RG n° 22.688.414-
4-SSP/SP, CPF n° 296.091.758-80, DIEGO SOHN CUSTODIO MARTINS, RG n° 43.896.294-1-SSP/SP, CPF n° 
339.243.388-84, intimados da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) 
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das 
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos 
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) 
readquirir(em) os imóveis entregues em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu 
direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão 
de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros 
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital completo encontra-se 
disponível no site do leiloeiro www.sold.com.br.

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

DocuSign Envelope ID: CA47FBCC-20B0-4BF2-9790-6CB80E4B30F7
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TERÇA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2020 Economia

19ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) do imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intima-
ção do Executado FORTE REAL ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA (CNPJ Nº 66.968.116/0001-27); EDIVAL 
DE ALMEIDA MOTA (CPF Nº 576.228.418-20) e seu cônjuge, se casado for; DORANA EMPRESA FOTOGRAFICA LTDA (CNPJ Nº 
43.861.939/0001-53), bem como do credor: ALBERTO DE SOUZA CAMPOS (CPF desconhecido.).

 A  MM. Juíza de Direito Dra. Renata Barros Souto Maior Baiao, da 19ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ Nº 60.746.948/0001-12), em face de FORTE REAL ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE  EVENTOS 
LTDA (CNPJ Nº 66.968.116/0001-27), EDIVAL DE ALMEIDA MOTA (CPF Nº 576.228.418-20) e DORANA EMPRESA FOTOGRAFICA LTDA (CNPJ 
Nº43.861.939/0001-53) nos autos do Processo nº 0164548-53.2011.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM 
n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 
IMÓVEL: Uma gleba de terra, situada à Estrada Existente, constituída pelo módulo agrícola nº 9, da Gleba 2, do “SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA”, 
no bairro da Vargem Grande, em zona rural deste Distrito, Município e Comarca de Franco da Rocha, com a área de 20.000,00m², com a seguinte descri-
ção: Inicia-se em um ponto de coordenadas UTM, KM N= 7420101 e KM E= 328302, deste segue-se com rumo de 52º58’NE e distância de 174,00m até o 
ponto 2, confrontando com Manoel Ferreira Clemente no ponto 2 segue-se até o ponto 3 pela sinuosidade do córrego medindo 13,00m, confrontando com 
João de Tulio Filho, no ponto 3 segue-se com rumo de 52º58’ SW, com distância de 168,00m até o ponto 4, confrontando com Virgolino de Almeida Mota, 
no ponto 4 segue-se pelo alinhamento da Estrada Existente com distância de 118,00m até o ponto de início desta descrição, encontra-se do lado esquerdo 
da Estrada Existente, a 483,00m da esquina da referida estrada com a Estrada da Vargem Grande. Área total 2,0000ha, módulo fi scal 7, Oha, nº. módulos 
fi scais 0,2857, fração mínima de parcelamento 2,000ha, classifi cação do imóvel/Minifundio. 

 Dados do Imóvel
Cadastro do INCRA 950.076.923.087-0 

Matrícula Imobiliária n°         72.372 Cartório de registro de imóveis da comarca de Franco 
da Rocha

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 2 07/11/11 Ajuizamento de Ação de Execução Proc. nº 0179901-36.2011.8.26.0100 Banco Daycoval S/A
Av. 3 05/12/14 Penhora Exequenda Proc. nº 0164548-53.2011.8.26.0100 Banco Bradesco S/A
Av. 4 30/04/18 Arresto Proc. nº 0014687-87.2011.8.26.0004 Banco Bradesco S/A

OBS 01: De acordo com o Laudo de Avaliação, a estrada onde se localiza o imóvel, sem nome no local, se inicia na margem direita da Estrada Vargem 
Grande, para quem de Franco da Rocha se dirige a Mariporã, a cerca de 2000 metros do trevo de acesso. O referido imóvel tem ponto inicial a cerca de 490 
metros da confl uência com a Estrada de Vargem Grande, do lado esquerdo da via. Na porção onde se localiza o imóvel objeto a via se apresenta primeiro 
em declive e, após, em aclive, formando uma bacia na extensão da testada do imóvel. Trata-se de via sem pavimento com leito carroçavel aproximado de 
8,00m, sem calçadas em ambos os lados. O referido imóvel é murado com portão metálico de acesso frontal, e construções destinadas a uso residencial, 
laser e criações, constante de área gramada, área de circulação, construção principal, coberturas, salão, área de piscina, piscina, casa de caseiro e cober-
turas para criações (baias). Possui imóvel principal, área coberta 1, área coberta ao lado do salão, salão, áreas cobertas de fundos.
OBS 02: De acordo com a fl . 479, foi realizada penhora no rosto dos autos do Processo 0164548-53.2011.8.26.0100 em favor do credor Alberto De 
Souza Campos, conforme determinado pelo MM. Juízo da 50ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo nº 0002442-
55.2010.5.02.0050).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.377.600,00 (nov/2017).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.498.163,00 (fev/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débito Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 1.758.758,62 (Jan/2020).
02 - A 1ª Praça terá início no dia 27 de março de 2020, às 15 horas, e se encerrará no dia 30 de março de 2020 às 15 horas. Não havendo lance igual 
ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de março de 
2020 às 15 horas, e se encerrará em 23 de abril de 2020, às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 50% do 
valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo 
sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo 
único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi 
Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com. (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente 
do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º, do CPC).
05 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem (Art. 843, do CPC).
06 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas  da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 
07 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
08 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à 
do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, 
fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese 
autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 
10 - O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC)
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º - CPC)
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e 
Celular/WhatsApp (11) 98513-2959. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.
alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020. 
Eu, escrevente, digitei.
Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DRA. RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO 
JUÍZA DE DIREITO

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: nº 1012889-67.2017.8.26.0003. Executados: executado(s) ORLANDI 
COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, MAURO BASILE – LOTE 001 – Apto. c/ área útil de 73,68m² no 
Jabaquara. Avenida Mascote, nº830, São Paulo/SP - Contribuinte nº 089.105.0219-3. Descrição completa na Matrícula nº 
93.157 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$520.203,70 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 312.122,22 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Apto. c/ área privativa de 133,157m² em Santo Amaro. 
Rua Manuel Figueiredo Landim, nº600, São Paulo/SP - Contribuinte nº 090.196.0091-5. Descrição completa na Matrícula 
nº 365.921 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.020.007,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
612.004,35 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - - 1ª Praça começa em 
20/04/2020 às 13h00min, e termina em 24/04/2020 às 13h00min; 2ª Praça começa em 24/04/2020 às 13h01min, e termina 
em 14/05/2020 às 13h00min.  Ficam os executado(s) ORLANDI COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, 
MAURO BASILE , bem como seu cônjuge, se casado for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 09/05/2018. 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE CAMPINAS. Processo: nº 1013490-36.2014.8.26.0114. Executados: executado(s) JOSE LUIZ 
VIGIARELLI, SIDERLENE APARECIDA DE GODOY VIGIARELLI - PARTE IDEAL (50%) - Prédio residencial c/220,00m2 
em Campinas. Rua Álvaro Vilagelim, nº30, Campinas/SP - Contribuinte nº 34412304016101001. Descrição completa na 
Matrícula nº 74.143 do 3º CRI de Campinas/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 87.500,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
52.500,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/04/2020 
às 15h10min, e termina em 13/04/2020 às 15h10min; 2ª Praça começa em 13/04/2020 às 15h11min, e termina em 
04/05/2020 às 15h10min.Ficam os executado(s) JOSE LUIZ VIGIARELLI, SIDERLENE APARECIDA DE GODOY 
VIGIARELLI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , coproprietário(a) JOSÉ CARLOS ANDRADE e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 21/03/2016. 

 
 

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - 
Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 
800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduci-
ária E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no 
CNPJ n.º 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921 – Ibira-

puera, São Paulo - SP – CEP: 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Ven-
da, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de datado de 
25/10/2017, aditado em 13/11/2018, devidamente registrado e averbado sob nº R9 e R10 e Av. 11, na matrícula 
nº 152.702, no qual figuram como fiduciantes SIVALDEIR DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, casado, bancário, 
portador da Cédula de Identidade com RG nº 40.043.409-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 329.569.828-
77 e MICHELE DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, agente de viagens júnior, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 47.233.831-6-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 376.549.368-69, ambos residentes e domi-
ciliados na Rua Galáxia, 575, Parque Primavera, Guarulhos/SP, CEP: 07145-265, levará à PÚBLICO LEILÃO, 
de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 25/03/2020 às 11h00min, no 
escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 627.160,19 (seiscentos e vinte e sete mil e cento e sessenta 
reais e dezenove centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome 
dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 307, localizado no 3º pavimento da Torre Íris 
– Torre B, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESI-
DENCIAL BOTÂNICA CIDADE MAIA (Subcondomínio 3)”, situado nos fundos do terreno de quem da Avenida 
Bartolomeu de Carlos olhar para o imóvel, com fundos para a área verde, com a área privativa de 68,440m2; 
comum de 57,562m2, (43,047m2 coberta e 14,515m2 descoberta), perfazendo a área total de 126,002m2, cor-
respondendo-lhe a fração ideal de 0,000414% no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio, 
com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, indeterminada, independentemente de tamanho, localizada 
indistintamente no 1º, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPA-
DO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 26/03/2020 às 11h00min, no mesmo local, a 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 474.100,14 (quatrocentos e seten-
ta e quatro mil e cem reais e quatorze centavos)  e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde 
que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos 
encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive 
do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o 
bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel 
relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se 
ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio 
do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado 
deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor 
do arremate à vista no ato do leilão. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabele-
cido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou 
arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe 
de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é 
de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer 
responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 
1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a pro-
fissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC Edital de 1ª e 2ª Praças 
ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA. Processo: nº 
0015429-09.2011.8.26.0006. Executados: requerido(s) EL SHADDAI AUTOMÓVEIS LTDA, ANTÔNIO ROBERTO JORGE, 
APARECIDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Um prédio c/ 97,68m² em Vila Matilde/SP. Rua Catrimani, nº90, São Paulo/SP 
- Contribuinte nº 11310600359. Descrição completa na Matrícula nº 39.831 do 16º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 199.655,81 (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/04/2020 às 13h20min, 
e termina em 08/04/2020 às 13h20min; 2ª Praça começa em 08/04/2020 às 13h21min, e termina em 29/04/2020 às 
13h20min. Ficam os requerido(s) EL SHADDAI AUTOMÓVEIS LTDA, ANTÔNIO ROBERTO JORGE, APARECIDA CON-
CEIÇÃO DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 03/11/2016. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE LEILÃO (ID 4367) PROCESSO Nº 1008337-26.2015.8.26.0554 - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - BEM: IMÓVEL: O prédio residencial que recebeu o nº 401, de dois pavimentos, com a área total 
de 341,24m² (Av. 4) e respectivo terreno situado no perímetro urbano de Corupá-SC., no lado ímpar da Rua 20 -Ano Bom, Bairro 
Ano Bom (Av.3), com a área de 688,40m², distante 31,00m da esquina com a Rua 87- Francisco Borges, fazendo frente em 

15,00m com a Rua 20-Ano Bom, travessão dos fundos 14,80m com o lote nº 07 de Marilene Elisabeth Perkowski, estrema do lado direito em 45,50m, 
sendo 14,00m com terras de Sigmund Reich e 31,00m com terras de João Borges Filho, e do lado esquerdo em 46,50m com terras de Irene Onesia 
Chilomer. Cadastrado junto à Municipalidade local sob nº 1.792-2. MATRÍCULA Nº 56.127, do Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul – 
SC. AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em março de 2018 (fls. 451). LOCALIZAÇÃO: Rua 20-Ano Bom, nº 401, Bairro Ano Bom, 
Jaraguá do Sul-SC. ÔNUS: Consta PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe em decisão fls.235 e R.5. Consta na Av.6 a averbação 
premonitória do Processo nº 030166-49.2018.8.24.0036, em trâmite perante a Vara Regional de Direito Bancário da Comarca de Jaraguá. Caberá ao 
interessado que arrematar o presente bem, verificar o valor da dívida ativa e demais débitos atualizados que recaiam sobre o imóvel até a data do 
leilão, inclusive de natureza fiscal, propter rem, os decorrentes de hipoteca, bem como sua regularização no cartório de registro de imóveis. Não há
nos autos informações de que sobre o bem recaia outros ônus, recursos ou causa pendentes. 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 o leilão, bem como 
dívidas pendentes sobre o bem e não descritas neste edital (arts. 9º Provimento 1625/2009- CSM/TJSP e 18º da Resolução 236/2016 - CNJ). Sendo 
o Gestor autorizado a efetuar fotos do bem e a visitá-lo, acompanhando ou não de interessados na arrematação. Os débitos da arrematação correrão 
por conta do arrematante, inclusive todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, emolumentos e seguros que são de conta e responsabilidade 
exclusiva do arrematante. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com datas previstas para: 1º LEILÃO em 30/03/2020 a partir 
das 14h30min com encerramento às 14h30min em 02/04/2020; correspondente à avaliação no valor de R$ 531.652,40, atualizados de acordo 
com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em dezembro de 2019. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: SATO LEILÕES 2º LEILÃO 
que se encerrará em 04/05/2020 a partir das 14h30min horas, correspondente à 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizado até 
a data do leilão. PAGAMENTOS: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante através de guia de depósito judicial 
(emitida pelo leiloeiro), no prazo de 24 horas da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 19 do Prov. n. CSM n. 
1625/2009). A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da 
Resolução 236/2016 - CNJ). Para ver o edital na integra e outras informações, acesse o site do leiloeiro no endereço www.satoleiloes.com.br. 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO 
Art. 887, § 3º/CPC 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 16ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1027328-49.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) PEDRO 
EMÍLIO CUADRA ULLOA - LOTE 001 - Apto. c/ 110,46m2. Rua Frei Caneca, nº 284, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
010.025.02500. Descrição completa na Matrícula nº 85.900 do 5º CRI de São Paulo/SP. LOTE 002 - Vaga de Garagem c/ 
24,965m2. Rua Frei Caneca, nº 284, São Paulo/SP - Contribuinte nº 010.025.02691. Descrição completa na Matrícula nº 
85.901 do 5º CRI de São Paulo/SP. LOTE 003 - Vaga de Garagem c/ 24,965m2. Rua Frei Caneca, nº 284 e 288, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 010.025.02675. Descrição completa na Matrícula nº 29.955 do 5º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 716.363,40 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 429.818,04 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 20/04/2020 às 15h20min, e termina em 24/04/2020 às 
15h20min; 2ª Praça começa em 24/04/2020 às 15h21min, e termina em 14/05/2020 às 15h20min. Ficam os 
executado(s) PEDRO EMÍLIO CUADRA ULLOA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras 
realizadas em 22/05/2018, 11/12/2018, 11/12/2018 respectivamente. 

 

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem móvel: Veículo GM Blazer Executive, placa CVV 5588, 
Ano/Modelo: 1999/2000 - CHASSI 9BG116EW0YC405920. Localização do bem: 
Rua Joaquim Henrique de Oliveira, n.º 122, Bairro Ipanema, Araçatuba/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ARAÇATUBA/SP - PROCESSO Nº 4000270-06.2013.8.26.0032/01 
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor.

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 13/03/2020 - 11h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 01/04/2020 - 11h

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem móvel: 01 MÁQUINA INJETORA DE PLÁSTICO, Hidraujet Comércio e 
Indústria de Máquinas Ltda, modelo HIBC 600/120, com CLP (Solaris), altura e molde 
hidráulico e dois conjuntos de plastificação para injeção bicolor, número de série 0120 
– número da Pac: 2009/112875, ano 2009, duplo canhão, CV 15–220 Volts, usada. 
Localização do Bem: Rua Santa Cecília, nº 618 – Bairro Santo Antônio, Birigui/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP - PROCESSO Nº 1001091-86.2014.8.26.0077 
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 11/03/2020 - 10h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 01/04/2020 - 10h

4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial – JUCESP 744. 4ª Vara Cível da Capital – SP. Processo nº 
1015603-39.2013.8.26.0100. Executados: MARIA TEREZA LOPES MEDEIROS, seu cônjuge se casada for. A) Aparta-
mento c/ 41,96ms2 de área útil, em São Paulo/SP + VAGA (pequena) c/ 9,00ms2 de área útil – 60% do valor de avaliação. 
1ª Praça começa em 16/03/2020, às 15h00min, e termina em 19/03/2020, às 15h00min e; 2ª Praça começa em 
19/03/2020, às 15h01min, e termina em 23/06/2020, às 15h00min. a) APARTAMENTO nº142, localizado no 14º andar 
ou 15º pavimento do Edifício Jardim das Gaivotas, sito a Rua Gaivota 665 – Indianópolis – 24º Subdistrito. UM APARTA-
MENTO com a área útil de 41,96ms2, área comum de 20,99ms2, área total construída de 62,95ms2. Descrição completa 
na Matrícula nº 3.589 do 14º CRI da Capital/SP. b) VAGA(Pequena), indeterminada e não localizada, situada no andar 
térreo ou sub-solo do “Edifício Jardim das Gaivotas”, sito à Rua Gaivota nº 665, em Indianópolis – 24º Subdistrito. UMA 
VAGA indeterminada e não localizada, com a área útil de 9,00ms2, área comum de 7,00ms2, área total de 16,00ms2. 
Descrição completa na Matrícula nº 3.591 do 14º CRI da Capital/SP. Fica a executada MARIA TEREZA LOPES MEDEI-
ROS, seu cônjuge se casada for; a credora hipotecária: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
Lance mínimo na 1ª praça (apartamento + vaga): R$ 491.321,02 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 294.792,61 (sujeitos 
à atualização). 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE OSASCO. Processo: nº 1027895-09.2016.8.26.0405. Executados: executados FABIO ANTONIO PEREIRA 
DE OLIVEIRA-ME, FABIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Caminhão Mercedes Benz, Modelo 1111, ano 1969/1969. 
RODOVIA ROMILDO PRADO, nºs/n, Vinhedo/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 24.500,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 
20.825,00 (85% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 01/05/2020 
às 11h20min, e termina em 04/05/2020 às 11h20min; 2º Leilão começa em 04/05/2020 às 11h21min, e termina em 
25/05/2020 às 11h20min. Ficam os executados FABIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA-ME, FABIO ANTONIO 
PEREIRA DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 01/01/2018.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 
0114941-82.2008.8.26.0001. Executados: requerido(s) JAIR DEZANI, IRENE MARIA CATOIRA DEZANI - Apto 32 - com 68,58m² Santana/SP. Rua 
General José de Almeida Botelho, nº552, São Paulo/SP - Contribuinte nº 07103701679. Descrição completa na Matrícula nº 74.508 do 3º CRI de São 
Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 299.967,16 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 179.980,29 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 20/03/2020 às 11h00min, e termina em 24/03/2020 às 11h00min; 2ª Praça começa em 24/03/2020 às 
11h01min, e termina em 16/04/2020 às 11h00min. Ficam os requeridos JAIR DEZANI, IRENE MARIA CATOIRA DEZANI, bem como seu cônjuge, se 
casados forem , bem como os credores CONDOMÍNIO  EDIFÍCIO GREEN PARK, VALTER OLIVEIRA DOS REIS, credor(a) hipotecário CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL  - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/02/2011. 

 
 
 

GAZETA DE SÃO PAULO - 10/03/2020 

 

 

 

 

 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CIVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 
1000717-09.2016.8.26.0010. Executado: AMÉRICO FRANCISCO DE ALMEIDA – DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto 31, Torre 02 São João Clímaco, 
área privativa de 46,710m², 01 vaga de garagem. Estrada das Lágrimas, nº 2.501, São Paulo/SP - Contribuinte nº 119.195.00048-9 (em área maior). 
Descrição completa na Matrícula nº 183.251 do 6º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 255.315,94 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
127.657,97 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 13/04/2020 às 15h00min, e termina em 
16/04/2020 às 15h00min; 2ª Praça começa em 16/04/2020 às 15h01min, e termina em 06/05/2020 às 15h00min. Fica o executado AMÉRICO 
FRANCISCO DE ALMEIDA, bem como seu cônjuge, se casado for, a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/08/2017. 

 
 
 

GAZETA DE SÃO PAULO - 10/03/2020 

 

 

 

 

 

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

RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL  JUCESP 266

INFORMAÇÕES E CADASTRO:

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

11 / Março 2020 Quarta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 120 VEÍCULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

04 / Março 2020 Quarta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 110 VEÍCULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

Rua Quatá, 733 Vila Olímpia - SP

LEILÃO 10 IMÓVEIS
 APARTAMENTOS•CASAS•TERRENOS•IMÓVEIS COML•ÁREAS RURAIS

PRESENCIAL e ONLINE

1ª Praça: 10/03 - 2ª Praça: 13/03 - 2020 - 15h

Rua Quatá, 733 Vila Olímpia - SP

LEILÃO IMÓVEL PAULÍNIA-SP
 IMÓVEL INDUSTRIAL C/ 3 CONST. À. TERR. C/ 34.090,00M² 

PRESENCIAL e ONLINE

1ª Praça: 16/03 - 2ª Praça: 31/03 - 2020 - 15h

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem Imóvel: OPORTUNIDADE! CASA EM BOTUCATU/SP c/ 106,30 m² de 
Á.C. e 300 m² de Á.T. com 02 DORM. Lote sob nº 11, da quadra 2 no loteamento 
Cidade Jardim. Localizado na Rua Ulisses Rossi Grassi, 261, Vila Cidade Jardim, 
Botucatu/SP. Matrícula nº 13.030 da 2ª C.R.I. de Botucatu/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BOTUCATU/SP - PROCESSO Nº 1006708-16.2017.8.26.0079
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor.

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 12/03/2020 - 11h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 02/04/2020 - 11h

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bens móveis: CAMINHÕES: VOLVO NL10 340 4X2 E AGRALE TX 1600D RD - CARRETAS: 
SR/MONA, REB/KRONE E REB/GUERRA. Será levado a Leilão o LOTE na integralidade dos bens. 
Caso não haja lance na integralidade dos bens, serão aceitos lances por itens. Localização dos 
bens: Chácara São José, s/nº, Bairro São José, Santa Cruz do Rio Pardo/SP.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP - PROCESSO Nº 1002221-15.2016.8.26.0539
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor.

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

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 13/03/2020 - 13h30
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 02/04/2020 - 13h30

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bens móveis: Item A: 02 aparelhos de 0910 marca Rheen, Item B: 03 cadeiras giratórias, em tecido, nas cores azul e 
branca, Item C: 04 cadeiras c/ assento e encosto em plásticos na cor preta, Item D: 02 mesas madeira padrão marfim call center, 
Item E: 06 poltronas vinil estofadas, Item F: 01 sofá  vinil de 2 lugares preta, Item G: 01 televisor led CCE 28" (+ou-), Item H: 01 
bebedouro Soft mod. Everest, Item I: 01 mesa pequena c/ tampo de vidro, base de ferro, Item J: 01 armário de madeira padrão 
martim 2 portas, Item K: 01 mesa de escritório madeira padrão marfim, Item L: 01 armário (gaveteiro) de madeira com 5 gavetas.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

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

2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO REGIONAL II - SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP
Processo nº 1027211-32.2016.8.26.0002

Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

Local dos bens: Campinas/SP. Local do Leilão: Somente On-line pelo site. 
Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial Venda no estado em que se encontram, sem garantias.

LEILÃO ENCERRAMENTO: 13/03/2020 - 10h

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Apartamento com 54m2 em Santo Amaro/SP

1ª Praça: 19 de março de 2020 às 10h00 / 2ª Praça: 02 de abril de 2020 às 10h30.

2ª Praça Valor 30% Abaixo da Avaliação
1ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Comarca de São Paulo - SP. 

Edital de Leilão e para intimação dos Executados Romulo Lorenzetti 
(CPF: 129.765.978-39), Mirian Raquel Tatini dos Santos Ribeiro 

(CPF: 174.308.318-18) e do credor hipotecário Empresa Gestora de Ativos - EMGEA.
APARTAMENTO nº 53, localizado no 5º andar do bloco 3, designado EDIFÍCIO HAWAI, integrante 
do RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, situado à Rua Gregório Allegri, nº 100, no lugar 
denominado Villa das Belezas, bairro Ibirapuera, 29º Subdistrito - Santo Amaro , com área útil de 
54,180m² e a área comum de 57,599m², nesta já incluída a área correspondente a 01 vaga 
indeterminada na garagem coletiva localizada no subsolo e a nível do térreo, para guarda de 01 
carro de passeio, perfazendo a área total de 111,779m² correspondendo-lhe uma fração ideal de 
0,0015025 no terreno e nas partes comuns do condomínio. Matrícula nº: 267.095 - do 11º CRI 
São Paulo SP. Contribuinte nº: 122.145.0262-8. Em área maior. Valor de Avaliação do imóvel: 
R$ 210.000,00 conforme fls 124/150, que será atualizada até a data das praças.

Mais informações www.sold.com.br - (11) 3296-7555

ALEXANDRE TRAVASSOS
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• 12/03/2020 a partir das 9h - Móveis, Eletros, Info e Utensílios: Pias, TVs, Transmissores, Rádios, 
CPUs, Storages, Etc. • 12/03/2020 a partir das 16h30 - Vestuário, Calçados e Acessórios: Tênis, 
Camisetas, Calças, Relógios, Bolsas, Sapatos, Etc. • 13/03/2020 a partir das 11h - Eletros e 
Telefonia: iPhone 5S, Relógios Smartwatch, Fogões Elétricos, Cabos Diversos, Etc. • 16/03/2020 
a partir das 9h - Móveis, Eletros e Informática: Estações de Trabalhos, Cadeiras, Armários, 
Refrigeradores, Celulares, Notebooks, TVs, Etc. • 17/03/2020 a partir das 9h - Móveis, Utensílios 
e Eletros: Armários, Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, Etc. • 17/03/2020 a partir 
das 14h - Materiais de Construção e Acabamentos: Cubas, Bacias, Lavatórios, Colunas, Etc. 
• 18/03/2020 a partir das 11h - Imóveis. • 18/03/2020 a partir das 12h - Móveis e Enfeites: Sofás, 
Mesas, Poltronas, Cadeiras, Armários, Camas, Banquetas, Etc. • 18/03/2020 a partir das 13h - 
Desativação de Colégio: Carteira escolares, Condicionadores de ar, Mesa de laboratório, 
Projetores, Etc. • 25/03/2020 a partir das 11h - Imóveis: Apartamentos, Casas, Etc. • 27/03/2020 
a partir das 13h30 - Imóveis: Terreno 20.298 m².

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.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 25/03/2020 às 08h55/2º Público Leilão: 26/03/2020 às 13h30

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário GAIA SECURITIZADORA S.A, com sede em São Paulo/SP, na 
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila Olímpia - São Paulo, SP - CEP 04544-051, inscrita no CNPJ/
MF sob n° 07.587.384/0001-30, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, no escritório do Leiloeiro 
e através do portal www.sold.com.br, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação 
complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças o seguinte 
imóvel em lote único: Apartamento n° 94 com área privativa de 143,89m², com direito a 2 vagas de garagem, 
integrantes do Residencial Helbor Acqualife, situado na Rua da Paz n° 2.150, melhor descrito em sua 
matrícula. Imóvel devidamente matriculado sob n° 365.402 no 11° Cartório do Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP. N° de Contribuinte 087.201.0155-4. 1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 1.460.000,00. 2º PÚBLICO 
LEILÃO VALOR: R$ 736.303,82. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do 
imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, 
despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Imóvel 
ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os como 
devedores e sucessores de Vera Lucia Sohn Martins os Herdeiros: PAULA SOHN CUSTODIO MARTINS, RG 
n° 22.686.415-SSP/SP, CPF n° 301.812.208-90, KARLA SOHN CUSTODIO MARTINS, RG n° RG n° 22.688.414-
4-SSP/SP, CPF n° 296.091.758-80, DIEGO SOHN CUSTODIO MARTINS, RG n° 43.896.294-1-SSP/SP, CPF n° 
339.243.388-84, intimados da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) 
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das 
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos 
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) 
readquirir(em) os imóveis entregues em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu 
direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão 
de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros 
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital completo encontra-se 
disponível no site do leiloeiro www.sold.com.br.

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

B5gazetasp.com.br
Terça-feira, 10 De março De 2020 Economia

Casa Santa Luzia Empreendimentos S/A
C.N.P.J. 00.899.277/0001-06

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro 2019

Balanço Patrimonial
Ativo                  2018                  2019
Ativo Circulante 696.294,04 515.768,19
Disponível 576.531,31 449.680,31
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 576.530,31 449.679,31
Outros Valores de Créditos 119.762,73 66.087,88
IRRF à Compensar 99.115,98 66.087,88
IRPJ Antecipado p/ estimativa à compensar 12.904,22 0,00
CSLL Antecipado p/ estimativa à compensar 7.742,53 0,00
Ativo Não - Circulante
Realizável à Longo Prazo
Imposto á Recuperar 27.648,58 27.648,58
Investimentos 122.177.306,12 124.483.368,46
Investimento–Casa 
 Santa Luzia  Importadora Ltda. 119.834.857,23 122.140.919,57
Ágio Investimento Casa 
 Santa Luzia Importadora Ltda 2.342.448,89 2.342.448,89
Total do Ativo 122.901.248,74 125.026.785,23 

Passivo                  2018                  2019
Passivo Circulante 296.682,61 229.362,89
Encargos Fiscais 30.437,39 0,00
IRRF Estimativa à Recolher 6.119,15 0,00
CSLL Estimativa à Recolher 3.671,49 0,00
Provisão de I.R.P.J 12.904,22 0,00
Provisão Contribuição Social 7.742,53 0,00
Encargos Sociais 266.245,22 229.362,89
I.N.S.S à Recolher 591,48 618,76
PIS/COFINS à Recolher 263.955,62 226.967,69
Honorários Diretores 1.698,12 1.776,44
Outras Contas/Passivo Não - Circulante 
Patrimônio Líquido
Capital 19.800.000,00 19.800.000,00
Reservas De Capital 242.557,78 242.557,78
Reservas de Lucros 102.562.007,75 104.754.864,56
Reserva Legal 3.960.000,00 3.960.000,00
Reserva de Lucros à Realizar 98.602.007,75 100.794.864,56
Total do Passivo + P. L. 122.901.248,14 125.026.785,23 

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxos de Caixa das 
 Atividades Operacionais                  2018                  2019
Lucro Líquido Antes do 
 Imposto de Renda 36.982.654,50 38.254.864,56
Itens Que Não Afetam o Caixa:
Equivalência Patrimonial (36.859.757,16) (38.366.059,52)
Aumento / Redução em Ativos
Valores de Créditos (Ativos) (338,23) 53.674,85
Aumento / Redução em Passivos
Encargos à Recolher 3.707,29 (67.319,72)
Contas à Pagar 0,60 (0,60)
Caixa Gerado Pelas Atividades 
Operacionais 126.267,00 (124.840,43)
Fluxos de Caixa das 
 Atividades de Investimentos
Investimentos em Empresas Coligadas 36.075.951,57 36.059.997,18
Caixa Gerado Pelas 
 Atividades de Investimentos 36.075.951,57 36.059.997,18
Fluxos de Caixa das Atividades 
 de Financiamentos
Reservas de Capital / Reservas de Lucros 711.635,55 2.192.856,81
Receitas Juros s/ Capital Próprio (5.957.923,47) (5.604.836,97)
Receitas Financeiras (5.589,34) (5.535,19)
Demais Despesas 587.015,47 555.567,12
Dividendos Recebidos, Despesas juros s/
Capital Próprio (31.606.157,16) (33.200.059,52)
Caixa Gerado Pelas 
 Atividades de Financiamentos (36.271.018,95) (36.062.007,75)
Aumento / Redução do 
 Caixa no Exercício (68.800,38) (126.851,00)
Saldo Inicial do Caixa 645.331,69 576.531,31
Saldo Final do Caixa 576.531,31 449.680,31 

Demonstração do Resultado                2018                  2019
Receitas 42.823.269,97 43.976.431,68
Receitas de Equivalência Patrimonial 36.859.757,16 38.366.059,52
Receitas de Juros S/ Capital Próprio 5.957.923,47 5.604.836,97
Receitas Financeiras 5.589,34 5.535,19
Despesas (5.840.615,47) (5.721.567,12)
Despesas De Juros S/ Capital Próprio (5.253.600,00) (5.166.000,00)
Despesas Financeiras (2.516,03) (2.757,38)
Outras Despesas Operacionais (584.499,44) (552.809,74)
Lucro Operacional 36.982.654,50 38.254.864,56
Resultado Antes Da Contribuição Social 36.982.654,50 38.254.864,56
Provisão P/ Contribuição Social (7.742,53) 0,00
Resultado Antes do Imposto de Renda 36.974.911,97 38.254.864,56
Provisão P/ Imposto De Renda (12.904,22) 0,00
Lucro Líquido do Exercício 36.962.007,75 38.254.864,56 

Notas Explicativas
Contexto Operacional: A Empresa tem como atividade preponde-
rante a Gestão de Participações Societárias (Holdings). As Demons-
trações Financeiras da Sociedade foram preparadas de acordo com 
as normas estabelecidas pela Lei No. 11.638/07 e suas alterações 
posteriores, bem como pela NBC TG 1.000–Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC No. 
1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade e alterações poste-
riores. Investimentos–A Empresa mantém seus investimentos em 
Empresas Controladas, e efetua a Equivalência Patrimonial em cum-
primento ao que dispõe o Artigo 328 do Decreto 1041 de 11.01.94. 

Diretoria
Álvaro Lopes–Diretor Gerente

Jorge da Conceição Lopes–Diretor Gerente
José F. Barros Junior- Contador -C.R.C. SP-220.538/O-1

Demonstrações dos fl uxos de caixa (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente (Em milhares de reais - R$)

RB CAPITAL REALTY XI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ/MF nº 13.303.164/0001-30
Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

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

Balanços patrimoniais (Em milhares de reais - R$) Demonstrações do resultado (Em milhares de reais - R$, 
exceto o lucro básico e diluído por ação)ATIVOS Nota Explicativa 31/12/2018 31/12/2017

Circulantes  5.059 3.315
Caixa e equivalentes de caixa 3 2.069 96
Contas a receber 4 1.696 992
Imóveis a comercializar 5 928 1.567
Permutas fi nanceiras 6 - 346
Redução de capital  56 70
Outras contas a receber  310 244
Não Circulantes  201 27
Permutas fi nanceiras 6 201 -
Investimentos 7 - 27
Total dos Ativos  5.260 3.342

PASSIVOS  Nota
 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulantes  2.434 906
Impostos, taxas e contribuições  20 -
Partes relacionadas 8 916 738
Adiantamentos recebidos 9 1.398 -
Dividendos a pagar 11.4 100 168
Não Circulantes  148 58
Provisão para 
 perdas nos investimentos 7 39 38
Impostos diferidos 10 109 20
Patrimônio Líquido  2.678 2.378
Capital social 11.1 1 1
Reservas de lucros  2.677 2.377
Total dos Passivos 
 e Patrimônio Líquido  5.260 3.342

 Nota Explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Receita Líquida 12 1.267 420
Custo dos Serviços Prestados 12 (599) (519)
Lucro Bruto  668 (99)
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas 13 (188) (168)
Resultado de equivalência patrimonial 7 (28) 28
Perda de capital 7 - (123)
Ganho com permuta fi nanceira 6 - 1.003
Outras receitas não operacionais  - 91
Lucro Operacional antes 
 do Resultado Financeiro  452 732
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 14 26 25
Despesas fi nanceiras 14 (3) (31)
Lucro Operacional antes 
 do I.R. e da Contribuição Social  475 726
I.R. e Contribuição Social
Correntes  (75) (54)
Lucro Líquido do Exercício  400 672
Lucro Básico e Diluído por Ação - R$ 15 0,213 0,357

 31/12/2018 31/12/2017
Lucro Líquido do Exercício  400 672
Resultado Abrangente Total do Exercício 400 672

Fluxo de Caixa das Nota 31/12/ 31/12/
 Atividades Operacionais Explicativa 2018 2017
Lucro líquido do exercício  400 672
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício com o
 caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social  75 54
Impostos diferidos 10 89 -
Provisão para devedores duvidosos  20 -
Baixa de investimentos  - 121
Perda de capital  - 123
Equivalência patrimonial 7 28 (28)
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Contas a receber 4 (724) (992)
Imóveis a comercializar 5 639 (1.567)
Permutas fi nanceiras 6 145 1.936
Outras contas a receber  (52) (244)
(Redução) aumento dos passivos operacionais:
Impostos, taxas e contribuições  (26) (53)
Adiantamento de clientes 9 1.398 (86)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (29) (88)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  1.963 (152)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Dividendos recebidos  - 5
Redução de capital  - 36
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento  - 41
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Partes relacionadas 8 178 348
Dividendos pagos  (168) (168)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento  10 180
Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa  1.973 70
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3 96 26
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 3 2.069 96
Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa  1.973 70

    Lucros Patri-
 Nota Capital Reserva acumu- mônio
 explicativa social de lucros lados líquido
Saldos 31.12.2016  1 1.873 - 1.874
Lucro líquido do exercício  - - 672 672
Constituição de reserva legal  - - - -
Dividendos mínimos 
 obrigatórios 11.4 - - (168) (168)
Retenção de lucros  - 504 (504) -
Saldos 31.12.2017  1 2.377 - 2.378
Lucro líquido do exercício  - - 400 400
Dividendos mínimos 
 obrigatórios 11.4 - - (100) (100)
Retenção de lucros  - 300 (300) -
Saldos 31.12.2018  1 2.677 - 2.678

1. Contexto Operacional: A RB Capital Realty XI Empreendimentos Imo-
biliários S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
com sede na cidade de São Paulo - SP, e iniciou suas operações em 14 de 
fevereiro de 2011. Seu controlador é o Fundo RB Capital Desenvolvimento 
Residencial II - FIP. A Sociedade tem como objeto social as seguintes ativi-
dades: a) Compra e venda de bens imóveis, voltados para o segmento re-
sidencial (loteados e incorporados). b) Participação como sócia, acionista, 
cotista, participante, debenturista, etc., em outras Sociedades simples, 
empresárias, fundos de investimento e empreendimentos voltados para o 
segmento residencial (incorporação e loteamento). c) Administração dire-
ta ou indireta de empreendimentos imobiliários voltados para a área resi-
dencial (incorporação e loteamento). d) Intermediação na compra, na ven-
da e no aluguel de imóveis e terrenos por agentes e corretores imobiliários 
sob contrato. e) Prestação de serviços de assessoramento em questões re-
lativas a investimentos imobiliários e aluguel de imóveis de terceiros. f) 
Avaliação de imóveis para qualquer fi nalidade. g) Atividades de adminis-
tração de imóveis que combinam os serviços de natureza imobiliária com 
serviços de gerência operacional e administrativa. 2. Resumo das Prin-
cipais Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de Conformidade: As 
demonstrações fi nanceiras da Sociedade foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis ado-
tadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações 
técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demonstra-
ções fi nanceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional 
e de apresentação da Sociedade no Brasil. Todas as informações relevan-
tes utilizadas pela Administração na gestão da sociedade estão evidencia-
das nestas demonstrações fi nanceiras, e somente elas, estão sendo evi-
denciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua ges-
tão. As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplica-
das de maneira consistente a todos os períodos apresentados nas de-
monstrações fi nanceiras. 2.2. Bases de apresentação: Na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras é necessário utilizar estimativas para con-
tabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar essas es-
timativas, a Administração utilizou as melhores informações disponíveis 
na data da preparação das demonstrações fi nanceiras, bem como a expe-
riência de eventos passados e/ou correntes, considerando, ainda, pressu-
postos relativos a eventos futuros. As estimativas e premissas correspon-
dentes são revisadas continuamente. As revisões feitas às estimativas 
contábeis são reconhecidas somente no período em que a estimativa é re-
visada se a revisão afetar apenas esse período, ou no período da revisão e 
em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como 
períodos futuros. As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto quando mencionado ao contrário, confor-
me descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente 
é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 
2.3. Instrumentos Financeiros: Ativos fi nanceiros: Os ativos fi nancei-
ros são classifi cados conforme abaixo: a) Ativos fi nanceiros mensurados 
ao custo amortizado, que correspondem aos ativos que o objetivo é man-
tê-lo até o fi m do fl uxo de caixa contratual e ativos que contenham exclu-
sivamente pagamento de principal e juros sobre o saldo em aberto. b) Ati-
vos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, que correspondem a ativos cujo objetivo seja mantê-lo até o 
fi m do recebimento dos fl uxos contratuais ou pela venda do ativo, ou ati-
vos que contenham pagamento de principal e juros sobre o saldo em aber-
to. c) Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, 
que correspondem a ativos que não atendem as condições de ativos fi nan-
ceiros mensurados ao custo amortizado ou valor justo por meio de resulta-
do. No reconhecimento inicial a Sociedade irá avaliar individualmente 
cada ativo para classifi cá-lo de acordo com as estratégias e modelos de 
negócio da Administração. Um ativo fi nanceiro, ou parte aplicável de um 
ativo fi nanceiro ou grupo de ativos semelhantes, é baixado quando, e so-
mente quando: i) A instituição não tiver expectativa razoáveis de recuperar 
o ativo fi nanceiro em sua totalidade ou parte dele. ii) A instituição transfe-
re o direito de receber o fl uxo de caixa do ativo ou retiver os direitos con-
tratuais de receber fl uxos de caixa do ativo fi nanceiro, mas tenha assumi-
do a obrigação de pagar o fl uxo de caixa recebido, no montante total, sem 
demora material, a um terceiro e se a instituição transferiu substancial-
mente todos os riscos e benefícios do ativo. Passivos fi nanceiros: Um pas-
sivo fi nanceiro é reconhecido quando a Sociedade se tornar parte das dis-
posições contratuais do instrumento. No reconhecimento inicial, passivos 
fi nanceiros são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos cus-
tos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emis-
são de tais passivos, exceto por passivos fi nanceiros mensurados ao valor 
justo. Passivos fi nanceiros são classifi cados como mensurados subse-
quentemente pelo custo amortizado, exceto em determinadas circunstân-
cias, que incluem determinados passivos fi nanceiros ao valor justo por 
meio do resultado. Quando passivos fi nanceiros mensurados a custo 
amortizado tem seus termos contratuais modifi cados e tal modifi cação 
não for substancial, seus saldos contábeis refl etirão o valor presente dos 
seus fl uxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efeti-
va original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensura-
do quando da modifi cação não substancial dos seus termos e seu saldo 
contábil imediatamente anterior a tal modifi cação é reconhecida como ga-
nho ou perda no resultado do período. “Impairment” de ativos fi nan-
ceiros: Para certas categorias de ativos fi nanceiros, tais como clientes e 
outros valores a receber, os ativos que, na avaliação individual, não apre-
sentam “impairment” podem ser, subsequentemente, avaliados para “im-
pairment” de forma coletiva. Entre as evidências objetivas de impossibili-
dade de recuperação do valor de uma carteira de créditos está a experiên-
cia passada da Sociedade em receber créditos e mudanças observáveis 
nas condições econômicas locais ou nacionais relacionadas à inadimplên-
cia dos recebimentos. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os 
montantes de caixa, fundos disponíveis em contas bancárias de livre mo-
vimentação e aplicações fi nanceiras com prazo para resgate de até 90 dias 
da data da aplicação, com lastro em operações compromissadas bancá-
rias. As aplicações fi nanceiras são registradas ao custo, acrescido dos ren-
dimentos auferidos até as datas dos balanços, não superando o valor de 
mercado. 2.5. Investimentos em coligadas: Avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial. 2.6. Outras contas a receber: Demonstrados 
ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos e as variações monetárias e cambiais auferidos até as datas dos 
balanços. 2.7. Reconhecimento de receita: A Sociedade reconhece as 
receitas à medida que transfere as unidades imobiliárias prometidas aos 
clientes. O ativo é considerado transferido à medida que o cliente obtém o 
controle desse ativo, e a receita é mensurada com base no percentual de 
participação sobre o fl uxo de recebíveis dos empreendimentos que a So-
ciedade adquiriu o direito da permuta fi nanceira. Os valores a serem devol-
vidos decorrentes de distratos de empreendimentos ainda não entregues 
são deduzidos diretamente na receita de incorporação imobiliária os quais 
são reconhecidos na medida em que ocorrem. 2.8. Imposto de renda e 
contribuição social: Conforme facultado pela legislação tributária, a So-
ciedade optou pelo regime de tributação com base no lucro presumido. A 
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é calculada à 
razão de 8% sobre as receitas brutas e de 100% das receitas fi nanceiras, 
sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares de 15%, acrescida do adi-
cional de 10%, para o imposto de renda e de 9% para a contribuição so-
cial. 2.9. Lucro por ação: Calculado dividindo o lucro do exercício atribuí-
vel aos acionistas pela média ponderada da quantidade de ações em cir-
culação durante o exercício. A Sociedade não possui dívida conversível em 
ações nem opções de compra de ações concedidas ou outro instrumento 
potencialmente diluidor; portanto, o lucro por ação diluído é igual ao bási-
co para o período apresentado. 2.10. Aplicação de julgamentos e prá-
ticas contábeis críticas na elaboração das demonstrações fi nan-
ceiras: Na preparação das demonstrações fi nanceiras, a Sociedade ado-
tou variáveis e premissas derivadas de experiência histórica e vários ou-
tros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Ainda que essas es-
timativas e premissas sejam revistas pela Sociedade no curso ordinário 
dos negócios, a demonstração da sua condição fi nanceira e dos resultados 
das operações frequentemente requer o uso de julgamentos quanto aos 
efeitos de questões inerentemente incertas sobre o valor contábil dos seus 
ativos e passivos. Os resultados reais podem ser distintos dos estimados 
sob variáveis, premissas ou condições diferentes. 2.11. Novas normas, 
interpretações e alterações de normas que ainda não estão em vi-
gor: i) Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não 
adotadas: Destacamos abaixo as normas e interpretações emitidas, mas 
ainda não adotadas pelo grupo até a data de emissão dessas informações 
fi nanceiras. A Sociedade pretende adotar essas normas quando entrarem 
em vigência.
IFRS CPC Tema Vigência
IFRS 16 CPC 06 (R2) Arrendamentos 1º de janeiro de 2019
IFRIC 23 - Incerteza sobre
  tratamentos de
  Imposto de Renda 1º de janeiro de 2019
CPC 06 R2 (IFRS 16) e IFRIC 23: A Sociedade irá adotar estes pronuncia-
mentos e interpretações, respectivamente, a partir da entrada em vigên-
cia, 1º de janeiro de 2019. A Sociedade realizou uma avaliação preliminar 
de impacto dos aspectos da IFRS 16 e IFRIC 23 e estima que não reconhe-
cerá obrigações e ativos adicionais de arrendamento, nem provisões de 
imposto de renda, em montantes materiais, em 1º de janeiro de 2019. ii) 
Normas e interpretações emitidas e adotadas O CPC 48 (IFRS 09) substitui 
o CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensura-
ção. O CPC 48 (IFRS 9) estabelece requerimentos para reconhecer, mensu-
rar e classifi car ativos fi nanceiros, passivos fi nanceiros e alguns contratos 
de compra ou venda de itens não fi nanceiros. Com base na sua avaliação, 
a Sociedade identifi cou que a principal diferença na mensuração de ativos 
e passivos fi nanceiros decorrente da adoção do novo pronunciamento está 
relacionada com a alteração do conceito de redução no valor recuperável 
das contas a receber, que, além do conceito de perda verifi cada, incorpora 
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também o conceito de perda esperada. De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), 
as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acordo com o 
CPC 38 (IAS 39). Desta forma, a Sociedade passou a reconhecer a perda de 
crédito esperada nas contas a receber de contratos ativos com clientes, si-
multaneamente ao reconhecimento das respectivas receitas destes con-
tratos. O efeito desta adoção não foi material em 31 de dezembro de 2018. 
CPC 47 (IFRS 15) Em novembro de 2016, o “CPC 47–Receitas de Contratos 
com Clientes” (IFRS 15) foi emitido pelo CPC. Este pronunciamento estabe-
lece novos critérios sobre aspectos relacionados à receita, incluindo a 
identifi cação de uma obrigação de performance e momento de reconheci-
mento de receita baseado na transferência do controle de um bem ou ser-
viço. Uma entidade avalia o atendimento de determinados critérios esta-
belecidos nesse pronunciamento para avaliar se o reconhecimento da re-
ceita deve ocorrer em um momento específi co ou ao longo do tempo, 
quando a entidade satisfi zer às obrigações de performance. A adoção da 
nova norma não alterou a prática contábil de reconhecimento de receitas 
da Sociedade. 
3. Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Bancos conta movimento 11 23
Aplicação compromissada (*) 2.058 73
Total 2.069 96
(*) Refere-se a aplicações fi nanceiras com rendimento atrelado ao CDI 
com conversibilidade imediata em caixa e risco insignifi cante de mudança 
no valor. 4. Contas a Receber: Em 10 de fevereiro de 2017 foi assinado o 
Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, entre as 
empresas subsidiárias da PDG e as empresas RB Capital Realty XI Em-
preendimentos Imobiliários S.A. e o RB Capital Desenvolvimento Residen-
cial II Fundo de Investimento Imobiliário – FII. No referido contrato foram 
cedidos pela PDG créditos imobiliários. 31/12/2018 31/12/2017
Clientes 1.716 992
Provisão para perdas (20)
Circulante 1.696 992
5. Imóveis a Comercializar: Em 7 de fevereiro de 2017, foram recebidas 
102 unidades imobiliárias, dos Empreendimentos Elizabeta, Bimbarra, 
Amexeiras, e Sapopemba, por meio do contrato de Escritura de Dação em 
Pagamento entre as empresas subsidiárias da PDG e as empresas RB Capi-
tal Realty XI Empreendimentos Imobiliários S.A. e o RB Capital Desenvolvi-
mento Residencial II Fundo de Investimento Imobiliário – FII. A movimenta-
ção das unidades em 31 de dezembro de 2018 está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.567
Distrato de unidades 75
Custo das unidades vendidas (714)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 928
6. Permutas Financeiras 31/12/2018 31/12/2017
Permutas fi nanceiras 201 346
Circulante - 346
Não circulante 201 -
A Sociedade investiu em recebíveis imobiliários de empreendimentos da 
“PDG” e “Tibério”, permutando terrenos e fazendo jus à participação de 
5% das futuras unidades autônomas.
7. Investimentos
Saldo dos investimentos 31/12/2018 31/12/2017
Investimentos:
Maxcasa XVI Empreendimentos Imobiliários Ltda. (4) 19
Imoleve Osasco Empreendimentos Imobiliários Ltda. 2 8
Imoleve Santana Empreendimentos Imobiliários Ltda. (37) (38)
Total (39) (11)
Investimentos - 27
Provisão para perdas nos investimentos (39) (38)
A movimentação registrada para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017 foi a seguinte:
 31/12/2018 31/12/2017
Saldo no início do exercício (11) 89
Baixa de inventimentos (a) - (121)
Dividendos (b) - (5)
Ganho (perda) de capital - dividendos 
 distribuídos desproporcionalmente - (2)
Equivalência patrimonial (28) 28
Saldo no fi nal do exercício (39) (11)
(a) Baixa de investimentos: Em julho de 2017, a Sociedade vendeu a parti-
cipação societária da investidas MASB e Acervo pelo valor de R$1.812, 
sendo 5% de direito da Realty XI no valor de R$90. Referida transação re-
sultou em uma perda de R$30. (b) Dividendos: No decorrer do exercício de 
2017, a investida Imoleve Osasco declarou dividendos desproporcional no 
montante de R$61, sem distribuição a Sociedade. No decorrer do exercício 
de 2017, a investida Imoleve Santana declarou dividendos proporcional no 
montante de R$313, sendo recebido pela Realty XI no decorrer do exercí-
cio de 2017 o montante de R$5. 
8. Partes Relacionadas 31/12/2018 31/12/2017
RB Capital Desenvolvimento Residencial II (*) 547 567
RB Capital Desenvolvimento Residencial II (**) 171 171
RB Capital Desenvolvimento Residencial II - FIP (***) 198 -
Total 916 738
(*) Refere-se ao contrato de compra e venda das investidas Maxcasa no 
valor de R$142, Imoleve Osasco no valor de R$136, Karantina no valor de 
R$120, MASB 36 no valor de R$162 e Acervo no valor de R$7 no exercício 
de Dezembro de 2015. (**) Refere-se a um contrato de Mútuo fi rmado em 
15 de março de 2017 de R$170. (***) Refere-se à uma nota de débito a pa-
gar para o FIP, referente ao recebimento de 100% da unidade imobiliária.
9. Adiantamentos Recebido 31/12/2018 31/12/2017
Adiantamento de Clientes (*) 1.398 -
Total 1.398 -
(*) Refere-se aos valores recebidos por meio do FIP – RB Capital Desenvol-
vimento Residencial II, referente às vendas de unidades imobiliárias.
10. Impostos Diferidos 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de renda e contribuição social 42 8
Programa de Integração Social - PIS e 
 Contribuição para o Financiamento 
 da Seguridade Social - COFINS 67 12
Total 109 20
Os tributos diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias en-
tre o reconhecimento da receita apurada nos empreendimentos e o recebi-
mento efetivo. 11. Patrimônio Líquido: 11.1. Capital social: Em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017 o capital social está representado por 
1.880.227 ações ordinárias, sem valor nominal, no montante de R$1, total-
mente integralizado. O RB Capital Portfolio II FIP detém o total de 99,9% de 
participação na composição acionária, e a RB Capital Desenvolvimento Re-
sidencial II S.A. possui a participação remanescente. 11.2. Reserva legal: 
De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro lí-
quido do exercício deverá ser utilizado para constituição de reserva legal 
que não pode exceder 20% do capital social. 11.3. Dividendos propostos: 
Em 31 de dezembro de 2018, foram propostos os dividendos mínimos obri-
gatórios no montante de R$100 (R$168 em 31 de dezembro de 2017). 
12. Receita Líquida 31/12/2018 31/12/2017
Receita de permutas fi nanceiras 1.374 472
Tributos incidentes e outras deduções (107) (52)
Receita líquida 1.267 420
Custo de permutas fi nanceiras (599) (519)
Lucro (prejuízo) bruto 668 (99)
13. Despesas Gerais e Administrativas 31/12/2018 31/12/2017
Cartório (2) (65)
Software (3) (25)
Anúncios e publicidades (2) (16)
Taxas e emolumentos (14) (3)
Serviços prestados por terceiros (167) (59)
Total (188) (168)
14. Resultado Financeiro: Receitas fi nanceiras
 31/12/2018 31/12/2017
Rendimentos de aplicações fi nanceiras 26 25
Despesas fi nanceiras 31/12/2018 31/12/2017
IOF - (31)
Despesas com tarifas bancárias (3) -
Total (3) (31)
15. Lucro Por Ação: O lucro e a quantidade média ponderada de ações 
ordinárias utilizadas na apuração do lucro por ação são conforme segue:
 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 400 672
Quantidade média ponderada 
 de ações ordinárias utilizada na 
 apuração do lucro por ação 1.880.227 1.880.227
Lucro por ação (em reais - R$) 0,213 0,357
16. Instrumentos Financeiros: Instrumentos fi nanceiros por categoria
 31/12/2018 31/12/2017
 Clas-  Valor  Valor
 sifi ca- Hierar- con- Valor con- Valor
 ção quia tábil justo tábil justo
Ativos:
Caixa e equiva- Mensurado
 lentes de caixa ao valor justo 
 por meio 
 do resultado Nível 2 2.069 2.069 96 96
Contas a receber Mensurado 
 ao valor justo 
 por meio
  do resultado  1.716 1.716 992 992
Permuta fi nanceira Mensurado 
 ao valor justo
 por meio 
 do resultado Nível 2 201 201 346 346

...continuação 31/12/2018 31/12/2017
 Clas-  Valor  Valor
 sifi ca- Hierar- con- Valor con- Valor
 ção quia tábil justo tábil justo
Passivos:
Partes relacionadas Mensurado 
 ao valor justo 
 por meio do 
 resultado Nível 2 936 936 738 738
16.1. Valor justo e categoria dos instrumentos fi nanceiros: Os ins-
trumentos fi nanceiros da Sociedade contabilizados nos exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 possuem valores compatíveis com 
os praticados pelo mercado nessas datas. Esses instrumentos são admi-
nistrados por meio de estratégias operacionais que visam obter liquidez, 
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste no monitora-
mento contínuo das taxas acordadas em relação àquelas vigentes no mer-
cado e na confi rmação de que seus investimentos fi nanceiros de curto pra-
zo estão sendo adequadamente marcados a mercado pelas instituições 
que administram os fundos de investimento em que parte dos recursos da 
Sociedade é aplicada. A Sociedade não faz investimentos especulativos 
com derivativos nem nenhum outro ativo de risco. A determinação dos va-
lores estimados de realização dos ativos e passivos fi nanceiros da Socie-
dade baseia-se em informações disponíveis no mercado e em metodolo-
gias de avaliação adequadas. No entanto, é necessário que a Administra-
ção empregue considerável julgamento para interpretar os dados de mer-
cado e estimar os valores de realização mais adequados. Finalmente, as 
estimativas a seguir não indicam necessariamente que os valores sejam 
aqueles realizados no mercado atual. Hierarquia do valor justo: A mensu-
ração dos instrumentos fi nanceiros está agrupada em níveis de 1 a 3, com 
base no grau em que seu valor justo é cotado: • Nível 1 - preços cotados 
nos mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - outras 
técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito signifi cativo so-
bre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente. • 
Nível 3 - técnicas que usam dados que tenham efeito signifi cativo no valor 
justo registrado que não sejam baseados em dados observáveis no merca-
do. 16.2. Considerações gerais: A Sociedade participa de operações 
envolvendo instrumentos fi nanceiros, todas registradas em contas patri-
moniais, que se destinam a atender às suas necessidades. A Sociedade 
administra seu capital para garantir que as coligadas possam continuar 
com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retor-
no das partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da 
otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. 16.3. Gestão de riscos 
fi nanceiros: A Administração monitora e administra os riscos fi nanceiros 
inerentes às operações. Entre esses riscos destacam-se o risco de crédito, 
o risco de liquidez e o risco de mercado. O principal objetivo é manter a ex-
posição da Sociedade a esses riscos em níveis mínimos, utilizando, para 
isso, instrumentos fi nanceiros e avaliando e controlando a qualidade cre-
ditícia de suas contrapartes e a liquidez dos seus ativos fi nanceiros. 16.4. 
Derivativos: Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, 
a Sociedade não contratou instrumentos fi nanceiros derivativos. 16.5. Ris-
co de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo fi nanceiro da Socie-
dade caso um emissor ou contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe 
em cumprir com suas obrigações contratuais. A Sociedade não identifi cou 
risco de crédito relevante em seus instrumentos fi nanceiros. 16.6. Risco 
de liquidez: Risco de liquidez é o risco relacionado a difi culdades em cum-
prir com as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros que são 
liquidados com pagamentos à vista ou outro ativo fi nanceiro. A abordagem 
da Sociedade na administração desse risco é a de garantir que tenha liqui-
dez sufi ciente para cumprir com suas obrigações sem causar perdas ou 
prejudicar as operações da Sociedade, utilizando, se necessário, linhas de 
crédito disponíveis. A Sociedade não identifi cou risco de crédito relevante 
em seus instrumentos fi nanceiros. 16.7. Risco de mercado: Risco de 
mercado é o risco relacionado às variações dos fatores de mercado em que 
a Sociedade atua, direta e indiretamente, assim como às variações dos fa-
tores macroeconômicos e índices dos mercados fi nanceiros. A Sociedade 
está exposta a taxas de juros fl utuantes, notadamente à variação do CDI 
(“Caixa e equivalentes de caixa”), e à variação de índice de preços, nota-
damente o INCC-M (“Permuta fi nanceira”). 16.8. Análise de sensibili-
dade: A Sociedade desenvolveu uma análise de sensibilidade dos valores 
patrimoniais aos fatores macroeconômicos e aos índices de mercado mais 
relevantes para seus instrumentos fi nanceiros, para um horizonte de 12 
meses, que apresenta um cenário base e mais dois cenários com deterio-
ração de 25% e 50% das variáveis consideradas, conforme descritos a se-
guir: • Cenário-base: baseado nos níveis de taxas de juros e preços obser-
vados em 31 de dezembro e no mercado futuro de taxas, além da perspec-
tiva do cenário econômico para os próximos 12 meses. Foram utilizadas in-
formações de bolsas de valores, assim como perspectivas do cenário ma-
croeconômico obtidas junto a consultorias. • Cenário adverso: deteriora-
ção de 25% no fator de risco principal do instrumento fi nanceiro em rela-
ção ao nível do cenário base. · Cenário remoto: deterioração de 50% no fa-
tor de risco principal do instrumento fi nanceiro em relação ao nível do cená-
rio base. A Sociedade entende que está exposta, principalmente, à variação 
da taxa CDI e à variação do INCC-M, e utilizou os seguintes cenários:
 Cenário- Cenário Cenário
Premissas base adverso remoto
Redução da taxa do CDI 6,67% 5,00% 3,34%
Análise da Administração
Instrumento  Fator  Cenário- Cenário Cenário
 fi nanceiro de risco Risco base adverso remoto
Aplicações  Taxa de Redução
 fi nanceiras juros do CDI 138 104 69
17. Remuneração da Administração: Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017, não houve remuneração da Administração. 18. Aprovação das De-
monstrações Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram aprova-
das pela Diretoria e sua emissão foi autorizada em 18 de fevereiro de 2020.

Demonstrações dos fluxos de caixa (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente (Em milhares de reais - R$)

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II S.A. E CONTROLADAS - CNPJ/MF nº 09.450.509/0001-00
Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

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

Balanços patrimoniais (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado 
(Em milhares de reais - R$, exceto o (prejuízo) lucro básico e diluído por ação) Controladora Consolidado

 Nota 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
ATIVOS explicativa 2018 2017 2018 2017
Circulantes  645 120 1.454 1.232
Caixa e equivalentes de caixa 3 621 93 825 93
Tributos a recuperar  24 27 26 27
Imóveis à comercializar 4 - - 603 1.112
Não Circulantes  36.407 38.342 35.609 37.230
Permutas financeiras 5 3.363 4.279 3.363 4.279
Partes relacionadas 6 25.438 20.390 24.793 20.390
Bloqueios judiciais  - - 12 -
Investimentos 7 7.606 13.673 7.441 12.561

Total dos Ativos  37.052 38.462 37.063 38.462

 Controladora Consolidado
PASSIVOS E Nota 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 2018 2017 2018 2017
Circulantes  426 376 437 376
Fornecedores  - - 5 -
Tributos a pagar  80 30 86 30
Dividendos a pagar  346 346 346 346
Não Circulantes  147 179 147 179
Impostos diferidos  147 179 147 179
Patrimônio Líquido  36.479 37.907 36.479 37.907
Capital social 8.1 1 1 1 1
Reservas de lucros  36.478 37.906 36.478 37.906
Total dos Passivos 
 e Patrimônio Líquido  37.052 38.462 37.063 38.462

 Controladora Consolidado
 Nota 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 explicativa 2018 2017 2018 2017
Receita Líquida 9 201 1.400 895 1.400
Custo dos Serviços Prestados 9 - (717) (510) (717)
Lucro Bruto  201 683 385 683
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas gerais e administrativas 10 (459) (593) (582) (593)
Despesas tributárias 10 (4) (52) (5) (52)
Despesa com Ágio 6/8 - (83) - (83)
Resultado de equiva-
 lência patrimonial 5 e 7 807 1.739 755 1.739
Perda de capital 5 e 7 (1.643) (360) (1.643) (360)
Outras despesas  (366) - (366) -
(Prejuízo) Lucro 
 Operacional antes do 
 Resultado Financeiro  (1.464) 1.334 (1.456) 1.334
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 11 54 130 67 130
Lucro (Prejuízo) Operacional antes 
 do IR e da Contribuição Social  (1.410) 1.464 (1.389) 1.464
IR e Contribuição Social
Correntes 12 (18) (80) (40) (80)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício  (1.428) 1.384 (1.428) 1.384
(Prejuízo) Lucro Básico 
 e Diluído por Ação - R$ 13 (0,0220) 0,0213 (0,0220) 0,0213

 Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2018 2017 2018 2017
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício (1.428) 1.384 (1.428) 1.384
Resultado Abrangente Total do Exercício (1.428) 1.384 (1.428) 1.384

 Controladora Consolidado
Fluxo de Caixa Nota 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 das Atividades Operacionais explicativa 2018 2017 2018 2017
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  (1.428) 1.384 (1.428) 1.384
Ajuste para reconciliar o lucro (prejuízo) 
 líquido do exercício com o caixa líquido
 gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial 7 (807) (1.739) (755) (1.739)
Perda de capital  1.643 412 1.643 412
Imposto de renda e contribuição social 12 18 80 40 80
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Tributos a recuperar  3 (11) 1 (11)
Adiantamento a fornecedor  - 8 - 8
Imóveis à comercializar  - - 510 -
Permutas financeiras 5 916 4.579 916 3.466
Bloqueio judicial  - - (12) -
Redução dos passivos operacionais:
Fornecedores  - (5) 5 (5)
Tributos a pagar  52 (196) 59 (196)
Imposto de renda e contribuição pagos  (50) - (71) -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  347 4.512 908 3.399
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de capital em investidas 7 (436) (959) (436) (959)
Dividendos recebidos 7 4.664 272 4.664 272
Redução de capital 7 1.000 - - -
Aquisição de investimento 7 - (1.112) - -
Partes relacionadas 6 (5.047) (7.824) (4.403) (7.824)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades de investimento  181 (9.623) (175) (8.511)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos distribuídos  - (119) - (119)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de financiamento  - (119) - (119)
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa  528 (5.230) 732 (5.230)
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 3 93 5.323 93 5.323
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fim do exercício 3 621 93 825 93
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa  528 (5.230) 732 (5.230)

1. Contexto Operacional: A RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. (“Sociedade”) é uma socie-
dade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo - SP, e iniciou suas atividades em 6 
de março de 2008, sendo constituída como empresa limitada denominada Agamenon Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. Em 1º de setembro de 2010, os sócios decidiram por transformá-la em sociedade anô-
nima e alterar sua denominação social para RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. A Sociedade 
tem por objeto social: • Participação como sócia, acionista, cotista, participante, debenturista etc., em ou-
tras sociedades simples, empresárias, fundos de investimento e em empreendimentos imobiliários de na-
tureza residencial (“holding”). • Aquisição de bens imóveis para exploração de empreendimentos imobi-
liários de natureza residencial. • Administração direta ou indireta de empreendimentos imobiliários (in-
corporação e loteamento). 2. Resumo Das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de Confor-
midade: As demonstrações financeiras da Sociedade compreendem as demonstrações financeiras pre-
paradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Bra-
sil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as 
orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e apro-
vados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demonstrações financeiras da Sociedade são 
apresentadas em reais (R$), que é a sua moeda funcional e de apresentação no Brasil. Todas as informa-
ções relevantes utilizadas pela Administração na gestão da sociedade estão evidenciadas nestas demons-
trações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Admi-
nistração na sua gestão. As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de ma-
neira consistente a todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras. 2.2. Bases de apre-
sentação: Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabi-
lizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar essas estimativas, a Administração utilizou 
as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações financeiras, bem como 
a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos 
futuros. As estimativas e premissas correspondentes são revisadas continuamente. As revisões feitas às 
estimativas contábeis são reconhecidas somente no período em que a estimativa é revisada se a revisão 
afetar apenas esse período, ou no período da revisão e em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o 
período presente como períodos futuros. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no 
custo histórico, exceto quando mencionado ao contrário, conforme descrito nas práticas contábeis a se-
guir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ati-
vos. 2.3. Ativos financeiros: Os ativos financeiros são classificados conforme abaixo: a) Ativos financei-
ros mensurados ao custo amortizado, que correspondem aos ativos que o objetivo é mantê-lo até o fim do 
fluxo de caixa contratual e ativos que contenham exclusivamente pagamento de principal e juros sobre o 
saldo em aberto. b) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes, que correspondem a ativos cujo objetivo seja mantê-lo até o fim do recebimento dos fluxos contratuais 
ou pela venda do ativo, ou ativos que contenham pagamento de principal e juros sobre o saldo em aber-
to. c) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, que correspondem a ativos que 
não atendem as condições de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou valor justo por meio 
de resultado. No reconhecimento inicial a Sociedade irá avaliar individualmente cada ativo para classifi-
cá-lo de acordo com as estratégias e modelos de negócio da Administração. Um ativo financeiro, ou par-
te aplicável de um ativo financeiro ou grupo de ativos semelhantes, é baixado quando, e somente quan-
do: i) A instituição não tiver expectativa razoáveis de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou par-
te dele. ii) A instituição transfere o direito de receber o fluxo de caixa do ativo ou retiver os direitos contra-
tuais de receber fluxos de caixa do ativo financeiro, mas tenha assumido a obrigação de pagar o fluxo de 
caixa recebido, no montante total, sem demora material, a um terceiro e se a instituição transferiu subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios do ativo. Passivos financeiros Um passivo financeiro é reconhe-
cido quando a Sociedade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. No reconhecimento 
inicial, passivos financeiros são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transa-
ção que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais passivos, exceto por passivos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo. Passivos financeiros são classificados como mensurados subse-
quentemente pelo custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem determinados 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Quando passivos financeiros mensurados a cus-
to amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus sal-
dos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa 
de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modi-
ficação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é 
reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. “Impairment” de ativos financeiros: Para cer-
tas categorias de ativos financeiros, tais como clientes e outros valores a receber, os ativos que, na ava-
liação individual, não apresentam “impairment” podem ser, subsequentemente, avaliados para “impair-
ment” de forma coletiva. Entre as evidências objetivas de impossibilidade de recuperação do valor de uma 
carteira de créditos está a experiência passada da Sociedade em receber créditos e mudanças observá-
veis nas condições econômicas locais ou nacionais relacionadas à inadimplência dos recebimentos. 
2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os montantes em conta corrente bancária e aplicações fi-
nanceiras com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplicação, principalmente em operações com-
promissadas. As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 
as datas dos balanços, não superando o valor de mercado. 2.5. Passivos financeiros e instrumentos de 
capital outorgados pela Sociedade: 2.5.1. Classificação como dívida ou instrumento de capital: Os 
instrumentos de dívida e de capital são classificados como passivos financeiros ou de capital de acordo 
com a natureza do contrato. 2.5.2. Instrumentos de capital: Instrumento de capital representa qualquer 
contrato que evidencie participação residual nos ativos de uma entidade após deduzir todos os seus pas-
sivos. Os instrumentos de capital da Sociedade são registrados nos resultados obtidos, líquidos dos cus-
tos diretos de emissão. 2.5.3. Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como: 
(a) passivos financeiros ao valor justo no resultado; ou (b) outros passivos financeiros. Em cada data de 
balanço subsequente ao reconhecimento inicial, os passivos financeiros classificados ao valor justo no re-
sultado são reconhecidos ao valor justo diretamente no resultado do período no qual se originaram. O ga-
nho ou a perda líquidos reconhecidos no resultado incluem eventuais juros pagos ao passivo financeiro. 
Outros passivos financeiros (incluindo empréstimos, contas a pagar e outras obrigações) são mensura-
dos subsequentemente pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 2.6. Investimentos 
Demonstrações financeiras individuais: Os investimentos da Sociedade em coligadas são avaliados com 
base no método da equivalência patrimonial, conforme CPC 18 (R2) - IAS 28. Com base no método da 
equivalência patrimonial, o investimento na coligada é contabilizado no balanço patrimonial da Socieda-
de ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na coligada. Os ga-
nhos e perdas por participação societária nos resultados da coligada são apresentados na demonstração 
do resultado da Sociedade como resultado de equivalência patrimonial, representando o lucro líquido atri-
buível aos acionistas da coligada. Os investimentos em outras entidades nas quais a Sociedade não pos-
sui influência significativa e que não se configura como uma participação em um empreendimento sob 
controle comum (joint venture) são avaliados pelo método do valor justo por meio do resultado. Demons-
trações financeiras consolidadas: 2.7. Controladas são todas as entidades nas quais a controladora 
tem o controle. A Sociedade controla uma entidade quando está exposta ou tem direito a retorno variá-
veis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos de-
vido ao poder que exerce sobre a entidade. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data 
em que o controle é transferido para a Sociedade. A consolidação é interrompida a partir da data em que 
a Sociedade deixa de ter o controle. 2.8. Outros ativos (circulantes e não circulantes): Demonstrados 
ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
e cambiais auferidos até as datas dos balanços. 2.9. Outros passivos (circulantes e não circulantes): 
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até as datas dos balanços. 2.10. Reconhe-
cimento de receita: A Sociedade reconhece as receitas à medida que transfere as unidades imobiliárias 
prometidas aos clientes. O ativo é considerado transferido à medida que o cliente obtém o controle desse 
ativo, e a receita é mensurada com base no percentual de participação sobre o fluxo de recebíveis dos em-
preendimentos que a Sociedade adquiriu o direito da permuta financeira. Os valores a serem devolvidos 
decorrentes de distratos de empreendimentos ainda não entregues são deduzidos diretamente na receita 
de incorporação imobiliária os quais são reconhecidos na medida em que ocorrem. 2.11. Imposto de ren-
da e contribuição social: Conforme facultado pela legislação tributária, a Sociedade optou pelo regime 
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de tributação com base no lucro presumido. A base de cálculo do imposto de renda e da contribuição so-
cial é calculada à razão de 8% sobre as receitas brutas e de 100% das receitas financeiras, sobre as quais 
se aplicam as alíquotas regulares de 15%, acrescida do adicional de 10%, para o imposto de renda e de 
9% para a contribuição social. 2.12. Prejuízo (lucro) básico e diluído por ação: O prejuízo (lucro) bá-
sico e diluído por ação é calculado dividindo-se o prejuízo (lucro) do exercício atribuível aos acionistas pela 
média ponderada da quantidade de ações em circulação durante o exercício. Não há instrumentos finan-
ceiros potencialmente conversíveis em ações, portanto, não afeta o lucro diluído por ação. 2.13. Novas 
normas, interpretações e alterações de normas que ainda não estão em vigor: I) Normas e interpre-
tações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas: Destacamos abaixo as normas e interpreta-
ções emitidas, mas ainda não adotadas pelo grupo até a data de emissão dessas informações financei-
ras. A Sociedade pretende adotar essas normas quando entrarem em vigência. 
IFRS CPC Tema Vigência
IFRS 16 CPC 06 (R2) Arrendamentos 1º de janeiro de 2019
IFRIC 23 - Incerteza sobre 
  tratamentos de 
  Imposto de Renda 1º de janeiro de 2019
CPC 06 R2 (IFRS 16) e IFRIC 23: A Sociedade irá adotar estes pronunciamentos e interpretações, respec-
tivamente, a partir da entrada em vigência, 1º de janeiro de 2019. A Sociedade realizou uma avaliação pre-
liminar de impacto dos aspectos da IFRS 16 e IFRIC 23 e estima que não reconhecerá obrigações e ativos 
adicionais de arrendamento, nem provisões de imposto de renda, em montantes materiais, em 1º de ja-
neiro de 2019. II) Normas e interpretações emitidas e adotadas: O CPC 48 (IFRS 09) substitui o CPC 38 
(IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. O CPC 48 (IFRS 9) estabelece re-
querimentos para reconhecer, mensurar e classificar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns con-
tratos de compra ou venda de itens não financeiros. Com base na sua avaliação, a Sociedade identificou 
que a principal diferença na mensuração de ativos e passivos financeiros decorrente da adoção do novo 
pronunciamento está relacionada com a alteração do conceito de redução no valor recuperável das con-
tas a receber, que, além do conceito de perda verificada, incorpora também o conceito de perda espera-
da. De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acor-
do com o CPC 38 (IAS 39). Desta forma, a Sociedade passou a reconhecer a perda de crédito esperada 
nas contas a receber de contratos ativos com clientes, simultaneamente ao reconhecimento das respec-
tivas receitas destes contratos. O efeito desta adoção não foi material em 31 de dezembro de 2018. CPC 
47 (IFRS 15): Em novembro de 2016, o “CPC 47–Receitas de Contratos com Clientes” (IFRS 15) foi emi-
tido pelo CPC. Este pronunciamento estabelece novos critérios sobre aspectos relacionados à receita, in-
cluindo a identificação de uma obrigação de performance e momento de reconhecimento de receita ba-
seado na transferência do controle de um bem ou serviço. Uma entidade avalia o atendimento de deter-
minados critérios estabelecidos nesse pronunciamento para avaliar se o reconhecimento da receita deve 
ocorrer em um momento específico ou ao longo do tempo, quando a entidade satisfizer às obrigações de 
performance. A adoção da nova norma não alterou a prática contábil de reconhecimento de receitas da 
Sociedade.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
  2018 2017 2018 2017
Caixa 1 1 1 1
Bancos conta movimento 9 87 213 87
Aplicações financeiras (*) 611 5 611 5
Total 621 93 825 93
(*) Referem-se a aplicações financeiras atreladas ao CDI, com conversibilidade imediata em caixa e ris-
co insignificante de mudança no valor.
4. Imóveis à Comercializar Consolidado
 31/12/2018 31/12/2017
Unidades imobiliárias 603 1.112
 Consolidado
 31/12/2018
Saldo no início do exercício 1.112
Venda de unidades (509)
Saldo no fim do exercício 603
5. Permutas Financeiras Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
  2018 2017 2018 2017
Delta You Empreend. Imobiliários Ltda. (a) - 365 - 365
Alya Empreendimento Imobiliário Ltda. (b) 3.363 3.914 3.363 3.914
Total 3.363 4.279 3.363 4.279
Circulante - - - -
Não circulante 3.363 4.279 3.363 4.279
(a) Por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Compromisso de Venda e Com-
pra e o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas em Garantia, datado em 18 de abril de 2011, 
a Sociedade investiu em recebíveis imobiliários por meio de permuta junto a Delta You Empreendimento Imo-
biliário Ltda., no montante de R$4.618. (b) Em 5 de outubro de 2012, a Sociedade firmou o Acordo de Pro-
messa de Compra e Venda de Participação em Empreendimento Imobiliário com a Alya Empreendimento Imo-
biliário Ltda., com a permuta de 1.478,93 m² definido com base em determinadas premissas. 
6. Partes Relacionadas Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
  2018 2017 2018 2017
Ativos não circulantes:
RB Capital Realty XI 
 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (a) 178 178 178 178
Turquesa Empreendimentos Imobiliários Ltda. (b) 2.681 3.226 2.681 3.226
Granada Empreendimentos Imobiliários Ltda. (c) 1.052 1.823 1.052 1.823
Florianópolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. - 339 - 339
RB Capital Portfolio 
 Empreendimentos Imobiliários S.A. (d) 9.531 3.473 9.526 3.473
RB Capital Realty XI 
 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (e) 567 567 567 567
RB Capital Realty XXVI 
 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (f) 650 - - -
RB Capital Portfolio 
 Empreendimentos Imobiliários S.A. (g) 10.784 10.784 10.784 10.784
Total 25.438 20.390 24.793 20.390
(a) O saldo refere-se à contrato de mútuo firmado em 10 de fevereiro de 2017 no valor de R$1.575. (b) O 
saldo refere-se à contrato de mútuo firmado em 10 de fevereiro de 2017 no valor de R$3.500. (c) O saldo 
refere-se à contrato de mútuo firmado em 31 de maio de 2017 no valor de R$3.500. (d) Refere-se à con-
trato de mútuo firmado em 12 de novembro de 2015 sem incidência de juros remuneratórios e correção 
monetária. (e) Refere-se ao contas a receber decorrente da venda de participação societária de algumas 
investidas pelo valor patrimonial, conforme mencionado na nota explicativa nº 7. (f) Refere-se à redução 
de capital da investida. (g) Refere-se a contas a receber decorrente da venda de participação societária 
de algumas investidas pelo valor patrimonial, conforme mencionado na nota explicativa nº 7.
7. Investimentos Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
  2018 2017 2018 2017
Participações societárias 7.566 13.630 7.401 12.518
Valor justo na aquisição de investimentos 28 31 28 31
Ágio na aquisição de investimentos 12 12 12 12
Total 7.606 13.673 7.441 12.561

  Reservas de lucros
 Nota explicativa Capital social Legal Reserva de lucros (Prejuízos) acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  1 - 36.988 - 36.989
Lucro líquido do exercício  - - - 1.383 1.383
Dividendos mínimos obrigatórios  - - - (346) (346)
Dividendos adicionais propostos e pagos  - - (119) - (119)
Retenção de lucros 8.3 - - 1.037 (1.037) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  1 - 37.906 - 37.907
Prejuízo líquido do exercício 8.3 - - - (1.428) (1.428)
Retenção de lucros 8.3 - - (1.428) 1.428 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  1 - 36.478 - 36.479

continuação Controladora Consolidado
 31/12/2017 31/12/2017
 Clas-  Valor  Valor
 sifica- Hierar- con- Valor con- Valor
Ativos: ção quia tábil justo tábil justo
Permutas  Valor justo
 financeiras por meio do 
 resultado Nível 2 4.279 4.279 4.279 4.279
Total   93 93 93 93
15.1. Valor justo e categoria dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Sociedade 
contabilizados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 possuem valores compatíveis 
com os praticados pelo mercado nessas datas. Esses instrumentos são administrados por meio de estra-
tégias operacionais que visam obter liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste no 
monitoramento contínuo das taxas acordadas em relação àquelas vigentes no mercado e na confirmação 
de que seus investimentos financeiros de curto prazo estão sendo adequadamente marcados a mercado 
pelas instituições que administram os fundos de investimento em que parte dos recursos da Sociedade é 
aplicada. A Sociedade não faz investimentos especulativos com derivativos nem nenhum outro ativo de 
risco. A determinação dos valores estimados de realização dos ativos e passivos financeiros da Socieda-
de baseia-se em informações disponíveis no mercado e em metodologias de avaliação adequadas. No en-
tanto, é necessário que a Administração empregue considerável julgamento para interpretar os dados de 
mercado e estimar os valores de realização mais adequados. Finalmente, as estimativas a seguir não in-
dicam necessariamente que os valores sejam aqueles realizados no mercado atual. Hierarquia do valor 
justo: A mensuração dos instrumentos financeiros está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau 
em que seu valor justo é cotado: • Nível 1 - preços cotados nos mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos. • Nível 2 - outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre 
o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente. • Nível 3 - técnicas que usam dados 
que tenham efeito significativo no valor justo registrado que não sejam baseados em dados observáveis 
no mercado. Critérios, premissas e limitações utilizados na apuração dos valores de mercado 15.2. Con-
siderações gerais: A Sociedade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todas re-
gistradas em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades. A Sociedade admi-
nistra seu capital para garantir que as coligadas possam continuar com suas atividades normais, ao mes-
mo tempo em que maximiza o retorno das partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio 
da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. 15.3. Gestão de riscos financeiros: A Administra-
ção monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses riscos destacam-se 
o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. O principal objetivo é manter a exposição da So-
ciedade a esses riscos em níveis mínimos, utilizando, para isso, instrumentos financeiros e avaliando e 
controlando a qualidade creditícia de suas contrapartes e a liquidez dos seus ativos financeiros. 15.4. De-
rivativos: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Sociedade não contratou ins-
trumentos financeiros derivativos. 15.5. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financei-
ro da Sociedade caso um emissor ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com 
suas obrigações contratuais. 15.6. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco relacionado a dificulda-
des em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou outro ativo financeiro. A abordagem da Sociedade na administração desse risco é 
a de garantir que tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações sem causar perdas ou pre-
judicar as operações da Sociedade, utilizando, se necessário, linhas de crédito disponíveis. 15.7. Risco de 
mercado: Risco de mercado é o risco relacionado às variações dos fatores de mercado em que a Socie-
dade atua, direta e indiretamente, assim como às variações dos fatores macroeconômicos e índices dos 
mercados financeiros. A Sociedade está exposta a taxas de juros flutuantes, notadamente à variação do 
CDI (“Caixa e equivalentes de caixa”). A Sociedade está ainda exposta ao risco de performance da cartei-
ra de ativos imobiliários nas quais investe, notadamente à variação dos preços e à velocidade de venda 
dos imóveis em estoque. Com o auxílio de consultorias externas, a Sociedade monitora o mercado imobi-
liário em suas regiões de atuação. 15.8. Análise de sensibilidade  A Sociedade desenvolveu uma análi-
se de sensibilidade aos fatores de mercado mais relevantes para seus instrumentos financeiros, para um 
horizonte de 12 meses, que apresenta um cenário-base e mais dois cenários com deterioração de 25% e 
50% das variáveis consideradas, conforme descritos a seguir: • Cenário-base: tem como base os níveis 
de taxas de juros e preços observados em 31 de dezembro e o mercado futuro de taxas, além da perspec-
tiva do cenário econômico para os próximos 12 meses. Foram utilizadas as informações de bolsas de va-
lores, assim como as perspectivas do cenário macroeconômico. • Cenário adverso: deterioração de 25% 
no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível do cenário-base. • Cenário re-
moto: deterioração de 50% no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível do ce-
nário-base. Análise da Administração: A Sociedade entende que está exposta principalmente ao risco de 
variação do CDI, que remunera suas aplicações financeiras. A seguir estão demonstrados os índices e as 
taxas utilizados nos cálculos de análise de sensibilidade:
 Cenário- Cenário Cenário
Premissas base adverso remoto
Redução da taxa do CDI 6,74% 5,06% 3,37%
Análise da Administração
Instrumento  Fator  Cenário- Cenário Cenário
 financeiro de risco Risco base adverso remoto
Caixa e equiva-  Taxa de Redução da 
 lentes juros taxa do CDI 33 25 16
16. Eventos Subsequentes: a) Incorporação reversa da RB Capital Portfolio II Empreendimentos Imobi-
liários S.A: A RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. incorporou sua controladora RB Capital Port-
folio II Empreendimentos Imobiliários S.A. O acervo líquido da controladora foi avaliado ao valor contábil 
em 01 de setembro de 2019, data base da incorporação reversa, no montante de R$36.922. A incorpora-
ção reversa justifica-se pela centralização administrativa e eficiência operacional e financeira das entida-
des. Como decorrência, a RB Capital Portfolio II Empreendimentos Imobiliários S.A. teve sua personalida-
de jurídica extinta e a RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. passou à condição de sucessora, a 
título universal, de todos os seus direitos e obrigações. A operação não resultou em ganhos, perdas ou al-
terações no capital social da RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A.. De acordo com as regras fis-
cais vigentes, no momento da incorporação não existiram benefícios fiscais, já que ambas possuíam o 
mesmo regime tributário (lucro presumido). Demonstramos a seguir os saldos patrimoniais em 01 de se-
tembro de 2019 da RB Capital Portfolio II Empreendimentos Imobiliários S.A. pela RB Capital Desenvolvi-
mento Residencial II: Ativo: R$36.923; Passivo: R$1; Patrimônio Líquido: R$36.922. b) Incorporação re-
versa da RB Capital Portfolio Empreendimentos Imobiliários S.A. A RB Capital Desenvolvimento Residen-
cial II S.A. incorporou sua controladora RB Capital Portfolio Empreendimentos Imobiliários S.A. O acervo lí-
quido da controladora foi avaliado ao valor contábil em 01 de novembro de 2019, data base da incorpora-
ção reversa, no montante de R$7.276. A incorporação reversa justifica-se pela centralização administra-
tiva e eficiência operacional e financeira das entidade. Como decorrência, a RB Capital Portfolio Empreen-
dimentos Imobiliários S.A. teve sua personalidade jurídica extinta e a RB Capital Desenvolvimento Resi-
dencial II S.A. passou à condição de sucessora, a título universal, de todos os seus direitos e obrigações. 
A operação não resultou em ganhos, perdas ou alterações no capital social da Sociedade. De acordo com 
as regras fiscais vigentes, no momento da incorporação não existiram benefícios fiscais, já que ambas 
possuíam o mesmo regime tributário (lucro presumido). Demonstramos a seguir os saldos patrimoniais 
em 01 de novembro de 2019 da RB Capital Portfolio Empreendimentos Imobiliários S.A. pela RB Capital 
Desenvolvimento Residencial II: Ativo: R$27.791; Passivo: R$21.515; Patrimônio Líquido: R$7.276. c) Com-
pra do Investimento e posterior Incorporação da Turquesa Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.: No 
dia 31 de outubro de 2019 a RB Capital Desenvolvimento Residencial II, adquiriu a participação de 100% 
da Turquesa Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. A RB Capital Desenvolvimento Residencial II de-
sembolsou o valor de R$2 reais pela compra da Sociedade, o acervo líquido negativo da Sociedade foi ava-
liado no montante de R$2.242, resultando em um ágio na compra de R$2.242. Após a compra da Socie-
dade a RB Capital Desenvolvimento Residencial II controladora da Turquesa Brasil Empreendimentos Imo-
biliários Ltda., aprovou a incorporação desta nos termos do protocolo de justificação de incorporação ce-
lebrado entre elas. O acervo líquido negativo foi avaliado ao valor contábil de R$2.242 em 01 de novem-
bro de 2019, data base da incorporação. A incorporação justifica-se pela centralização administrativa e 
eficiência operacional e financeira das entidades. Como decorrência, a Turquesa teve sua personalidade 
jurídica extinta e a RB Capital Desenvolvimento Residencial II passou à condição de sucessora, a título uni-
versal, de todos os seus direitos e obrigações. A operação não resultou em ganhos, perdas ou alterações 
no capital social da Sociedade. Demonstramos a seguir os saldos patrimoniais em 01 de novembro de 
2019 da Turquesa, incorporados pela RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A.: Ativo: R$473; Pas-
sivo: R$2.715; Patrimônio líquido negativo: (R$2.242). d) Compra do Investimento e posterior incorpora-
ção da Granada Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. No dia 31 de outubro de 2019 a RB Capital De-
senvolvimento Residencial II, adquiriu a participação de 100% da Granada Brasil Empreendimentos Imo-
biliários Ltda. A RB Capital Desenvolvimento Residencial II desembolsou o valor de R$2 reais pela compra 
da Sociedade, o acervo líquido negativo da Sociedade foi avaliado no montante de R$86, resultando em 
um ágio na compra de R$86. Após a compra da Sociedade a RB Capital Desenvolvimento Residencial II 
controladora da Granada Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., aprovou a incorporação desta nos 
termos do protocolo de justificação de incorporação celebrado entre elas. O acervo líquido negativo foi ava-
liado ao valor contábil de R$86 em 01 de novembro de 2019, data base da incorporação. A incorporação 
justifica-se pela centralização administrativa e eficiência operacional e financeira das entidade. Como de-
corrência, a Granada teve sua personalidade jurídica extinta e a RB Capital Desenvolvimento Residencial 
II passou à condição de sucessora, a título universal, de todos os seus direitos e obrigações. A operação 
não resultou em ganhos, perdas ou alterações no capital social da Sociedade. Demonstramos a seguir os 
saldos patrimoniais em 01 de novembro de 2019 da Granada, incorporados pela RB Capital Desenvolvi-
mento Residencial II S.A.: Ativo: R$1.210; Passivo: R$1.296; Patrimônio Líquido: (R$86). 17. Aprovação 
das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria, sendo 
sua emissão autorizada em 18 de fevereiro de 2020.

Composição dos investimentos da controladora e do consolidado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017:
 Partici-  Patrimônio Patrimônio   Equivalência Equivalência  
 pação Capital líquido em líquido em Resultado Resultado  Patrimonial Patrimonial Investimento Investimento
 direta - % social 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Interlakes Empreendi-
 mentos Imobiliários Ltda. 50 20.892 6.972 7.199 (1.099) (204) (549) (102) 3.486 3.600
Florianópolis Empreendi-
 mentos Imobiliários Ltda. 25 15.169 15.661 35.671 5.218 7.364 1.304 1.841 3.915 8.918
Total do consolidado       755 1.739 7.401 12.518
RB Capital Realty XXVI 
 Empreendimentos 
 Imobiliários Ltda. 100 112 164 1.112 52 - 52 - 164 1.112
Total da controladora       807 1.739 7.566 13.630

As movimentações registradas na conta “Investimentos” para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017 para a controladora foram as seguintes:
 31/12/2018 31/12/2017
Saldo no início do exercício 13.630 10.452
Aumento de capital (a) 436 959
Dividendos distribuídos (b) (4.664) (272)
Perda de capital (1.643) (360)
Redução de capital investidas (1.000) -
Aquisição de unidades imobiliárias (nota explicativa nº 4) - 1.112
Equivalência patrimonial 807 1.739
Saldo no final do exercício 7.566 13.630
As movimentações registradas na conta “Investimentos” para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017 para o consolidado foram as seguintes:
 31/12/2018 31/12/2017
Saldo no início do exercício 12.518 10.452
Aumento de capital (a) 436 959
Dividendos distribuídos (b) (4.664) (272)
Perda de capital – dividendos distribuídos desproporcional (1.643) (360)
Equivalência patrimonial 755 1.739
Saldo no final do exercício 7.401 12.518
(a) Aumento de capital
O valor de aumento de capital por controlada está demonstrado a seguir:
 31/12/2018 31/12/2017
Interlakes Empreendimentos Imobiliários Ltda. 436 612
Florianópolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. - 347
Total 436 959
(b) Distribuição de dividendos 31/12/2018 31/12/2017
Florianópolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. (4.664) (272)
Ágio na aquisição de investimento
A composição do ágio está assim representada: 31/12/2018 31/12/2017
Florianópolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. 12 12
O ágio apurado é decorrente da expectativa de rentabilidade futura no momento da compra. 8. Patrimônio 
Líquido: 8.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, o capital social está representado 
por 64.972.165 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, no montante de R$1, totalmente inte-
gralizadas. O RB Capital Portfolio II FIP detém o total de 95% de participação na composição acionária, e 
o RB Capital Desenvolvimento Residencial II FIP possui a participação de 5%. 8.2. Reserva legal: De acor-
do com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquido do exercício deverá ser utilizado 
para constituição de reserva legal, que não pode exceder 20% do capital social. 8.3. Dividendos propos-
tos: Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% 
do lucro líquido do exercício nos termos da Lei das Sociedades por Ações, apurado de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. No decorrer do exercício de 2017, a Sociedade distribuiu dividendos no 
valor de R$119 referente a lucros apurados até o exercício de 2015. Administração da Sociedade proporá 
aumento do capital à rubrica “Reserva de retenção de lucros”, no montante necessário para adequar o 
valor das reservas de lucro à legislação vigente. 
9. Lucro Bruto Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
  2018 2017 2018 2017
Receita de permutas financeiras 208 1.471 929 1.471
Custo de permutas financeiras - (717) (510) (717)
Tributos incidentes e outras deduções (7) (71) (34) (71)
Lucro bruto 201 683 385 683
10. Despesas (Receitas) por Natureza Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
  2018 2017 2018 2017
Advogados - (46) (8) (46)
Consultoria (147) (96) (148) (96)
Anúncios e publicidades (1) (20) (2) (20)
Auditoria (22) (31) (22) (31)
Despesas tributárias (4) (52) (5) (52)
Serviços prestados por terceiro (4) (98) (24) (98)
Condomínio (50) (107) (105) (107)
Custas com ações judiciais (21) (173) (21) (173)
Comissões (182) - (182) -
Cartórios (13) - (38) -
Outros (19) (22) (32) (22)
Total (463) (645) (587) (645)
Classificadas como:
Despesas gerais e administrativas (459) (593) (582) (593)
Despesas tributárias (4) (52) (5) (52)
Total (463) (645) (587) (645)

11. Receitas Financeiras Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
  2018 2017 2018 2017
Rendimentos de aplicações financeiras 54 130 67 130
12. Imposto de Renda e Contribuição Social: As despesas de IRPJ e CSLL estão conciliadas às alíquotas 
nominais como segue: Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
  2018 2017 2018 2017
 IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita bruta 208 208 929 929
Percentual do lucro presumido imposto 
 de renda e contribuição social 8% 12% 8% 12%
Base de cálculo 17 25 74 111
Alíquota de imposto de renda e contribuição social 15% 9% 15% 9%
Expectativa de imposto de renda e contribuição social 3 2 12 10
Receita financeira 54 54 67 67
Alíquota de imposto de renda e contribuição social 15% 9% 15% 9%
Expectativa de imposto de renda e contribuição social 8 5 10 6
10% Adicional de Imposto de Renda - - 2 -
IR e CS registrados no resultado do exercício 11 7 24 16
 Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
  2018 2017 2018 2017
 IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita bruta 1.471 1.471 1.471 1.471
Percentual do lucro presumido imposto 
 de renda e contribuição social 8% 12% 8% 12%
Base de cálculo 155 233 155 233
Alíquota de imposto de renda e contribuição social 15% 9% 15% 9%
Expectativa de imposto de renda e contribuição social 24 21 24 21
Receita financeira 130 130 130 130
Alíquota de imposto de renda e contribuição social 15% 9% 15% 9%
Expectativa de imposto de renda e contribuição social 20 11 20 11
10% Adicional de Imposto de Renda 4 - 4 -
IR e CS registrados no resultado do exercício 48 32 48 32
13. (Prejuízo) Lucro Por Ação: O (prejuízo) lucro e a quantidade média ponderada de ações ordinárias 
utilizadas na apuração do lucro (prejuízo) básico e diluído por ação são conforme segue:
 31/12/2018 31/12/2017
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (1.428) 1.384
Quantidade média ponderada de ações ordinárias 
 utilizada na apuração do lucro básico por ação 64.972.165 64.972.165
(Prejuízo) lucro por ação (centavos por ação) (0,0220) 0,0213
A Sociedade não possui nenhum instrumento financeiro potencialmente conversível em ações, por isso o 
(prejuízo) lucro líquido diluído por ação é igual ao lucro básico por ação. 14. Remuneração da Adminis-
tração: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, não houve remuneração da Administração. 15. Instru-
mentos Financeiros: Instrumentos financeiros por categoria
 Controladora Consolidado
 31/12/2018 31/12/2018
 Clas-  Valor  Valor
 sifica- Hierar- con- Valor con- Valor
Ativos: ção quia tábil justo tábil justo
Caixa e equiva- Mensurado
 lentes de caixa ao valor justo por
 meio do resultado Nível 2 621 621 825 825
Partes Valor justo
 relacionadas por meio 
 do resultado Nível 2 25.438 25.438 24.793 24.793
Permutas  Valor justo
 financeiras por meio 
 do resultado Nível 2 3.363 3.363 3.363 3.363
Total   621 621 825 825
 Controladora Consolidado
 31/12/2017 31/12/2017
 Clas-  Valor  Valor
 sifica- Hierar- con- Valor con- Valor
Ativos: ção quia tábil justo tábil justo
Caixa e equiva- Mensurado
 lentes de caixa ao valor justo por 
 meio do resultado Nível 2 93 93 93 93
Partes  Valor justo
 relacionadas por meio 
 do resultado Nível 2 20.390 20.390 20.390 20.390

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

DocuSign Envelope ID: CA47FBCC-20B0-4BF2-9790-6CB80E4B30F7



B6gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2020 Economia

Demonstrações dos fl uxos de caixa (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente (Em milhares de reais - R$)

RB CAPITAL REALTY XII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ/MF nº 15.494.572/0001-41
Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

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

Balanços patrimoniais (Em milhares de reais - R$) Demonstrações do resultado (Em milhares de reais - R$, 
exceto o prejuízo básico e diluído por ação)ATIVOS Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017

Circulantes  10 9
Caixa e equivalentes de caixa 3 7 5
Impostos a recuperar  3 4
Não Circulantes  13 70
Partes relacionadas 5 - 17
Investimentos 4 13 53
Total dos Ativos  23 79

PASSIVOS E PATRIMÔNIO  Nota
 LÍQUIDO (NEGATIVO) explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulantes  140 44
Partes relacionadas 5 44 44
Provisão para perdas 
 com investimentos 4 96 -
Patrimônio Líquido (Negativo)  (117) 35
Capital social 7.a) 1 1
Reservas de lucros  (118) 34
Total dos Passivos 
 e Patrimônio Líquido (Negativo)  23 79

 Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas 8 (16) (18)
Resultado de equivalência patrimonial 4 (136) (12)
Amortização de ágio  - (3)
Prejuízo Operacional antes 
 do Resultado Financeiro  (152) (33)
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 9 - 2
Prejuízo do Exercício  (152) (31)
Prejuízo Básico 
 e Diluído por Ação - R$ 11 (0,256) (0,052)

 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo do Exercício (152) (31)
Resultado Abrangente Total do Exercício (152) (31)

 31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo líquido do exercício (152) (31)
Ajuste para reconciliar o prejuízo líquido do exercício com 
 o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial 136 12
Amortização de ágio - 3
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Impostos a recuperar 1 -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (15) (16)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Dividendos recebidos - 6
Partes relacionadas 17 5
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 17 11
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Redução de capital - (1)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento - (1)
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 2 (6)
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 5 11
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fi m do exercício 7 5
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 2 (6)

 Capital Reserva Prejuízos
 social de lucros acumulados Total
Saldos 31.12.2016 1 65 - 66
Prejuízo líquido do exercício - - (31) (31)
Compensação do 
 prejuízo do exercício - (31) 31 -
Saldos 31.12.2017 1 34 - 35
Prejuízo líquido do exercício - - (152) (152)
Compensação do 
 prejuízo do exercício - (34) 34 -
Saldos 31.12.2018 1 - (118) (117)

1. Contexto Operacional: A RB Capital Realty XII Empreendimentos Imo-
biliários S.A. (“Sociedade”) foi constituída em 27 de março de 2012, e tem 
como objeto social a compra e venda de imóveis, voltados para o segmen-
to residencial (loteados e incorporados), participação como sócia, acionis-
ta, cotista, participante, debenturista, dentre outros, em outras sociedades 
simples, empresárias, fundos de investimento e empreendimentos volta-
dos para o segmento residencial (incorporação e loteamento), administra-
ção direta e indireta de empreendimentos imobiliários voltados para a área 
residencial (incorporação e loteamento), intermediação na compra, venda 
e aluguel de imóveis e terrenos por agentes e corretores imobiliários sob 
contrato, prestação de serviços de assessoramento em questões relativas 
a investimentos imobiliários e aluguel de imóveis de terceiros, avaliação 
de imóveis para qualquer fi nalidade e atividades de administração de imó-
veis que combinam os serviços de natureza imobiliária com serviços de ge-
rência operacional e administrativa. Em 31 de dezembro de 2018, a Socie-
dade apresenta prejuízos recorrentes, e em 31 de dezembro de 2018 apre-
sentou capital circulante líquido negativo de R$130, e patrimônio líquido 
negativo de R$117, a Administração possui planos para continuar a explo-
rar compra e venda de imóveis neste segmento. A sede da Sociedade está 
localizada em São Paulo - SP. As coligadas Granada Brasil Empreendimen-
to Imobiliário SPE Ltda. e Turquesa Brasil Empreendimento Imobiliário SPE 
Ltda. têm por objeto social: a) Aquisição para exploração comercial de imó-
veis, por meio da aquisição de parcelas e/ou da totalidade dos bens imó-
veis, para posterior alienação, locação, cessão de direitos, “built-to-suit, 
sale and leaseback”, ou arrendamento imobiliário, inclusive bens e direitos 
a eles relacionados. b) Administração direta ou indireta de empreendimen-
tos imobiliários (incorporação e loteamento). c) Participação como sócia, 
acionista, cotista, participante, debenturista, etc., em outras sociedades 
simples, empresárias, fundos de investimento e em empreendimentos imo-
biliários de maneira geral (“holding”). d) Administração de bens próprios ou 
de terceiros. 2. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. De-
claração de Conformidade: As demonstrações fi nanceiras da Socieda-
de foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluí-
das na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as 
orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade - CFC. As demonstrações fi nanceiras são apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade no Brasil. 
Todas as informações relevantes utilizadas pela Administração na gestão 
da sociedade estão evidenciadas nestas demonstrações fi nanceiras, e so-
mente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. As práticas contábeis descritas em detalhes 
a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nas demonstrações fi nanceiras. 2.2. Bases de apresenta-
ção: Na elaboração das demonstrações fi nanceiras é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. 
Para efetuar essas estimativas, a Administração utilizou as melhores infor-
mações disponíveis na data da preparação das demonstrações fi nanceiras, 
bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, consideran-
do ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As estimativas e pre-
missas correspondentes são revisadas continuamente. As revisões feitas 
às estimativas contábeis são reconhecidas somente no exercício em que a 
estimativa é revisada se a revisão afetar apenas esse exercício, ou no exer-
cício sob revisão e em exercícios posteriores se a revisão afetar tanto o 
exercício presente como exercícios futuros. As demonstrações fi nanceiras 
foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quando menciona-
do ao contrário, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos. 2.3. Instrumentos fi nanceiros: Ativos fi nanceiros: Os 
ativos fi nanceiros são classifi cados conforme abaixo: a) Ativos fi nanceiros 
mensurados ao custo amortizado, que correspondem aos ativos que o ob-
jetivo é mantê-lo até o fi m do fl uxo de caixa contratual e ativos que conte-
nham exclusivamente pagamento de principal e juros sobre o saldo em 
aberto. b) Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, que correspondem a ativos cujo objetivo seja man-
tê-lo até o fi m do recebimento dos fl uxos contratuais ou pela venda do ati-
vo, ou ativos que contenham pagamento de principal e juros sobre o saldo 
em aberto. c) Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado, que correspondem a ativos que não atendem as condições de ati-
vos fi nanceiros mensurados ao custo amortizado ou valor justo por meio de 
resultado. No reconhecimento inicial a Sociedade irá avaliar individualmen-
te cada ativo para classifi cá-lo de acordo com as estratégias e modelos de 
negócio da Administração. Um ativo fi nanceiro, ou parte aplicável de um 
ativo fi nanceiro ou grupo de ativos semelhantes, é baixado quando, e so-
mente quando: i) A instituição não tiver expectativa razoáveis de recuperar 
o ativo fi nanceiro em sua totalidade ou parte dele. ii) A instituição transfe-
re o direito de receber o fl uxo de caixa do ativo ou retiver os direitos con-
tratuais de receber fl uxos de caixa do ativo fi nanceiro, mas tenha assumi-
do a obrigação de pagar o fl uxo de caixa recebido, no montante total, sem 
demora material, a um terceiro e se a instituição transferiu substancialmen-
te todos os riscos e benefícios do ativo. Passivos fi nanceiros: Um passivo 
fi nanceiro é reconhecido quando a Sociedade se tornar parte das disposi-
ções contratuais do instrumento. No reconhecimento inicial, passivos fi -
nanceiros são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos cus-
tos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emis-
são de tais passivos, exceto por passivos fi nanceiros mensurados ao valor 
justo. Passivos fi nanceiros são classifi cados como mensurados subsequen-
temente pelo custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, 
que incluem determinados passivos fi nanceiros ao valor justo por meio do 
resultado. Quando passivos fi nanceiros mensurados a custo amortizado 
tem seus termos contratuais modifi cados e tal modifi cação não for subs-
tancial, seus saldos contábeis refl etirão o valor presente dos seus fl uxos de 
caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A di-
ferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da mo-
difi cação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediata-
mente anterior a tal modifi cação é reconhecida como ganho ou perda no 
resultado do período. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os 
montantes em conta corrente bancária e aplicações fi nanceiras com prazo 
para resgate de até 90 dias da data da aplicação, principalmente em ope-
rações compromissadas bancárias. As aplicações fi nanceiras são registra-
das ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
não superando o valor de mercado. 2.5. Investimentos em coligadas: 
Os investimentos em coligadas são avaliados pelo método de equivalên-
cia patrimonial. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Socie-
dade possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de 
um evento passado, é provável que tenha de liquidar a obrigação e é pos-
sível mensurar o valor da obrigação de forma confi ável. Uma obrigação 
construtiva, ou não formalizada, é aquela que decorre das ações da Socie-
dade que, por meio de um padrão estabelecido de práticas passadas, de 
políticas publicadas ou de uma declaração atual sufi cientemente específi -
ca, indiquem a outras partes que a Sociedade aceitará certas responsabi-
lidades e, em consequência, criam uma expectativa válida nessas outras 
partes de que ela cumprirá com essas responsabilidades. O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa da compensação determinada 
para liquidar a obrigação presente nas datas dos balanços, levando em con-
sideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Imposto de renda 
e contribuição social: Os impostos correntes são baseados no lucro tribu-
tável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demons-
tração do resultado porque inclui e exclui receitas ou despesas tributáveis 
ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens que não são tri-
butáveis ou dedutíveis. O passivo referente aos impostos correntes da So-
ciedade é apurado com base nas alíquotas em vigor nas datas dos balan-
ços, ou seja, 25% para imposto de renda e 9% para contribuição social. 
Conforme facultado pela legislação tributária, as coligadas optaram pelo 
regime de tributação com base no lucro presumido. A base de cálculo do 
imposto de renda e da contribuição social à razão de 32% sobre as recei-
tas brutas provenientes da prestação de serviços e de 100% das receitas 
fi nanceiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares de 15%, acres-
cida do adicional de 10%, para o imposto de renda e de 9% para a contri-
buição social. 2.6. Prejuizo básico e diluído por ação: O prejuízo bási-
co e diluído por ação é calculado dividindo-se o prejuízo do exercício atri-
buível aos acionistas pela média ponderada da quantidade de ações em 
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circulação durante o exercício. Não há instrumentos fi nanceiros potencial-
mente conversíveis em ações, portanto, não afeta o prejuízo diluído por 
ação. 2.7. Novas normas, interpretações e alterações de normas 
que ainda não estão em vigor: Destacamos abaixo as normas e inter-
pretações emitidas, mas ainda não adotadas pelo grupo até a data de emis-
são dessas informações fi nanceiras. A Sociedade pretende adotar essas 
normas quando entrarem em vigência.
IFRS CPC Tema Vigência
IFRS 16 CPC 06 (R2) Arrendamentos 1º de janeiro de 2019
IFRIC 23 - Incerteza sobre 
  tratamentos de 
  Imposto de Renda 1º de janeiro de 2019
CPC 06 R2 (IFRS 16) e IFRIC 23: A Sociedade irá adotar estes pronuncia-
mentos e interpretações, respectivamente, a partir da entrada em vigên-
cia, 1º de janeiro de 2019. A Sociedade realizou uma avaliação preliminar 
de impacto dos aspectos da IFRS 16 e IFRIC 23 e estima que não reconhe-
cerá obrigações e ativos adicionais de arrendamento, nem provisões de im-
posto de renda, em montantes materiais, em 1º de janeiro de 2019. i) Nor-
mas e interpretações emitidas e adotadas. O CPC 48 (IFRS 09) substitui o 
CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensura-
ção. O CPC 48 (IFRS 9) estabelece requerimentos para reconhecer, mensu-
rar e classifi car ativos fi nanceiros, passivos fi nanceiros e alguns contratos 
de compra ou venda de itens não fi nanceiros. O efeito desta adoção não 
foi material em 31 de dezembro de 2018. CPC 47 (IFRS 15): Em novembro 
de 2016, o “CPC 47–Receitas de Contratos com Clientes” (IFRS 15) foi emi-
tido pelo CPC. Este pronunciamento estabelece novos critérios sobre as-
pectos relacionados à receita, incluindo a identifi cação de uma obrigação 
de performance e momento de reconhecimento de receita baseado na trans-
ferência do controle de um bem ou serviço. Uma entidade avalia o atendi-
mento de determinados critérios estabelecidos nesse pronunciamento para 
avaliar se o reconhecimento da receita deve ocorrer em um momento es-
pecífi co ou ao longo do tempo, quando a entidade satisfi zer às obrigações 
de performance. A adoção da nova norma não alterou a prática contábil de 
reconhecimento de receitas da Sociedade. 
3. Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Bancos 2 -
Aplicações fi nanceiras (*) 5 5
Total 7 5
(*) Referem-se a aplicações fi nanceiras com conversibilidade imediata em 
caixa e risco insignifi cante de mudança no valor.

12.1. Valor justo e categoria dos instrumentos fi nanceiros: Os ins-
trumentos fi nanceiros da Sociedade contabilizados nos exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 possuem valores compatíveis com 
os praticados pelo mercado nessas datas. Esses instrumentos são admi-
nistrados por meio de estratégias operacionais que visam obter liquidez, 
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste no monitoramen-
to contínuo das taxas acordadas em relação àquelas vigentes no mercado 
e na confi rmação de que seus investimentos fi nanceiros de curto prazo es-
tão sendo adequadamente marcados a mercado pelas instituições que ad-
ministram os fundos de investimento em que parte dos recursos da Socie-
dade é aplicada. A Sociedade não faz investimentos especulativos com de-
rivativos nem nenhum outro ativo de risco. A determinação dos valores es-
timados de realização dos ativos e passivos fi nanceiros da Sociedade ba-
seia-se em informações disponíveis no mercado e em metodologias de 
avaliação adequadas. No entanto, é necessário que a Administração em-
pregue considerável julgamento para interpretar os dados de mercado e 
estimar os valores de realização mais adequados. Finalmente, as estima-
tivas a seguir não indicam necessariamente que os valores sejam aqueles 
realizados no mercado atual. Hierarquia do valor justo: A mensuração 
dos instrumentos fi nanceiros está agrupada em níveis de 1 a 3, com base 
no grau em que seu valor justo é cotado: • Nível 1 - preços cotados nos 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - outras técni-
cas para as quais todos os dados que tenham efeito signifi cativo sobre o 
valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente. • Nível 
3 - técnicas que usam dados que tenham efeito signifi cativo no valor jus-
to registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado. 
Os instrumentos fi nanceiros da Sociedade enquadram-se no nível 2. 12.2. 
Considerações gerais: A Sociedade participa de operações envolvendo 
instrumentos fi nanceiros, todas registradas em contas patrimoniais, que 
se destinam a atender às suas necessidades. A Sociedade administra seu 
capital para garantir que as controladas possam continuar com suas ativi-
dades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno das partes 
interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otimização do 
saldo das dívidas e do patrimônio. 12.3. Gestão de riscos fi nanceiros: 
A Administração monitora e administra os riscos fi nanceiros inerentes às 
operações. Entre esses riscos destacam-se o risco de crédito, o risco de li-
quidez e o risco de mercado. O principal objetivo é manter a exposição da 
Sociedade a esses riscos em níveis mínimos, utilizando, para isso, instru-
mentos fi nanceiros e avaliando e controlando a qualidade creditícia de suas 
contrapartes e a liquidez dos seus ativos fi nanceiros. 12.4. Derivativos: 
Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Socieda-
de não contratou instrumentos fi nanceiros derivativos. 12.5. Risco de cré-
dito: Risco de crédito é o risco de prejuízo fi nanceiro da Sociedade caso 
um emissor ou contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cum-
prir com suas obrigações contratuais. A Sociedade não identifi cou risco de 
crédito relevante em seus instrumentos fi nanceiros. 12.6. Risco de liqui-
dez: Risco de liquidez é o risco relacionado a difi culdades em cumprir com 
as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros que são liquida-
dos com pagamentos à vista ou outro ativo fi nanceiro. A abordagem da So-
ciedade na administração desse risco é a de garantir que tenha liquidez 
sufi ciente para cumprir com suas obrigações sem causar perdas ou preju-
dicar as operações da Sociedade, utilizando, se necessário, linhas de cré-
dito disponíveis. A Sociedade não identifi cou risco de liquidez relevante 
em seus instrumentos fi nanceiros. 12.7. Risco de mercado: Risco de mer-
cado é o risco relacionado às variações dos fatores de mercado em que a 
Sociedade atua, direta e indiretamente, assim como às variações dos fa-
tores macroeconômicos e índices dos mercados fi nanceiros. A Sociedade 
está exposta a taxas de juros fl utuantes, notadamente o CDI (“Caixa e equi-
valentes de caixa”). 13. Eventos Subsequentes: a) Venda do Investimen-
to da Turquesa Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.: No dia 31 de 
outubro de 2019 a RB Capital Desenvolvimento Residencial II, vendeu a 
sua participação de 5% da investida Turquesa Brasil Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. A RB Capital Realty XII recebeu o valor de R$1 real pela 
venda da sociedade, o acervo líquido negativo da sociedade foi avaliado 
no montante de R$2.242, resultando em um deságio na venda de R$2.242. 
b) Venda do Investimento da Granada Brasil Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda.: No dia 31 de outubro de 2019 a RB Capital Desenvolvimento Re-
sidencial II, vendeu a sua participação de 5% da investida Granada Brasil 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. A RB Capital Realty XII recebeu o va-
lor de R$1 real pela venda da sociedade, o acervo líquido negativo da so-
ciedade foi avaliado no montante de R$86, resultando em um deságio na 
venda de R$86. 14. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As 
demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela Diretoria e sua emissão 
foi autorizada em 18 de fevereiro de 2020.

4. Investimentos e Provisão para Perdas com Investimentos:        Saldo dos investimentos
 Partici-  Patrimônio Patrimônio  Lucro Equiva- Equiva- Investi- Investi-
 pação Capital líquido em líquido em Prejuízo de (prejuízo)  de lência lência mento mento
Investimentos direta - % social 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018  31.12.2017 em 31.12.2018 em 31.12.2017 em 31.12.2018 em 31.12.2017
Granada Brasil 
 Empreendimento 
 Imobiliário SPE Ltda. 5% 1 278 1.014 (733) 100 (37) 5 13 50
Turquesa Brasil 
 Empreendimento 
 Imobiliário SPE Ltda. (*) 5% 1 (1.929) 53 (1.981) (339) (99) (17) (96) 3
Total       (136) (12) (83) 53
(*) O saldo refere-se à provisão de perda sobre o investimento.

A movimentação do saldo de investimentos para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 é como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2016 71
Dividendos recebidos (*) (6)
Equivalência patrimonial (12)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 53
Equivalência patrimonial (136)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (83)
(*) Dividendos declarados e recebidos
No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2017 a investida Turquesa Brasil 
Empreendimento Imobiliário Ltda. declarou e pagou dividendos ao favor da 
RB Capital Realty XII Empreendimentos Imobiliários S.A. no valor de R$6.
5. Partes Relacionadas 31/12/2018 31/12/2017
Ativos não circulantes:
Granada Brasil Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. - 17
Total - 17
Passivo circulante:
RB Capital Desenvolvimento Residencial II 
 Fundo de Investimento em Participações (*) 44 44
Total 44 44
(*) Refere-se à redução de capital a pagar.
6. Remuneração da Administração: Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017, não houve remuneração da Administração. 7. Patrimônio Líquido: 
a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 o capital social era de R$1 
(R$1 em 31 de dezembro de 2017) e está representado por 593.600 ações 
ordinárias, totalmente integralizadas, conforme demonstrado a seguir: 
  Participação
Acionistas Ações no capital -%
RB Capital Desenvolvimento Residencial II 
 Fundo de Investimento em Participações 593.599 99,99
RB Capital Empreendimentos S.A. 1 0,01
Total 593.600 100,00
b) Reserva legal: De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
5% do lucro líquido do exercício deverá ser utilizado para constituição de 
reserva legal que não pode exceder 20% do capital social. c) Destinação 
do resultado: Conforme o estatuto social, os acionistas têm direito a divi-
dendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado conforme dis-
posto na Lei das Sociedades por Ações.
8. Despesas Gerais e Administrativas 31/12/2018 31/12/2017
Anúncios e publicidades (12) (14)
Consultoria e Auditoria (1) (4)
Software (1) -
Outras despesas (2) -
Total (16) (18)
9. Receitas Financeiras 31/12/2018 31/12/2017
Rendimentos de aplicações fi nanceiras - 2
10. Imposto de Renda e Contribuição Social: As despesas de Impos-
to de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido - CSLL estão conciliadas às alíquotas nominais como segue:
 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo antes dos efeitos do IRPJ e da CSLL (152) (31)
Expectativa do crédito (despesa) de IRPJ 
 e CSLL às alíquotas nominais – 34% 51 11
Exclusão do efeito sobre equivalência patrimonial (46) (4)
Prejuízo fi scal e base negativa da contribuição 
 social não constituído, por ausência de expectativa (5) (7)
11. Prejuízo Líquido Básico e Diluído por Ação: O prejuízo líquido e a 
quantidade média ponderada de ações ordinárias utilizadas na apuração 
do lucro básico e diluído por ação são conforme segue:
 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo do exercício atribuível 
 aos acionistas da controladora (152) (31)
Quantidade média ponderada de ações 
 ordinárias utilizada na apuração do 
 lucro básico por ação 593.600 593.600
Prejuízo básico e diluído por ação - R$ (0,256) (0,052)
A Sociedade não possui nenhum instrumento fi nanceiro potencialmente 
conversível em ações, por isso o lucro líquido diluído por ação é igual ao lu-
cro básico por ação.
12. Instrumentos Financeiros: Instrumentos fi nanceiros por categoria
 31/12/2018 31/12/2017
 Clas-  Valor  Valor
 sifi ca- Hierar- con- Valor con- Valor
 ção quia tábil justo tábil justo
Ativo:
Caixa e equiva-  Mensurado
 lentes de caixa ao valor justo 
 por meio do 
 resultado Nível 2 7 7 5 5

Demonstrações dos fl uxos de caixa (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente (Em milhares de reais - R$)

RB CAPITAL REALTY XIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ/MF nº 17.011.606/0001-25
Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

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

Balanços patrimoniais (Em milhares de reais - R$) Demonstrações do resultado (Em milhares de reais - R$, 
exceto o lucro (prejuízo) básico e diluído por ação)ATIVOS Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017

Circulantes  82 131
Caixa e equivalentes de caixa 3 54 65
Impostos a recuperar 5 3 4
Permutas fi nanceiras 4 25 62
Total dos Ativos  82 131

PASSIVOS  Nota
 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulante  46 46
Impostos, taxas e contribuições 6 1 1
Partes relacionadas 7 45 45
Não Circulante  1 6
Impostos diferidos 8 1 6
Patrimônio Líquido  35 79
Capital social 9.1) 1 1
Reservas de lucros  34 78
Total dos Passivos 
 e Patrimônio Líquido  82 131

 Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Receita Líquida 11 1 38
Lucro Bruto  1 38
Despesas gerais e administrativas 10 (48) (15)
Despesas tributárias  (1) -
Lucro (Prejuízo) Operacional 
 antes do Resultado Financeiro  (48) 23
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 12 4 3
Lucro (Prejuízo) Operacional 
 antes do I.R. e da C.S.  (44) 26
I.R. e Contribuição Social
Correntes 12 - (2)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (44) 24
Lucro (Prejuízo) Básico 
 e Diluído por Ação - R$ 13 (0,05) 0,03

 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (44) 24
Resultado Abrangente Total do Exercício (44) 24

Fluxo de Caixa das Nota 31/12/ 31/12/
 Atividades Operacionais explicativa 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  (44) 24
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício com 
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social 12 - 2
Impostos diferidos  (5) 3
Aumento dos ativos operacionais:
Impostos a recuperar  1 1
Permutas fi nanceiras 4 37 24
Redução do passivo operacional:
Imposto de renda e contribuições pagos  - (2)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades operacionais  (11) 52
(Redução) Aumento Líquido 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa  (11) 52
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 3 65 13
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fi m do exercício 3 54 65
(Redução) Aumento Líquido 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa  (11) 52

    Lucros Patri-
 Nota Capital Reserva acumu- mônio
 explicativa social de lucros lados líquido
Saldos 31.12.2016  1 55 - 56
Reversão dos dividendos 
 mínimos obrigatório  - 5 - 5
Lucro líquido do exercício  - - 24 24
Dividendos mínimos obrigatórios - - (6) (6)
Retenção de lucros  - 18 (18) -
Saldos 31.12.2017  1 78 - 79
Prejuízo líquido do exercício  - - (44) (44)
Compensação do 
 prejuízo do exercício  - (44) 44 -
Saldos 31.12.2018  1 34 - 35

1. Contexto Operacional: A RB Capital Realty XIII Empreendimentos 
Imobiliários S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital 
fechado, com sede na cidade de São Paulo - SP, e iniciou suas opera-
ções em 31 de julho de 2012. Seu controlador é o RB Capital Desenvol-
vimento Residencial II – Fundo de Investimento em Participações. A So-
ciedade tem como objeto social as seguintes atividades: a) Compra e 
venda de bens imóveis, voltados para o segmento residencial (lotea-
dos e incorporados). b) Participação como sócia, acionista, cotista, par-
ticipante, debenturista, etc., em outras Sociedades simples, empresá-
rias, fundos de investimento e empreendimentos voltados para o seg-
mento residencial (incorporação e loteamento). c) Administração dire-
ta ou indireta de empreendimentos imobil ários voltados para a área 
residencial (incorporação e loteamento). d) Intermediação na compra, 
na venda e no aluguel de imóveis e terrenos por agentes e corretores 
imobiliários sob contrato. e) Prestação de serviços de assessoramento 
em questões relativas a investimentos imobiliários e aluguel de imó-
veis de terceiros. f) Avaliação de imóveis para qualquer fi nalidade. g) 
Atividades de administração de imóveis que combinam os serviços de 
natureza imobiliária com serviços de gerência operacional e adminis-
trativa. Em 31 de dezembro de 2018, a Sociedade não possui perspec-
tiva de investimento em novos projetos, e os projetos em andamento 
estão próximos de fase de encerramento. A continuidade operacional 
depende do lançamento de novos projetos a partir do exercício a fi n-
dar-se em 31 de dezembro de 2019. 2. Resumo das Principais Prá-
ticas Contábeis: 2.1. Declaração de Conformidade: As demons-
trações fi nanceiras da Sociedade foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas 
no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária bra-
sileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações 
técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demons-
trações fi nanceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda fun-
cional e de apresentação da Sociedade no Brasil. Todas as informações 
relevantes utilizadas pela Administração na gestão da sociedade es-
tão evidenciadas nestas demonstrações fi nanceiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. As práticas contábeis descritas em detalhes a 
seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos 
apresentados nas demonstrações fi nanceiras. 2.2. Bases de apresen-
tação: Na elaboração das demonstrações fi nanceiras é necessário uti-
lizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras tran-
sações. Para efetuar essas estimativas, a Administração utilizou as me-
lhores informações disponíveis na data da preparação das demonstra-
ções fi nanceiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou 
correntes, considerando, ainda, pressupostos relativos a eventos futu-
ros. As estimativas e premissas correspondentes são revisadas conti-
nuamente. As revisões feitas às estimativas contábeis são reconheci-
das somente no período em que a estimativa é revisada se a revisão 
afetar apenas esse período, ou no período da revisão e em períodos 
posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como períodos 
futuros. As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base no 
custo histórico, exceto quando mencionado ao contrário, conforme des-
crito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é ba-
seado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 
2.3. Ativos fi nanceiros: Os ativos fi nanceiros são classifi cados con-
forme abaixo: a) Ativos fi nanceiros mensurados ao custo amortizado, 
que correspondem aos ativos que o objetivo é mantê-lo até o fi m do 
fl uxo de caixa contratual e ativos que contenham exclusivamente pa-
gamento de principal e juros sobre o saldo em aberto. b) Ativos fi nan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes, que correspondem a ativos cujo objetivo seja mantê-lo até o 
fi m do recebimento dos fl uxos contratuais ou pela venda do ativo, ou 
ativos que contenham pagamento de principal e juros sobre o saldo em 
aberto. c) Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado, que correspondem a ativos que não atendem as condições de 
ativos fi nanceiros mensurados ao custo amortizado ou valor justo por 
meio de resultado. No reconhecimento inicial a Sociedade irá avaliar 
individualmente cada ativo para classifi cá-lo de acordo com as estra-
tégias e modelos de negócio da Administração. Um ativo fi nanceiro, ou 
parte aplicável de um ativo fi nanceiro ou grupo de ativos semelhantes, 
é baixado quando, e somente quando: i) A instituição não tiver expec-
tativa razoáveis de recuperar o ativo fi nanceiro em sua totalidade ou 
parte dele. ii) A instituição transfere o direito de receber o fl uxo de cai-
xa do ativo ou retiver os direitos contratuais de receber fl uxos de cai-
xa do ativo fi nanceiro, mas tenha assumido a obrigação de pagar o fl u-
xo de caixa recebido, no montante total, sem demora material, a um 
terceiro e se a instituição transferiu substancialmente todos os riscos 
e benefícios do ativo. Passivos fi nanceiros: Um passivo fi nanceiro é re-
conhecido quando a Sociedade se tornar parte das disposições contra-
tuais do instrumento. No reconhecimento inicial, passivos fi nanceiros 
são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão 
de tais passivos, exceto por passivos fi nanceiros mensurados ao valor 
justo. Passivos fi nanceiros são classifi cados como mensurados subse-
quentemente pelo custo amortizado, exceto em determinadas circuns-
tâncias, que incluem determinados passivos fi nanceiros ao valor justo 
por meio do resultado. Quando passivos fi nanceiros mensurados a cus-
to amortizado tem seus termos contratuais modifi cados e tal modifi ca-
ção não for substancial, seus saldos contábeis refl etirão o valor pre-
sente dos seus fl uxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa 
de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instru-
mento remensurado quando da modifi cação não substancial dos seus 
termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modifi cação 
é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. “Impair-
ment” de ativos fi nanceiros: Para certas categorias de ativos fi nancei-
ros, tais como clientes e outros valores a receber, os ativos que, na ava-
liação individual, não apresentam “impairment” podem ser, subsequen-
temente, avaliados para “impairment” de forma coletiva. Entre as evi-
dências objetivas de impossibilidade de recuperação do valor de uma 
carteira de créditos está a experiência passada da Sociedade em rece-
ber créditos e mudanças observáveis nas condições econômicas locais 
ou nacionais relacionadas à inadimplência dos recebimentos. 2.4. Cai-
xa e equivalentes de caixa: Incluem os montantes de caixa, fundos 
disponíveis em contas bancárias de livre movimentação e aplicações 
fi nanceiras com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplica-
ção, principalmente em operações compromissadas bancárias. As apli-
cações fi nanceiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços, não superando o valor de mer-
cado. 2.5. Reconhecimento de receita: A Sociedade reconhece as 
receitas à medida que transfere as unidades imobiliárias prometidas 
aos clientes. O ativo é considerado transferido à medida que o cliente 
obtém o controle desse ativo, e a receita é mensurada com base no 
percentual de participação sobre o fl uxo de recebíveis dos empreendi-
mentos que a Sociedade adquiriu o direito da permuta fi nanceira. Os 
valores a serem devolvidos decorrentes de distratos de empreendimen-
tos ainda não entregues são deduzidos diretamente na receita de in-
corporação imobiliária os quais são reconhecidos na medida em que 
ocorrem. 2.6. Imposto de renda e contribuição social: Conforme 
facultado pela legislação tributária, a Sociedade optou pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido. A base de cálculo do impos-
to de renda e da contribuição social é calculada à razão de 8% sobre 
as receitas brutas e de 100% das receitas fi nanceiras, sobre as quais 
se aplicam as alíquotas regulares de 15%, acrescida do adicional de 
10%, para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 
2.7. Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação: O lucro (prejuízo) 
básico e diluído por ação é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) do 
exercício atribuível aos acionistas pela média ponderada da quantida-
de de ações em circulação durante o exercício. Não há instrumentos fi -
nanceiros potencialmente conversíveis em ações, portanto, não afeta 
o lucro diluído por ação. 2.8. Aplicação de julgamentos e práticas 
contábeis críticas na elaboração das demonstrações fi nancei-
ras: Na preparação das demonstrações fi nanceiras, a Sociedade ado-
tou variáveis e premissas derivadas de experiência histórica e vários 
outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Ainda que es-
sas estimativas e premissas sejam revistas pela Sociedade no curso 
ordinário dos negócios, a demonstração da sua condição fi nanceira e 
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dos resultados das operações frequentemente requer o uso de julga-
mentos quanto aos efeitos de questões inerentemente incertas sobre 
o valor contábil dos seus ativos e passivos. Os resultados reais podem 
ser distintos dos estimados sob variáveis, premissas ou condições di-
ferentes. 2.9. Novas normas, interpretações e alterações de nor-
mas que ainda não estão em vigor: Destacamos abaixo as normas 
e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas pelo grupo até a 
data de emissão dessas informações fi nanceiras. A Sociedade preten-
de adotar essas normas quando entrarem em vigência.
IFRS CPC Tema Vigência
IFRS 16 CPC 06 (R2) Arrendamentos 1º de janeiro de 2019
IFRIC 23 - Incerteza sobre 
  tratamentos de 
  Imposto de Renda 1º de janeiro de 2019
CPC 06 R2 (IFRS 16) e IFRIC 23: A Sociedade irá adotar estes pronun-
ciamentos e interpretações, respectivamente, a partir da entrada em 
vigência, 1º de janeiro de 2019. A Sociedade realizou uma avaliação 
preliminar de impacto dos aspectos da IFRS 16 e IFRIC 23 e estima que 
não reconhecerá obrigações e ativos adicionais de arrendamento, nem 
provisões de imposto de renda, em montantes materiais, em 1º de ja-
neiro de 2019. i) Normas e interpretações emitidas e adotadas: O CPC 
48 (IFRS 09) substitui o CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração. O CPC 48 (IFRS 9) estabelece requeri-
mentos para reconhecer, mensurar e classifi car ativos fi nanceiros, pas-
sivos fi nanceiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não 
fi nanceiros. Com base na sua avaliação, a Sociedade identifi cou que a 
principal diferença na mensuração de ativos e passivos fi nanceiros de-
corrente da adoção do novo pronunciamento está relacionada com a 
alteração do conceito de redução no valor recuperável das contas a re-
ceber, que, além do conceito de perda verifi cada, incorpora também o 
conceito de perda esperada. De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), as per-
das de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acordo com o 
CPC 38 (IAS 39). Desta forma, a Sociedade passou a reconhecer a per-
da de crédito esperada nas contas a receber de contratos ativos com 
clientes, simultaneamente ao reconhecimento das respectivas recei-
tas destes contratos. O efeito desta adoção não foi material em 31 de 
dezembro de 2018. CPC 47 (IFRS 15): Em novembro de 2016, o “CPC 
47–Receitas de Contratos com Clientes” (IFRS 15) foi emitido pelo CPC. 
Este pronunciamento estabelece novos critérios sobre aspectos rela-
cionados à receita, incluindo a identifi cação de uma obrigação de per-
formance e momento de reconhecimento de receita baseado na trans-
ferência do controle de um bem ou serviço. Uma entidade avalia o aten-
dimento de determinados critérios estabelecidos nesse pronunciamen-
to para avaliar se o reconhecimento da receita deve ocorrer em um mo-
mento específi co ou ao longo do tempo, quando a entidade satisfi zer 
às obrigações de performance. A adoção da nova norma não alterou a 
prática contábil de reconhecimento de receitas da Sociedade. 
3. Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Bancos conta movimento 1 -
Aplicações fi nanceiras (*) 53 65
Total 54 65
(*) Referem-se a aplicações fi nanceiras com conversibilidade imediata em 
caixa e risco insignifi cante de mudança no valor.
4. Permutas Financeiras 31/12/2018 31/12/2017
Permutas fi nanceiras (*) 25 62
Total 25 62
(*) Por meio do Instrumento Particular de Promessa Irrevogável e Irretratá-
vel de Permuta de Bens imóveis e outras avenças, datado em 04 de novem-
bro de 2010, a Sociedade investiu em recebíveis imobiliários por meio de 
permuta junto a Lucio Empreendimentos e Participações Ltda.
5. Impostos a Recuperar 31/12/2018 31/12/2017
Impostos a recuperar – IRPJ 3 4
Total 3 4
6. Impostos, Taxas e Contribuições 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ a recolher 1 1
Total 1 1
7. Partes Relacionadas 31/12/2018 31/12/2017
RB Capital Desenvolvimento Residencial II – FIP (*) 39 39
RB Capital Desenvolvimento Residencial II – FIP (**) 6 6
Total 45 45
(*) Refere-se ao saldo remanescente a pagar da redução de capital de R$202 
feita em 20 de abril de 2016. (**) Refere-se a dividendos mínimos obriga-
tórios no valor de R$6, aprovado em 31 de dezembro de 2017.
8. Impostos Diferidos 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de renda e contribuição social - 3
PIS e COFINS 1 3
Total 1 6
Os tributos diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias 
entre o reconhecimento da receita apurada no empreendimento DNA e 
o recebimento efetivo. 9. Patrimônio Líquido: 9.1. Capital Social: Em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017, o capital social está representado 
por 927.962 ações ordinárias, sem valor nominal, no montante de R$1 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, totalmente integralizado. O RB 
Capital Portfolio II FIP detém o total de 99,9% de participação na compo-
sição acionária, e a RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. pos-
sui a participação remanescente. 9.2. Reserva Legal: De acordo com o 
previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquido do exercí-
cio deverá ser utilizado para constituição de reserva legal que não pode 
exceder 20% do capital social. 9.3. Destinação do resultado: Confor-
me o estatuto social, os acionistas têm direito a dividendo mínimo obri-
gatório de 25% do lucro líquido, ajustado conforme disposto na Lei das 
Sociedades por Ações. Em 31 de maio de 2017, foi aprovada a reversão 
dos dividendos propostos referente ao exercício de 2016, no valor de R$5, 
aprovado em 31 de dezembro de 2016. O montante em reserva de lucros 
superou o capital social da Sociedade. O excesso será destinado em As-
sembleia geral. 
10. Despesas Gerais e Administrativas 31/12/2018 31/12/2017
Anúncios e publicidades (10) (12)
Serviços prestados por terceiros (4) (1)
Taxas, emolumentos e outros (34) (2)
Total (48) (15)
11. Receita Líquida 31/12/2018 31/12/2017
Receita das permutas fi nanceiras 2 40
Tributos incidentes (1) (2)
Receita líquida 1 38
12. Receita Financeira 31/12/2018 31/12/2017
Rendimentos de aplicações fi nanceiras 4 3
Total 4 3
13. Lucro (Prejuízo) Básico e Diluído por Ação: O lucro (prejuízo) bá-
sico e diluído e a quantidade média ponderada de ações ordinárias utiliza-
das na apuração do lucro básico por ação são conforme segue:
 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (prejuízo) do exercício (44) 24
Quantidade média ponderada de ações ordinárias 
 utilizada na apuração do lucro por ação 927.962 927.962
Lucro (prejuízo) básico e 
 diluído por ação (centavos por ação) (0,05) 0,03
A Sociedade não possui nenhum instrumento fi nanceiro potencialmente con-
versível em ações, por isso, o lucro (prejuízo) diluído por ação é igual ao lucro 
(prejuízo) básico por ação. 14. Remuneração da Administração: Em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017, não houve remuneração da Administração.  
15. Instrumentos Financeiros: Instrumentos fi nanceiros por categoria
 31/12/2018 31/12/2017
 Clas-  Valor  Valor
 sifi ca- Hierar- con- Valor con- Valor
 ção quia tábil justo tábil justo
Ativos:
Caixa e equi- Mensurados
 valentes de  ao valor justo
 caixa por meio 
 do resultado Nível 2 54 54 65 65
Permutas  Mensurados ao
 fi nanceiras valor justo por 
 meio do resultado Nível 2 25 25 62 62
Passivos:
Partes relacionadas  Nível 2 45 45 45 45

15.1. Valor Justo E Categoria Dos Instrumentos Financeiros: Os 
instrumentos fi nanceiros da Sociedade contabilizados nos exercícios fi n-
dos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 possuem valores compatí-
veis com os praticados pelo mercado nessas datas. Esses instrumentos 
são administrados por meio de estratégias operacionais que visam ob-
ter liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste 
no monitoramento contínuo das taxas acordadas em relação àquelas vi-
gentes no mercado e na confi rmação de que seus investimentos fi nan-
ceiros de curto prazo estão sendo adequadamente marcados a merca-
do pelas instituições que administram os fundos de investimento em 
que parte dos recursos da Sociedade é aplicada. A Sociedade não faz 
investimentos especulativos com derivativos nem nenhum outro ativo 
de risco. A determinação dos valores estimados de realização dos ati-
vos e passivos fi nanceiros da Sociedade baseia-se em informações dis-
poníveis no mercado e em metodologias de avaliação adequadas. No 
entanto, é necessário que a Administração empregue considerável jul-
gamento para interpretar os dados de mercado e estimar os valores de 
realização mais adequados. Finalmente, as estimativas a seguir não in-
dicam necessariamente que os valores sejam aqueles realizados no mer-
cado atual. Hierarquia do valor justo: A mensuração dos instrumentos 
fi nanceiros está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau em que 
seu valor justo é cotado: • Nível 1 - preços cotados nos mercados ati-
vos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - outras técnicas para as 
quais todos os dados que tenham efeito signifi cativo sobre o valor jus-
to registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente. • Nível 3 - 
técnicas que usam dados que tenham efeito signifi cativo no valor justo 
registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado. 
15.2. Considerações gerais: A Sociedade participa de operações en-
volvendo instrumentos fi nanceiros, todas registradas em contas patri-
moniais, que se destinam a atender às suas necessidades. A Socieda-
de administra seu capital para garantir que as controladas possam con-
tinuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximi-
za o retorno das partes interessadas ou envolvidas em suas operações 
por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. 15.3. Ges-
tão de riscos fi nanceiros: A Administração monitora e administra os 
riscos fi nanceiros inerentes às operações. Entre esses riscos destacam-
-se o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. O princi-
pal objetivo é manter a exposição da Sociedade a esses riscos em ní-
veis mínimos, utilizando, para isso, instrumentos fi nanceiros e avalian-
do e controlando a qualidade creditícia de suas contrapartes e a liqui-
dez dos seus ativos fi nanceiros. 15.4. Derivativos: Nos exercícios fi n-
dos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Sociedade não contratou 
instrumentos fi nanceiros derivativos. 15.5. Risco de crédito: Risco de 
crédito é o risco de prejuízo fi nanceiro da Sociedade caso um emissor 
ou contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com suas 
obrigações contratuais. 15.6. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o 
risco relacionado a difi culdades em cumprir com as obrigações associa-
das com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos 
à vista ou outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Sociedade na admi-
nistração desse risco é a de garantir que tenha liquidez sufi ciente para 
cumprir com suas obrigações sem causar perdas ou prejudicar as ope-
rações da Sociedade, utilizando, se necessário, linhas de crédito dispo-
níveis. A Sociedade não identifi cou risco de liquidez relevante em seus 
instrumentos fi nanceiros. 15.7. Risco de mercado: Risco de mercado 
é o risco relacionado às variações dos fatores de mercado em que a So-
ciedade atua, direta e indiretamente, assim como às variações dos fa-
tores macroeconômicos e índices dos mercados fi nanceiros. A Socieda-
de está exposta a taxas de juros fl utuantes, notadamente à variação do 
CDI (“Caixa e equivalentes de caixa”), e à variação de índice de preços, 
notadamente o INCC-M (“Permutas fi nanceiras”). 15.8. Análise de sen-
sibilidade: A Sociedade desenvolveu uma análise de sensibilidade dos 
valores patrimoniais aos fatores macroeconômicos e aos índices de mer-
cado mais relevantes para seus instrumentos fi nanceiros, para um ho-
rizonte de 12 meses, que apresenta um cenário base e mais dois cená-
rios com deterioração de 25% e 50% das variáveis consideradas, con-
forme descritos a seguir: • Cenário-base: baseado nos níveis de taxas 
de juros e preços observados em 31 de dezembro e no mercado futuro 
de taxas, além da perspectiva do cenário econômico para os próximos 
12 meses. Foram utilizadas informações de bolsas de valores, assim 
como perspectivas do cenário macroeconômico obtidas junto a consul-
torias. • Cenário adverso: deterioração de 25% no fator de risco princi-
pal do instrumento fi nanceiro em relação ao nível do cenário base. • Ce-
nário remoto: deterioração de 50% no fator de risco principal do instru-
mento fi nanceiro em relação ao nível do cenário base. A Sociedade en-
tende que está exposta, principalmente, à variação da taxa CDI e à va-
riação do INCC-M, e utilizou os seguintes cenários:
 Cenário- Cenário Cenário
Premissas base adverso remoto
Redução da taxa do CDI 6,67% 5,00% 3,34%
Análise da Administração
Instrumento  Fator  Cenário- Cenário Cenário
 fi nanceiro de risco Risco base adverso remoto
Aplicações  Taxa de Redução
 fi nanceiras juros do CDI 4 3 2
16. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
fi nanceiras foram aprovadas pela Diretoria e sua emissão foi autorizada em 
18 de fevereiro de 2020.
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Demonstrações dos fl uxos de caixa (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente (Em milhares de reais - R$)

RB CAPITAL REALTY XII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ/MF nº 15.494.572/0001-41
Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

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

Balanços patrimoniais (Em milhares de reais - R$) Demonstrações do resultado (Em milhares de reais - R$, 
exceto o prejuízo básico e diluído por ação)ATIVOS Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017

Circulantes  10 9
Caixa e equivalentes de caixa 3 7 5
Impostos a recuperar  3 4
Não Circulantes  13 70
Partes relacionadas 5 - 17
Investimentos 4 13 53
Total dos Ativos  23 79

PASSIVOS E PATRIMÔNIO  Nota
 LÍQUIDO (NEGATIVO) explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulantes  140 44
Partes relacionadas 5 44 44
Provisão para perdas 
 com investimentos 4 96 -
Patrimônio Líquido (Negativo)  (117) 35
Capital social 7.a) 1 1
Reservas de lucros  (118) 34
Total dos Passivos 
 e Patrimônio Líquido (Negativo)  23 79

 Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas 8 (16) (18)
Resultado de equivalência patrimonial 4 (136) (12)
Amortização de ágio  - (3)
Prejuízo Operacional antes 
 do Resultado Financeiro  (152) (33)
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 9 - 2
Prejuízo do Exercício  (152) (31)
Prejuízo Básico 
 e Diluído por Ação - R$ 11 (0,256) (0,052)

 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo do Exercício (152) (31)
Resultado Abrangente Total do Exercício (152) (31)

 31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo líquido do exercício (152) (31)
Ajuste para reconciliar o prejuízo líquido do exercício com 
 o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial 136 12
Amortização de ágio - 3
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Impostos a recuperar 1 -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (15) (16)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Dividendos recebidos - 6
Partes relacionadas 17 5
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 17 11
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Redução de capital - (1)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento - (1)
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 2 (6)
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 5 11
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fi m do exercício 7 5
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 2 (6)

 Capital Reserva Prejuízos
 social de lucros acumulados Total
Saldos 31.12.2016 1 65 - 66
Prejuízo líquido do exercício - - (31) (31)
Compensação do 
 prejuízo do exercício - (31) 31 -
Saldos 31.12.2017 1 34 - 35
Prejuízo líquido do exercício - - (152) (152)
Compensação do 
 prejuízo do exercício - (34) 34 -
Saldos 31.12.2018 1 - (118) (117)

1. Contexto Operacional: A RB Capital Realty XII Empreendimentos Imo-
biliários S.A. (“Sociedade”) foi constituída em 27 de março de 2012, e tem 
como objeto social a compra e venda de imóveis, voltados para o segmen-
to residencial (loteados e incorporados), participação como sócia, acionis-
ta, cotista, participante, debenturista, dentre outros, em outras sociedades 
simples, empresárias, fundos de investimento e empreendimentos volta-
dos para o segmento residencial (incorporação e loteamento), administra-
ção direta e indireta de empreendimentos imobiliários voltados para a área 
residencial (incorporação e loteamento), intermediação na compra, venda 
e aluguel de imóveis e terrenos por agentes e corretores imobiliários sob 
contrato, prestação de serviços de assessoramento em questões relativas 
a investimentos imobiliários e aluguel de imóveis de terceiros, avaliação 
de imóveis para qualquer fi nalidade e atividades de administração de imó-
veis que combinam os serviços de natureza imobiliária com serviços de ge-
rência operacional e administrativa. Em 31 de dezembro de 2018, a Socie-
dade apresenta prejuízos recorrentes, e em 31 de dezembro de 2018 apre-
sentou capital circulante líquido negativo de R$130, e patrimônio líquido 
negativo de R$117, a Administração possui planos para continuar a explo-
rar compra e venda de imóveis neste segmento. A sede da Sociedade está 
localizada em São Paulo - SP. As coligadas Granada Brasil Empreendimen-
to Imobiliário SPE Ltda. e Turquesa Brasil Empreendimento Imobiliário SPE 
Ltda. têm por objeto social: a) Aquisição para exploração comercial de imó-
veis, por meio da aquisição de parcelas e/ou da totalidade dos bens imó-
veis, para posterior alienação, locação, cessão de direitos, “built-to-suit, 
sale and leaseback”, ou arrendamento imobiliário, inclusive bens e direitos 
a eles relacionados. b) Administração direta ou indireta de empreendimen-
tos imobiliários (incorporação e loteamento). c) Participação como sócia, 
acionista, cotista, participante, debenturista, etc., em outras sociedades 
simples, empresárias, fundos de investimento e em empreendimentos imo-
biliários de maneira geral (“holding”). d) Administração de bens próprios ou 
de terceiros. 2. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. De-
claração de Conformidade: As demonstrações fi nanceiras da Socieda-
de foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluí-
das na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as 
orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade - CFC. As demonstrações fi nanceiras são apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade no Brasil. 
Todas as informações relevantes utilizadas pela Administração na gestão 
da sociedade estão evidenciadas nestas demonstrações fi nanceiras, e so-
mente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. As práticas contábeis descritas em detalhes 
a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nas demonstrações fi nanceiras. 2.2. Bases de apresenta-
ção: Na elaboração das demonstrações fi nanceiras é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. 
Para efetuar essas estimativas, a Administração utilizou as melhores infor-
mações disponíveis na data da preparação das demonstrações fi nanceiras, 
bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, consideran-
do ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As estimativas e pre-
missas correspondentes são revisadas continuamente. As revisões feitas 
às estimativas contábeis são reconhecidas somente no exercício em que a 
estimativa é revisada se a revisão afetar apenas esse exercício, ou no exer-
cício sob revisão e em exercícios posteriores se a revisão afetar tanto o 
exercício presente como exercícios futuros. As demonstrações fi nanceiras 
foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quando menciona-
do ao contrário, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos. 2.3. Instrumentos fi nanceiros: Ativos fi nanceiros: Os 
ativos fi nanceiros são classifi cados conforme abaixo: a) Ativos fi nanceiros 
mensurados ao custo amortizado, que correspondem aos ativos que o ob-
jetivo é mantê-lo até o fi m do fl uxo de caixa contratual e ativos que conte-
nham exclusivamente pagamento de principal e juros sobre o saldo em 
aberto. b) Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, que correspondem a ativos cujo objetivo seja man-
tê-lo até o fi m do recebimento dos fl uxos contratuais ou pela venda do ati-
vo, ou ativos que contenham pagamento de principal e juros sobre o saldo 
em aberto. c) Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado, que correspondem a ativos que não atendem as condições de ati-
vos fi nanceiros mensurados ao custo amortizado ou valor justo por meio de 
resultado. No reconhecimento inicial a Sociedade irá avaliar individualmen-
te cada ativo para classifi cá-lo de acordo com as estratégias e modelos de 
negócio da Administração. Um ativo fi nanceiro, ou parte aplicável de um 
ativo fi nanceiro ou grupo de ativos semelhantes, é baixado quando, e so-
mente quando: i) A instituição não tiver expectativa razoáveis de recuperar 
o ativo fi nanceiro em sua totalidade ou parte dele. ii) A instituição transfe-
re o direito de receber o fl uxo de caixa do ativo ou retiver os direitos con-
tratuais de receber fl uxos de caixa do ativo fi nanceiro, mas tenha assumi-
do a obrigação de pagar o fl uxo de caixa recebido, no montante total, sem 
demora material, a um terceiro e se a instituição transferiu substancialmen-
te todos os riscos e benefícios do ativo. Passivos fi nanceiros: Um passivo 
fi nanceiro é reconhecido quando a Sociedade se tornar parte das disposi-
ções contratuais do instrumento. No reconhecimento inicial, passivos fi -
nanceiros são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos cus-
tos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emis-
são de tais passivos, exceto por passivos fi nanceiros mensurados ao valor 
justo. Passivos fi nanceiros são classifi cados como mensurados subsequen-
temente pelo custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, 
que incluem determinados passivos fi nanceiros ao valor justo por meio do 
resultado. Quando passivos fi nanceiros mensurados a custo amortizado 
tem seus termos contratuais modifi cados e tal modifi cação não for subs-
tancial, seus saldos contábeis refl etirão o valor presente dos seus fl uxos de 
caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A di-
ferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da mo-
difi cação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediata-
mente anterior a tal modifi cação é reconhecida como ganho ou perda no 
resultado do período. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os 
montantes em conta corrente bancária e aplicações fi nanceiras com prazo 
para resgate de até 90 dias da data da aplicação, principalmente em ope-
rações compromissadas bancárias. As aplicações fi nanceiras são registra-
das ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
não superando o valor de mercado. 2.5. Investimentos em coligadas: 
Os investimentos em coligadas são avaliados pelo método de equivalên-
cia patrimonial. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Socie-
dade possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de 
um evento passado, é provável que tenha de liquidar a obrigação e é pos-
sível mensurar o valor da obrigação de forma confi ável. Uma obrigação 
construtiva, ou não formalizada, é aquela que decorre das ações da Socie-
dade que, por meio de um padrão estabelecido de práticas passadas, de 
políticas publicadas ou de uma declaração atual sufi cientemente específi -
ca, indiquem a outras partes que a Sociedade aceitará certas responsabi-
lidades e, em consequência, criam uma expectativa válida nessas outras 
partes de que ela cumprirá com essas responsabilidades. O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa da compensação determinada 
para liquidar a obrigação presente nas datas dos balanços, levando em con-
sideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Imposto de renda 
e contribuição social: Os impostos correntes são baseados no lucro tribu-
tável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demons-
tração do resultado porque inclui e exclui receitas ou despesas tributáveis 
ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens que não são tri-
butáveis ou dedutíveis. O passivo referente aos impostos correntes da So-
ciedade é apurado com base nas alíquotas em vigor nas datas dos balan-
ços, ou seja, 25% para imposto de renda e 9% para contribuição social. 
Conforme facultado pela legislação tributária, as coligadas optaram pelo 
regime de tributação com base no lucro presumido. A base de cálculo do 
imposto de renda e da contribuição social à razão de 32% sobre as recei-
tas brutas provenientes da prestação de serviços e de 100% das receitas 
fi nanceiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares de 15%, acres-
cida do adicional de 10%, para o imposto de renda e de 9% para a contri-
buição social. 2.6. Prejuizo básico e diluído por ação: O prejuízo bási-
co e diluído por ação é calculado dividindo-se o prejuízo do exercício atri-
buível aos acionistas pela média ponderada da quantidade de ações em 
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circulação durante o exercício. Não há instrumentos fi nanceiros potencial-
mente conversíveis em ações, portanto, não afeta o prejuízo diluído por 
ação. 2.7. Novas normas, interpretações e alterações de normas 
que ainda não estão em vigor: Destacamos abaixo as normas e inter-
pretações emitidas, mas ainda não adotadas pelo grupo até a data de emis-
são dessas informações fi nanceiras. A Sociedade pretende adotar essas 
normas quando entrarem em vigência.
IFRS CPC Tema Vigência
IFRS 16 CPC 06 (R2) Arrendamentos 1º de janeiro de 2019
IFRIC 23 - Incerteza sobre 
  tratamentos de 
  Imposto de Renda 1º de janeiro de 2019
CPC 06 R2 (IFRS 16) e IFRIC 23: A Sociedade irá adotar estes pronuncia-
mentos e interpretações, respectivamente, a partir da entrada em vigên-
cia, 1º de janeiro de 2019. A Sociedade realizou uma avaliação preliminar 
de impacto dos aspectos da IFRS 16 e IFRIC 23 e estima que não reconhe-
cerá obrigações e ativos adicionais de arrendamento, nem provisões de im-
posto de renda, em montantes materiais, em 1º de janeiro de 2019. i) Nor-
mas e interpretações emitidas e adotadas. O CPC 48 (IFRS 09) substitui o 
CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensura-
ção. O CPC 48 (IFRS 9) estabelece requerimentos para reconhecer, mensu-
rar e classifi car ativos fi nanceiros, passivos fi nanceiros e alguns contratos 
de compra ou venda de itens não fi nanceiros. O efeito desta adoção não 
foi material em 31 de dezembro de 2018. CPC 47 (IFRS 15): Em novembro 
de 2016, o “CPC 47–Receitas de Contratos com Clientes” (IFRS 15) foi emi-
tido pelo CPC. Este pronunciamento estabelece novos critérios sobre as-
pectos relacionados à receita, incluindo a identifi cação de uma obrigação 
de performance e momento de reconhecimento de receita baseado na trans-
ferência do controle de um bem ou serviço. Uma entidade avalia o atendi-
mento de determinados critérios estabelecidos nesse pronunciamento para 
avaliar se o reconhecimento da receita deve ocorrer em um momento es-
pecífi co ou ao longo do tempo, quando a entidade satisfi zer às obrigações 
de performance. A adoção da nova norma não alterou a prática contábil de 
reconhecimento de receitas da Sociedade. 
3. Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Bancos 2 -
Aplicações fi nanceiras (*) 5 5
Total 7 5
(*) Referem-se a aplicações fi nanceiras com conversibilidade imediata em 
caixa e risco insignifi cante de mudança no valor.

12.1. Valor justo e categoria dos instrumentos fi nanceiros: Os ins-
trumentos fi nanceiros da Sociedade contabilizados nos exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 possuem valores compatíveis com 
os praticados pelo mercado nessas datas. Esses instrumentos são admi-
nistrados por meio de estratégias operacionais que visam obter liquidez, 
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste no monitoramen-
to contínuo das taxas acordadas em relação àquelas vigentes no mercado 
e na confi rmação de que seus investimentos fi nanceiros de curto prazo es-
tão sendo adequadamente marcados a mercado pelas instituições que ad-
ministram os fundos de investimento em que parte dos recursos da Socie-
dade é aplicada. A Sociedade não faz investimentos especulativos com de-
rivativos nem nenhum outro ativo de risco. A determinação dos valores es-
timados de realização dos ativos e passivos fi nanceiros da Sociedade ba-
seia-se em informações disponíveis no mercado e em metodologias de 
avaliação adequadas. No entanto, é necessário que a Administração em-
pregue considerável julgamento para interpretar os dados de mercado e 
estimar os valores de realização mais adequados. Finalmente, as estima-
tivas a seguir não indicam necessariamente que os valores sejam aqueles 
realizados no mercado atual. Hierarquia do valor justo: A mensuração 
dos instrumentos fi nanceiros está agrupada em níveis de 1 a 3, com base 
no grau em que seu valor justo é cotado: • Nível 1 - preços cotados nos 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - outras técni-
cas para as quais todos os dados que tenham efeito signifi cativo sobre o 
valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente. • Nível 
3 - técnicas que usam dados que tenham efeito signifi cativo no valor jus-
to registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado. 
Os instrumentos fi nanceiros da Sociedade enquadram-se no nível 2. 12.2. 
Considerações gerais: A Sociedade participa de operações envolvendo 
instrumentos fi nanceiros, todas registradas em contas patrimoniais, que 
se destinam a atender às suas necessidades. A Sociedade administra seu 
capital para garantir que as controladas possam continuar com suas ativi-
dades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno das partes 
interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otimização do 
saldo das dívidas e do patrimônio. 12.3. Gestão de riscos fi nanceiros: 
A Administração monitora e administra os riscos fi nanceiros inerentes às 
operações. Entre esses riscos destacam-se o risco de crédito, o risco de li-
quidez e o risco de mercado. O principal objetivo é manter a exposição da 
Sociedade a esses riscos em níveis mínimos, utilizando, para isso, instru-
mentos fi nanceiros e avaliando e controlando a qualidade creditícia de suas 
contrapartes e a liquidez dos seus ativos fi nanceiros. 12.4. Derivativos: 
Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Socieda-
de não contratou instrumentos fi nanceiros derivativos. 12.5. Risco de cré-
dito: Risco de crédito é o risco de prejuízo fi nanceiro da Sociedade caso 
um emissor ou contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cum-
prir com suas obrigações contratuais. A Sociedade não identifi cou risco de 
crédito relevante em seus instrumentos fi nanceiros. 12.6. Risco de liqui-
dez: Risco de liquidez é o risco relacionado a difi culdades em cumprir com 
as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros que são liquida-
dos com pagamentos à vista ou outro ativo fi nanceiro. A abordagem da So-
ciedade na administração desse risco é a de garantir que tenha liquidez 
sufi ciente para cumprir com suas obrigações sem causar perdas ou preju-
dicar as operações da Sociedade, utilizando, se necessário, linhas de cré-
dito disponíveis. A Sociedade não identifi cou risco de liquidez relevante 
em seus instrumentos fi nanceiros. 12.7. Risco de mercado: Risco de mer-
cado é o risco relacionado às variações dos fatores de mercado em que a 
Sociedade atua, direta e indiretamente, assim como às variações dos fa-
tores macroeconômicos e índices dos mercados fi nanceiros. A Sociedade 
está exposta a taxas de juros fl utuantes, notadamente o CDI (“Caixa e equi-
valentes de caixa”). 13. Eventos Subsequentes: a) Venda do Investimen-
to da Turquesa Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.: No dia 31 de 
outubro de 2019 a RB Capital Desenvolvimento Residencial II, vendeu a 
sua participação de 5% da investida Turquesa Brasil Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. A RB Capital Realty XII recebeu o valor de R$1 real pela 
venda da sociedade, o acervo líquido negativo da sociedade foi avaliado 
no montante de R$2.242, resultando em um deságio na venda de R$2.242. 
b) Venda do Investimento da Granada Brasil Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda.: No dia 31 de outubro de 2019 a RB Capital Desenvolvimento Re-
sidencial II, vendeu a sua participação de 5% da investida Granada Brasil 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. A RB Capital Realty XII recebeu o va-
lor de R$1 real pela venda da sociedade, o acervo líquido negativo da so-
ciedade foi avaliado no montante de R$86, resultando em um deságio na 
venda de R$86. 14. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As 
demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela Diretoria e sua emissão 
foi autorizada em 18 de fevereiro de 2020.

4. Investimentos e Provisão para Perdas com Investimentos:        Saldo dos investimentos
 Partici-  Patrimônio Patrimônio  Lucro Equiva- Equiva- Investi- Investi-
 pação Capital líquido em líquido em Prejuízo de (prejuízo)  de lência lência mento mento
Investimentos direta - % social 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018  31.12.2017 em 31.12.2018 em 31.12.2017 em 31.12.2018 em 31.12.2017
Granada Brasil 
 Empreendimento 
 Imobiliário SPE Ltda. 5% 1 278 1.014 (733) 100 (37) 5 13 50
Turquesa Brasil 
 Empreendimento 
 Imobiliário SPE Ltda. (*) 5% 1 (1.929) 53 (1.981) (339) (99) (17) (96) 3
Total       (136) (12) (83) 53
(*) O saldo refere-se à provisão de perda sobre o investimento.

A movimentação do saldo de investimentos para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 é como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2016 71
Dividendos recebidos (*) (6)
Equivalência patrimonial (12)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 53
Equivalência patrimonial (136)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (83)
(*) Dividendos declarados e recebidos
No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2017 a investida Turquesa Brasil 
Empreendimento Imobiliário Ltda. declarou e pagou dividendos ao favor da 
RB Capital Realty XII Empreendimentos Imobiliários S.A. no valor de R$6.
5. Partes Relacionadas 31/12/2018 31/12/2017
Ativos não circulantes:
Granada Brasil Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. - 17
Total - 17
Passivo circulante:
RB Capital Desenvolvimento Residencial II 
 Fundo de Investimento em Participações (*) 44 44
Total 44 44
(*) Refere-se à redução de capital a pagar.
6. Remuneração da Administração: Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017, não houve remuneração da Administração. 7. Patrimônio Líquido: 
a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 o capital social era de R$1 
(R$1 em 31 de dezembro de 2017) e está representado por 593.600 ações 
ordinárias, totalmente integralizadas, conforme demonstrado a seguir: 
  Participação
Acionistas Ações no capital -%
RB Capital Desenvolvimento Residencial II 
 Fundo de Investimento em Participações 593.599 99,99
RB Capital Empreendimentos S.A. 1 0,01
Total 593.600 100,00
b) Reserva legal: De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
5% do lucro líquido do exercício deverá ser utilizado para constituição de 
reserva legal que não pode exceder 20% do capital social. c) Destinação 
do resultado: Conforme o estatuto social, os acionistas têm direito a divi-
dendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado conforme dis-
posto na Lei das Sociedades por Ações.
8. Despesas Gerais e Administrativas 31/12/2018 31/12/2017
Anúncios e publicidades (12) (14)
Consultoria e Auditoria (1) (4)
Software (1) -
Outras despesas (2) -
Total (16) (18)
9. Receitas Financeiras 31/12/2018 31/12/2017
Rendimentos de aplicações fi nanceiras - 2
10. Imposto de Renda e Contribuição Social: As despesas de Impos-
to de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido - CSLL estão conciliadas às alíquotas nominais como segue:
 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo antes dos efeitos do IRPJ e da CSLL (152) (31)
Expectativa do crédito (despesa) de IRPJ 
 e CSLL às alíquotas nominais – 34% 51 11
Exclusão do efeito sobre equivalência patrimonial (46) (4)
Prejuízo fi scal e base negativa da contribuição 
 social não constituído, por ausência de expectativa (5) (7)
11. Prejuízo Líquido Básico e Diluído por Ação: O prejuízo líquido e a 
quantidade média ponderada de ações ordinárias utilizadas na apuração 
do lucro básico e diluído por ação são conforme segue:
 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo do exercício atribuível 
 aos acionistas da controladora (152) (31)
Quantidade média ponderada de ações 
 ordinárias utilizada na apuração do 
 lucro básico por ação 593.600 593.600
Prejuízo básico e diluído por ação - R$ (0,256) (0,052)
A Sociedade não possui nenhum instrumento fi nanceiro potencialmente 
conversível em ações, por isso o lucro líquido diluído por ação é igual ao lu-
cro básico por ação.
12. Instrumentos Financeiros: Instrumentos fi nanceiros por categoria
 31/12/2018 31/12/2017
 Clas-  Valor  Valor
 sifi ca- Hierar- con- Valor con- Valor
 ção quia tábil justo tábil justo
Ativo:
Caixa e equiva-  Mensurado
 lentes de caixa ao valor justo 
 por meio do 
 resultado Nível 2 7 7 5 5

Demonstrações dos fl uxos de caixa (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente (Em milhares de reais - R$)

RB CAPITAL REALTY XIII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ/MF nº 17.011.606/0001-25
Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

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

Balanços patrimoniais (Em milhares de reais - R$) Demonstrações do resultado (Em milhares de reais - R$, 
exceto o lucro (prejuízo) básico e diluído por ação)ATIVOS Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017

Circulantes  82 131
Caixa e equivalentes de caixa 3 54 65
Impostos a recuperar 5 3 4
Permutas fi nanceiras 4 25 62
Total dos Ativos  82 131

PASSIVOS  Nota
 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulante  46 46
Impostos, taxas e contribuições 6 1 1
Partes relacionadas 7 45 45
Não Circulante  1 6
Impostos diferidos 8 1 6
Patrimônio Líquido  35 79
Capital social 9.1) 1 1
Reservas de lucros  34 78
Total dos Passivos 
 e Patrimônio Líquido  82 131

 Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Receita Líquida 11 1 38
Lucro Bruto  1 38
Despesas gerais e administrativas 10 (48) (15)
Despesas tributárias  (1) -
Lucro (Prejuízo) Operacional 
 antes do Resultado Financeiro  (48) 23
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 12 4 3
Lucro (Prejuízo) Operacional 
 antes do I.R. e da C.S.  (44) 26
I.R. e Contribuição Social
Correntes 12 - (2)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (44) 24
Lucro (Prejuízo) Básico 
 e Diluído por Ação - R$ 13 (0,05) 0,03

 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (44) 24
Resultado Abrangente Total do Exercício (44) 24

Fluxo de Caixa das Nota 31/12/ 31/12/
 Atividades Operacionais explicativa 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  (44) 24
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício com 
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social 12 - 2
Impostos diferidos  (5) 3
Aumento dos ativos operacionais:
Impostos a recuperar  1 1
Permutas fi nanceiras 4 37 24
Redução do passivo operacional:
Imposto de renda e contribuições pagos  - (2)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades operacionais  (11) 52
(Redução) Aumento Líquido 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa  (11) 52
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 3 65 13
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fi m do exercício 3 54 65
(Redução) Aumento Líquido 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa  (11) 52

    Lucros Patri-
 Nota Capital Reserva acumu- mônio
 explicativa social de lucros lados líquido
Saldos 31.12.2016  1 55 - 56
Reversão dos dividendos 
 mínimos obrigatório  - 5 - 5
Lucro líquido do exercício  - - 24 24
Dividendos mínimos obrigatórios - - (6) (6)
Retenção de lucros  - 18 (18) -
Saldos 31.12.2017  1 78 - 79
Prejuízo líquido do exercício  - - (44) (44)
Compensação do 
 prejuízo do exercício  - (44) 44 -
Saldos 31.12.2018  1 34 - 35

1. Contexto Operacional: A RB Capital Realty XIII Empreendimentos 
Imobiliários S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital 
fechado, com sede na cidade de São Paulo - SP, e iniciou suas opera-
ções em 31 de julho de 2012. Seu controlador é o RB Capital Desenvol-
vimento Residencial II – Fundo de Investimento em Participações. A So-
ciedade tem como objeto social as seguintes atividades: a) Compra e 
venda de bens imóveis, voltados para o segmento residencial (lotea-
dos e incorporados). b) Participação como sócia, acionista, cotista, par-
ticipante, debenturista, etc., em outras Sociedades simples, empresá-
rias, fundos de investimento e empreendimentos voltados para o seg-
mento residencial (incorporação e loteamento). c) Administração dire-
ta ou indireta de empreendimentos imobil ários voltados para a área 
residencial (incorporação e loteamento). d) Intermediação na compra, 
na venda e no aluguel de imóveis e terrenos por agentes e corretores 
imobiliários sob contrato. e) Prestação de serviços de assessoramento 
em questões relativas a investimentos imobiliários e aluguel de imó-
veis de terceiros. f) Avaliação de imóveis para qualquer fi nalidade. g) 
Atividades de administração de imóveis que combinam os serviços de 
natureza imobiliária com serviços de gerência operacional e adminis-
trativa. Em 31 de dezembro de 2018, a Sociedade não possui perspec-
tiva de investimento em novos projetos, e os projetos em andamento 
estão próximos de fase de encerramento. A continuidade operacional 
depende do lançamento de novos projetos a partir do exercício a fi n-
dar-se em 31 de dezembro de 2019. 2. Resumo das Principais Prá-
ticas Contábeis: 2.1. Declaração de Conformidade: As demons-
trações fi nanceiras da Sociedade foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas 
no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária bra-
sileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações 
técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demons-
trações fi nanceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda fun-
cional e de apresentação da Sociedade no Brasil. Todas as informações 
relevantes utilizadas pela Administração na gestão da sociedade es-
tão evidenciadas nestas demonstrações fi nanceiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. As práticas contábeis descritas em detalhes a 
seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos 
apresentados nas demonstrações fi nanceiras. 2.2. Bases de apresen-
tação: Na elaboração das demonstrações fi nanceiras é necessário uti-
lizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras tran-
sações. Para efetuar essas estimativas, a Administração utilizou as me-
lhores informações disponíveis na data da preparação das demonstra-
ções fi nanceiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou 
correntes, considerando, ainda, pressupostos relativos a eventos futu-
ros. As estimativas e premissas correspondentes são revisadas conti-
nuamente. As revisões feitas às estimativas contábeis são reconheci-
das somente no período em que a estimativa é revisada se a revisão 
afetar apenas esse período, ou no período da revisão e em períodos 
posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como períodos 
futuros. As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base no 
custo histórico, exceto quando mencionado ao contrário, conforme des-
crito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é ba-
seado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 
2.3. Ativos fi nanceiros: Os ativos fi nanceiros são classifi cados con-
forme abaixo: a) Ativos fi nanceiros mensurados ao custo amortizado, 
que correspondem aos ativos que o objetivo é mantê-lo até o fi m do 
fl uxo de caixa contratual e ativos que contenham exclusivamente pa-
gamento de principal e juros sobre o saldo em aberto. b) Ativos fi nan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes, que correspondem a ativos cujo objetivo seja mantê-lo até o 
fi m do recebimento dos fl uxos contratuais ou pela venda do ativo, ou 
ativos que contenham pagamento de principal e juros sobre o saldo em 
aberto. c) Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado, que correspondem a ativos que não atendem as condições de 
ativos fi nanceiros mensurados ao custo amortizado ou valor justo por 
meio de resultado. No reconhecimento inicial a Sociedade irá avaliar 
individualmente cada ativo para classifi cá-lo de acordo com as estra-
tégias e modelos de negócio da Administração. Um ativo fi nanceiro, ou 
parte aplicável de um ativo fi nanceiro ou grupo de ativos semelhantes, 
é baixado quando, e somente quando: i) A instituição não tiver expec-
tativa razoáveis de recuperar o ativo fi nanceiro em sua totalidade ou 
parte dele. ii) A instituição transfere o direito de receber o fl uxo de cai-
xa do ativo ou retiver os direitos contratuais de receber fl uxos de cai-
xa do ativo fi nanceiro, mas tenha assumido a obrigação de pagar o fl u-
xo de caixa recebido, no montante total, sem demora material, a um 
terceiro e se a instituição transferiu substancialmente todos os riscos 
e benefícios do ativo. Passivos fi nanceiros: Um passivo fi nanceiro é re-
conhecido quando a Sociedade se tornar parte das disposições contra-
tuais do instrumento. No reconhecimento inicial, passivos fi nanceiros 
são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão 
de tais passivos, exceto por passivos fi nanceiros mensurados ao valor 
justo. Passivos fi nanceiros são classifi cados como mensurados subse-
quentemente pelo custo amortizado, exceto em determinadas circuns-
tâncias, que incluem determinados passivos fi nanceiros ao valor justo 
por meio do resultado. Quando passivos fi nanceiros mensurados a cus-
to amortizado tem seus termos contratuais modifi cados e tal modifi ca-
ção não for substancial, seus saldos contábeis refl etirão o valor pre-
sente dos seus fl uxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa 
de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instru-
mento remensurado quando da modifi cação não substancial dos seus 
termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modifi cação 
é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. “Impair-
ment” de ativos fi nanceiros: Para certas categorias de ativos fi nancei-
ros, tais como clientes e outros valores a receber, os ativos que, na ava-
liação individual, não apresentam “impairment” podem ser, subsequen-
temente, avaliados para “impairment” de forma coletiva. Entre as evi-
dências objetivas de impossibilidade de recuperação do valor de uma 
carteira de créditos está a experiência passada da Sociedade em rece-
ber créditos e mudanças observáveis nas condições econômicas locais 
ou nacionais relacionadas à inadimplência dos recebimentos. 2.4. Cai-
xa e equivalentes de caixa: Incluem os montantes de caixa, fundos 
disponíveis em contas bancárias de livre movimentação e aplicações 
fi nanceiras com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplica-
ção, principalmente em operações compromissadas bancárias. As apli-
cações fi nanceiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços, não superando o valor de mer-
cado. 2.5. Reconhecimento de receita: A Sociedade reconhece as 
receitas à medida que transfere as unidades imobiliárias prometidas 
aos clientes. O ativo é considerado transferido à medida que o cliente 
obtém o controle desse ativo, e a receita é mensurada com base no 
percentual de participação sobre o fl uxo de recebíveis dos empreendi-
mentos que a Sociedade adquiriu o direito da permuta fi nanceira. Os 
valores a serem devolvidos decorrentes de distratos de empreendimen-
tos ainda não entregues são deduzidos diretamente na receita de in-
corporação imobiliária os quais são reconhecidos na medida em que 
ocorrem. 2.6. Imposto de renda e contribuição social: Conforme 
facultado pela legislação tributária, a Sociedade optou pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido. A base de cálculo do impos-
to de renda e da contribuição social é calculada à razão de 8% sobre 
as receitas brutas e de 100% das receitas fi nanceiras, sobre as quais 
se aplicam as alíquotas regulares de 15%, acrescida do adicional de 
10%, para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 
2.7. Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação: O lucro (prejuízo) 
básico e diluído por ação é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) do 
exercício atribuível aos acionistas pela média ponderada da quantida-
de de ações em circulação durante o exercício. Não há instrumentos fi -
nanceiros potencialmente conversíveis em ações, portanto, não afeta 
o lucro diluído por ação. 2.8. Aplicação de julgamentos e práticas 
contábeis críticas na elaboração das demonstrações fi nancei-
ras: Na preparação das demonstrações fi nanceiras, a Sociedade ado-
tou variáveis e premissas derivadas de experiência histórica e vários 
outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Ainda que es-
sas estimativas e premissas sejam revistas pela Sociedade no curso 
ordinário dos negócios, a demonstração da sua condição fi nanceira e 
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dos resultados das operações frequentemente requer o uso de julga-
mentos quanto aos efeitos de questões inerentemente incertas sobre 
o valor contábil dos seus ativos e passivos. Os resultados reais podem 
ser distintos dos estimados sob variáveis, premissas ou condições di-
ferentes. 2.9. Novas normas, interpretações e alterações de nor-
mas que ainda não estão em vigor: Destacamos abaixo as normas 
e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas pelo grupo até a 
data de emissão dessas informações fi nanceiras. A Sociedade preten-
de adotar essas normas quando entrarem em vigência.
IFRS CPC Tema Vigência
IFRS 16 CPC 06 (R2) Arrendamentos 1º de janeiro de 2019
IFRIC 23 - Incerteza sobre 
  tratamentos de 
  Imposto de Renda 1º de janeiro de 2019
CPC 06 R2 (IFRS 16) e IFRIC 23: A Sociedade irá adotar estes pronun-
ciamentos e interpretações, respectivamente, a partir da entrada em 
vigência, 1º de janeiro de 2019. A Sociedade realizou uma avaliação 
preliminar de impacto dos aspectos da IFRS 16 e IFRIC 23 e estima que 
não reconhecerá obrigações e ativos adicionais de arrendamento, nem 
provisões de imposto de renda, em montantes materiais, em 1º de ja-
neiro de 2019. i) Normas e interpretações emitidas e adotadas: O CPC 
48 (IFRS 09) substitui o CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração. O CPC 48 (IFRS 9) estabelece requeri-
mentos para reconhecer, mensurar e classifi car ativos fi nanceiros, pas-
sivos fi nanceiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não 
fi nanceiros. Com base na sua avaliação, a Sociedade identifi cou que a 
principal diferença na mensuração de ativos e passivos fi nanceiros de-
corrente da adoção do novo pronunciamento está relacionada com a 
alteração do conceito de redução no valor recuperável das contas a re-
ceber, que, além do conceito de perda verifi cada, incorpora também o 
conceito de perda esperada. De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), as per-
das de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acordo com o 
CPC 38 (IAS 39). Desta forma, a Sociedade passou a reconhecer a per-
da de crédito esperada nas contas a receber de contratos ativos com 
clientes, simultaneamente ao reconhecimento das respectivas recei-
tas destes contratos. O efeito desta adoção não foi material em 31 de 
dezembro de 2018. CPC 47 (IFRS 15): Em novembro de 2016, o “CPC 
47–Receitas de Contratos com Clientes” (IFRS 15) foi emitido pelo CPC. 
Este pronunciamento estabelece novos critérios sobre aspectos rela-
cionados à receita, incluindo a identifi cação de uma obrigação de per-
formance e momento de reconhecimento de receita baseado na trans-
ferência do controle de um bem ou serviço. Uma entidade avalia o aten-
dimento de determinados critérios estabelecidos nesse pronunciamen-
to para avaliar se o reconhecimento da receita deve ocorrer em um mo-
mento específi co ou ao longo do tempo, quando a entidade satisfi zer 
às obrigações de performance. A adoção da nova norma não alterou a 
prática contábil de reconhecimento de receitas da Sociedade. 
3. Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Bancos conta movimento 1 -
Aplicações fi nanceiras (*) 53 65
Total 54 65
(*) Referem-se a aplicações fi nanceiras com conversibilidade imediata em 
caixa e risco insignifi cante de mudança no valor.
4. Permutas Financeiras 31/12/2018 31/12/2017
Permutas fi nanceiras (*) 25 62
Total 25 62
(*) Por meio do Instrumento Particular de Promessa Irrevogável e Irretratá-
vel de Permuta de Bens imóveis e outras avenças, datado em 04 de novem-
bro de 2010, a Sociedade investiu em recebíveis imobiliários por meio de 
permuta junto a Lucio Empreendimentos e Participações Ltda.
5. Impostos a Recuperar 31/12/2018 31/12/2017
Impostos a recuperar – IRPJ 3 4
Total 3 4
6. Impostos, Taxas e Contribuições 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ a recolher 1 1
Total 1 1
7. Partes Relacionadas 31/12/2018 31/12/2017
RB Capital Desenvolvimento Residencial II – FIP (*) 39 39
RB Capital Desenvolvimento Residencial II – FIP (**) 6 6
Total 45 45
(*) Refere-se ao saldo remanescente a pagar da redução de capital de R$202 
feita em 20 de abril de 2016. (**) Refere-se a dividendos mínimos obriga-
tórios no valor de R$6, aprovado em 31 de dezembro de 2017.
8. Impostos Diferidos 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de renda e contribuição social - 3
PIS e COFINS 1 3
Total 1 6
Os tributos diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias 
entre o reconhecimento da receita apurada no empreendimento DNA e 
o recebimento efetivo. 9. Patrimônio Líquido: 9.1. Capital Social: Em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017, o capital social está representado 
por 927.962 ações ordinárias, sem valor nominal, no montante de R$1 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, totalmente integralizado. O RB 
Capital Portfolio II FIP detém o total de 99,9% de participação na compo-
sição acionária, e a RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. pos-
sui a participação remanescente. 9.2. Reserva Legal: De acordo com o 
previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquido do exercí-
cio deverá ser utilizado para constituição de reserva legal que não pode 
exceder 20% do capital social. 9.3. Destinação do resultado: Confor-
me o estatuto social, os acionistas têm direito a dividendo mínimo obri-
gatório de 25% do lucro líquido, ajustado conforme disposto na Lei das 
Sociedades por Ações. Em 31 de maio de 2017, foi aprovada a reversão 
dos dividendos propostos referente ao exercício de 2016, no valor de R$5, 
aprovado em 31 de dezembro de 2016. O montante em reserva de lucros 
superou o capital social da Sociedade. O excesso será destinado em As-
sembleia geral. 
10. Despesas Gerais e Administrativas 31/12/2018 31/12/2017
Anúncios e publicidades (10) (12)
Serviços prestados por terceiros (4) (1)
Taxas, emolumentos e outros (34) (2)
Total (48) (15)
11. Receita Líquida 31/12/2018 31/12/2017
Receita das permutas fi nanceiras 2 40
Tributos incidentes (1) (2)
Receita líquida 1 38
12. Receita Financeira 31/12/2018 31/12/2017
Rendimentos de aplicações fi nanceiras 4 3
Total 4 3
13. Lucro (Prejuízo) Básico e Diluído por Ação: O lucro (prejuízo) bá-
sico e diluído e a quantidade média ponderada de ações ordinárias utiliza-
das na apuração do lucro básico por ação são conforme segue:
 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (prejuízo) do exercício (44) 24
Quantidade média ponderada de ações ordinárias 
 utilizada na apuração do lucro por ação 927.962 927.962
Lucro (prejuízo) básico e 
 diluído por ação (centavos por ação) (0,05) 0,03
A Sociedade não possui nenhum instrumento fi nanceiro potencialmente con-
versível em ações, por isso, o lucro (prejuízo) diluído por ação é igual ao lucro 
(prejuízo) básico por ação. 14. Remuneração da Administração: Em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017, não houve remuneração da Administração.  
15. Instrumentos Financeiros: Instrumentos fi nanceiros por categoria
 31/12/2018 31/12/2017
 Clas-  Valor  Valor
 sifi ca- Hierar- con- Valor con- Valor
 ção quia tábil justo tábil justo
Ativos:
Caixa e equi- Mensurados
 valentes de  ao valor justo
 caixa por meio 
 do resultado Nível 2 54 54 65 65
Permutas  Mensurados ao
 fi nanceiras valor justo por 
 meio do resultado Nível 2 25 25 62 62
Passivos:
Partes relacionadas  Nível 2 45 45 45 45

15.1. Valor Justo E Categoria Dos Instrumentos Financeiros: Os 
instrumentos fi nanceiros da Sociedade contabilizados nos exercícios fi n-
dos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 possuem valores compatí-
veis com os praticados pelo mercado nessas datas. Esses instrumentos 
são administrados por meio de estratégias operacionais que visam ob-
ter liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste 
no monitoramento contínuo das taxas acordadas em relação àquelas vi-
gentes no mercado e na confi rmação de que seus investimentos fi nan-
ceiros de curto prazo estão sendo adequadamente marcados a merca-
do pelas instituições que administram os fundos de investimento em 
que parte dos recursos da Sociedade é aplicada. A Sociedade não faz 
investimentos especulativos com derivativos nem nenhum outro ativo 
de risco. A determinação dos valores estimados de realização dos ati-
vos e passivos fi nanceiros da Sociedade baseia-se em informações dis-
poníveis no mercado e em metodologias de avaliação adequadas. No 
entanto, é necessário que a Administração empregue considerável jul-
gamento para interpretar os dados de mercado e estimar os valores de 
realização mais adequados. Finalmente, as estimativas a seguir não in-
dicam necessariamente que os valores sejam aqueles realizados no mer-
cado atual. Hierarquia do valor justo: A mensuração dos instrumentos 
fi nanceiros está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau em que 
seu valor justo é cotado: • Nível 1 - preços cotados nos mercados ati-
vos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - outras técnicas para as 
quais todos os dados que tenham efeito signifi cativo sobre o valor jus-
to registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente. • Nível 3 - 
técnicas que usam dados que tenham efeito signifi cativo no valor justo 
registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado. 
15.2. Considerações gerais: A Sociedade participa de operações en-
volvendo instrumentos fi nanceiros, todas registradas em contas patri-
moniais, que se destinam a atender às suas necessidades. A Socieda-
de administra seu capital para garantir que as controladas possam con-
tinuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximi-
za o retorno das partes interessadas ou envolvidas em suas operações 
por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. 15.3. Ges-
tão de riscos fi nanceiros: A Administração monitora e administra os 
riscos fi nanceiros inerentes às operações. Entre esses riscos destacam-
-se o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. O princi-
pal objetivo é manter a exposição da Sociedade a esses riscos em ní-
veis mínimos, utilizando, para isso, instrumentos fi nanceiros e avalian-
do e controlando a qualidade creditícia de suas contrapartes e a liqui-
dez dos seus ativos fi nanceiros. 15.4. Derivativos: Nos exercícios fi n-
dos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Sociedade não contratou 
instrumentos fi nanceiros derivativos. 15.5. Risco de crédito: Risco de 
crédito é o risco de prejuízo fi nanceiro da Sociedade caso um emissor 
ou contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com suas 
obrigações contratuais. 15.6. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o 
risco relacionado a difi culdades em cumprir com as obrigações associa-
das com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos 
à vista ou outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Sociedade na admi-
nistração desse risco é a de garantir que tenha liquidez sufi ciente para 
cumprir com suas obrigações sem causar perdas ou prejudicar as ope-
rações da Sociedade, utilizando, se necessário, linhas de crédito dispo-
níveis. A Sociedade não identifi cou risco de liquidez relevante em seus 
instrumentos fi nanceiros. 15.7. Risco de mercado: Risco de mercado 
é o risco relacionado às variações dos fatores de mercado em que a So-
ciedade atua, direta e indiretamente, assim como às variações dos fa-
tores macroeconômicos e índices dos mercados fi nanceiros. A Socieda-
de está exposta a taxas de juros fl utuantes, notadamente à variação do 
CDI (“Caixa e equivalentes de caixa”), e à variação de índice de preços, 
notadamente o INCC-M (“Permutas fi nanceiras”). 15.8. Análise de sen-
sibilidade: A Sociedade desenvolveu uma análise de sensibilidade dos 
valores patrimoniais aos fatores macroeconômicos e aos índices de mer-
cado mais relevantes para seus instrumentos fi nanceiros, para um ho-
rizonte de 12 meses, que apresenta um cenário base e mais dois cená-
rios com deterioração de 25% e 50% das variáveis consideradas, con-
forme descritos a seguir: • Cenário-base: baseado nos níveis de taxas 
de juros e preços observados em 31 de dezembro e no mercado futuro 
de taxas, além da perspectiva do cenário econômico para os próximos 
12 meses. Foram utilizadas informações de bolsas de valores, assim 
como perspectivas do cenário macroeconômico obtidas junto a consul-
torias. • Cenário adverso: deterioração de 25% no fator de risco princi-
pal do instrumento fi nanceiro em relação ao nível do cenário base. • Ce-
nário remoto: deterioração de 50% no fator de risco principal do instru-
mento fi nanceiro em relação ao nível do cenário base. A Sociedade en-
tende que está exposta, principalmente, à variação da taxa CDI e à va-
riação do INCC-M, e utilizou os seguintes cenários:
 Cenário- Cenário Cenário
Premissas base adverso remoto
Redução da taxa do CDI 6,67% 5,00% 3,34%
Análise da Administração
Instrumento  Fator  Cenário- Cenário Cenário
 fi nanceiro de risco Risco base adverso remoto
Aplicações  Taxa de Redução
 fi nanceiras juros do CDI 4 3 2
16. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
fi nanceiras foram aprovadas pela Diretoria e sua emissão foi autorizada em 
18 de fevereiro de 2020.
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Salus Holding S.A. - CNPJ/MF nº 20.124.338/0001-62
Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 31.12.2018 e de 2017
(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
(Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais - R$)

ATIVOS Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulante  214 106
Caixa e equivalentes de caixa 3 108 -
Dividendos a receber  106 106
Não Circulante  11.446 11.446
Investimentos 5 11.446 11.446
Total dos Ativos  11.660 11.552
PASSIVOS E 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulante  891 27
Fornecedores  38 9
Partes relacionadas 4 816 18
Dividendos a pagar  37 -
Patrimônio Líquido  10.769 11.525
Capital social 6.1 10.045 11.504
Reservas de lucros 6.4 724 21
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido  11.660 11.552

 Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Receitas (Despesas) 
 Operacionais
Equivalência patrimonial  816 106
Despesas gerais e administrativas 7 (76) (25)
Lucro do Exercício  740 81
Lucro Básico e 
 Diluído por Ação - R$ 8 - -

Fluxo de Caixa das Nota explicativa 31/12/2018 31/12/2017
 Atividades Operacionais
Lucro do exercício  740 81
Ajustes para reconciliar o lucro 
 do exercício com o caixa líquido
  gerado pelas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial 5 (816) (106)
Aumento dos passivos operacionais:
Fornecedores  29 9
Partes relacionadas  45 17
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais  (2) 1
Fluxo de Caixa das 
 Atividades de Investimento
Redução de capital 5 184 -
Dividendos recebidos 5 632 -
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de investimento  816 -
Fluxo de Caixa das Atividades 
 de Financiamento
Dividendos  - (1)
Redução de capital 5 (706) -
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de fi nanciamento  (706) (1)
Aumento do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa  108 -
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício  - -
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
 no fi m do exercício 3 108 -
Aumento do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa  108 -

Demonstrações do Resultado 
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro básico e diluído por ação)

1. Contexto Operacional: A Salus Holding S.A. (“Sociedade”) foi cons-
tituída em 16 de março de 2014. A Sociedade tem como objeto social: a) 
A participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotista, no 
País ou no exterior (“holding”). b) A participação em fundos de investi-
mento de qualquer natureza, no País ou no exterior. c) A prestação de 
serviços de assessoria e consultoria. d) O investimento em títulos e valo-
res mobiliários de qualquer natureza. 2. Principais Práticas 
Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações fi -
nanceiras da Sociedade foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demonstrações fi nan-
ceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de 
apresentação da Sociedade no Brasil. Todas as informações relevantes 
utilizadas pela Administração na gestão da sociedade estão evidenciadas 
nestas demonstrações fi nanceiras, e somente elas, estão sendo eviden-
ciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. 
As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira con-
sistente em todos os exercícios apresentados nas demonstrações 
fi nanceiras. 2.2. Bases de apresentação: Na elaboração das demons-
trações fi nanceiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar 
certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar essas estimati-
vas, a Administração utilizou as melhores informações disponíveis na 
data da preparação das demonstrações fi nanceiras, bem como a expe-
riência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda 
pressupostos relativos a eventos futuros. As estimativas e premissas cor-
respondentes são revisadas continuamente. As revisões feitas às 
estimativas contábeis são reconhecidas somente no exercício em que a 
estimativa é revisada se a revisão afetar apenas esse exercício, ou no 
exercício da revisão e em exercícios posteriores se a revisão afetar tanto 
o exercício presente como exercícios futuros. As demonstrações fi nancei-
ras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quando 
mencionado ao contrário, conforme descrito nas práticas contábeis a se-
guir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. 2.3. Ativos fi nanceiros: Ati-
vos fi nanceiros: Os ativos fi nanceiros são classifi cados conforme abaixo: 
a) Ativos fi nanceiros mensurados ao custo amortizado, que correspondem 
aos ativos que o objetivo é mantê-lo até o fi m do fl uxo de caixa contratual 
e ativos que contenham exclusivamente pagamento de principal e juros 
sobre o saldo em aberto. b) Ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes, que correspondem a ativos 
cujo objetivo seja mantê-lo até o fi m do recebimento dos fl uxos contra-
tuais ou pela venda do ativo, ou ativos que contenham pagamento de 
principal e juros sobre o saldo em aberto. c) Ativos fi nanceiros mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado, que correspondem a ativos que 
não atendem as condições de ativos fi nanceiros mensurados ao custo 
amortizado ou valor justo por meio de resultado. No reconhecimento ini-
cial a Sociedade irá avaliar individualmente cada ativo para classifi cá-lo 
de acordo com as estratégias e modelos de negócio da Administração. 
Um ativo fi nanceiro, ou parte aplicável de um ativo fi nanceiro ou grupo de 
ativos semelhantes, é baixado quando, e somente quando: i) A instituição 
não tiver expectativa razoáveis de recuperar o ativo fi nanceiro em sua to-
talidade ou parte dele. ii) A instituição transfere o direito de receber o 
fl uxo de caixa do ativo ou retiver os direitos contratuais de receber fl uxos 
de caixa do ativo fi nanceiro, mas tenha assumido a obrigação de pagar o 
fl uxo de caixa recebido, no montante total, sem demora material, a um 
terceiro e se a instituição transferiu substancialmente todos os riscos e 
benefícios do ativo. Passivos fi nanceiros: Um passivo fi nanceiro é reco-
nhecido quando a Sociedade se tornar parte das disposições contratuais 
do instrumento. No reconhecimento inicial, passivos fi nanceiros são men-
surados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais passivos, 
exceto por passivos fi nanceiros mensurados ao valor justo. Passivos fi -
nanceiros são classifi cados como mensurados subsequentemente pelo 
custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem 
determinados passivos fi nanceiros ao valor justo por meio do resultado. 
Quando passivos fi nanceiros mensurados a custo amortizado tem seus 
termos contratuais modifi cados e tal modifi cação não for substancial, 
seus saldos contábeis refl etirão o valor presente dos seus fl uxos de caixa 
sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferen-
ça entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da 
modifi cação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil ime-
diatamente anterior a tal modifi cação é reconhecida como ganho ou 
perda no resultado do período. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: In-
cluem os montantes em conta corrente bancária e aplicações fi nanceiras 
com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplicação. As aplica-
ções fi nanceiras foram registradas ao custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos até as datas do encerramento dos exercícios, não superando o 
valor de mercado. 2.5. Investimentos: Avaliados pelo método de custo 
de aquisição, subsequentemente avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial, menos perda por redução ao valor recuperável dos investi-
mentos. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a 
Sociedade determina se é necessário reconhecer perda adicional do va-
lor recuperável sobre o investimento da Sociedade em seus 
investimentos. A Sociedade determina, em cada data de fechamento do 
balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos so-
freram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, a 
Sociedade calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável, 
como a diferença entre o valor recuperável da investida e o valor contábil, 
e reconhece o montante na demonstração do resultado. 2.6. Provisões: 
Reconhecidas quando a Sociedade possui uma obrigação presente (legal 
ou construtiva) resultante de um evento passado, é provável que tenha de 
liquidar a obrigação e é possível mensurar o valor da obrigação de forma 

confi ável. Uma obrigação construtiva, ou não formalizada, é aquela que 
decorre das ações da Sociedade que, por meio de um padrão estabeleci-
do de práticas passadas, de políticas publicadas ou de uma declaração 
atual sufi cientemente específi ca, indiquem a outras partes que a Socie-
dade aceitará certas responsabilidades e, em consequência, criam uma 
expectativa válida nessas outras partes de que ela cumprirá com essas 
responsabilidades. O valor reconhecido como provisão é a melhor estima-
tiva da compensação determinada para liquidar a obrigação presente nas 
datas do encerramento dos exercícios, levando em consideração os ris-
cos e as incertezas relativos à obrigação. 2.7. Outros ativos 
(circulantes): Demonstrados ao valor de custo ou de realização, incluin-
do, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e 
cambiais auferidos até as datas de encerramento dos exercícios. 2.8. Ou-
tros passivos (circulantes e não circulantes): Demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos 
até as datas de encerramento dos exercícios. 2.9. Imposto de renda e 
contribuição social: Os impostos correntes são baseados no lucro tri-
butável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na 
demonstração do resultado, porque inclui e exclui receitas ou despesas 
tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens que 
não são tributáveis nem dedutíveis. O passivo referente aos impostos cor-
rentes da Sociedade é apurado com base nas alíquotas em vigor nas 
datas de encerramento dos exercícios, ou seja, 25% para imposto de ren-
da e 9% para contribuição social. 2.10. Lucro básico e diluído por 
ação: Calculado dividindo-se o lucro do exercício atribuível aos acionis-
tas pela média ponderada da quantidade de ações em circulação durante 
o exercício. A Sociedade não possui dívida conversível em ações nem op-
ções de compra de ações concedidas ou outro instrumento 
potencialmente diluidor; portanto, o lucro por ação diluído é igual ao bá-
sico para o exercício apresentado. 2.11. Novas normas, interpretações 
e alterações de normas que ainda não estão em vigor: Destacamos 
abaixo as normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas 
pelo grupo até a data de emissão dessas informações fi nanceiras. A So-
ciedade pretende adotar essas normas quando entrarem em vigência.
IFRS CPC Tema Vigência
IFRS 16 CPC 06 (R2) Arrendamentos 1º de janeiro de 2019
IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamen-  1º de janeiro de 2019
  tos de Imposto de Renda  
CPC 06 R2 (IFRS 16) e IFRIC 23: A Sociedade irá adotar estes pronun-
ciamentos e interpretações, respectivamente, a partir da entrada em 
vigência, 1º de janeiro de 2019. A Sociedade realizou uma avaliação pre-
liminar de impacto dos aspectos da IFRS 16 e IFRIC 23 e estima que não 
reconhecerá obrigações e ativos adicionais de arrendamento, nem provi-
sões de imposto de renda, em montantes materiais, em 1º de janeiro de 
2019. I) Normas e interpretações emitidas e adotadas: O CPC 48 (IFRS 
09) substitui o CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração. O CPC 48 (IFRS 9) estabelece requerimentos para 
reconhecer, mensurar e classifi car ativos fi nanceiros, passivos fi nancei-
ros e alguns contratos de compra ou venda de itens não fi nanceiros. Com 
base na sua avaliação, a Sociedade identifi cou que a principal diferença 
na mensuração de ativos e passivos fi nanceiros decorrente da adoção do 
novo pronunciamento está relacionada com a alteração do conceito de 
redução no valor recuperável das contas a receber, que, além do concei-
to de perda verifi cada, incorpora também o conceito de perda esperada. 
De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), as perdas de crédito são reconhecidas 
mais cedo do que de acordo com o CPC 38 (IAS 39). Desta forma, a So-
ciedade passou a reconhecer a perda de crédito esperada nas contas a 
receber de contratos ativos com clientes, simultaneamente ao reconhe-
cimento das respectivas receitas destes contratos. O efeito desta adoção 
não foi material em 31 de dezembro de 2018. CPC 47 (IFRS 15); Em no-
vembro de 2016, o “CPC 47–Receitas de Contratos com Clientes” (IFRS 
15) foi emitido pelo CPC. Este pronunciamento estabelece novos critérios 
sobre aspectos relacionados à receita, incluindo a identifi cação de uma 
obrigação de performance e momento de reconhecimento de receita ba-
seado na transferência do controle de um bem ou serviço. Uma entidade 
avalia o atendimento de determinados critérios estabelecidos nesse pro-
nunciamento para avaliar se o reconhecimento da receita deve ocorrer 
em um momento específi co ou ao longo do tempo, quando a entidade 
satisfi zer às obrigações de performance. A adoção da nova norma não 
alterou a prática contábil de reconhecimento de receitas da Sociedade. 
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: 31/12/2018
Bancos 1
Aplicações fi nanceiras (*) 107
Total 108
(*) Refere-se a operações cujo vencimento na data da efetiva aplicação 
é igual ou inferior a 90 dias e que apresentem risco insignifi cante de mu-
dança de valor justo.
4. Partes Relacionadas: 31/12/2018 31/12/2017
Salus Empreendimentos Logísticos S.A. 1 1
RB Commercial Properties S.A. 2 -
RB Capital S.A. 60 16
RB Capital Salus Infraestrutura I –
Fundo de Investimento em Participações (*) 753 -
Dividendos a pagar - 1
Total 816 18
(*) Refere-se à redução de capital.
5. Investimentos: Saldo dos investimentos
 31/12/2018 31/12/2017
Investimentos:
Salus Empreendimentos e Participações Ltda. 11.363 11.363
Salus Empreendimentos e Participações IV Ltda. 82 82
Salus Empreendimentos e Participações II Ltda. 1 1
Total 11.446 11.446

Demonstrações do Resultado Abrangente (Em milhares de reais - R$)
 31/12/2018 31/12/2017
Lucro do Exercício 740 81
Outros resultados abrangentes - -
Resultado Abrangente Total do Exercício 740 81

Senhores Acionistas: Temos a satisfação de submeter a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Salus Holding S.A., elaboradas na forma da legislação societária, relativas ao exercício encerrado 
em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                        A Administração

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais - R$)
 Reservas de lucros
  Capital Reserva Reserva de Lucros
 Nota explicativa social legal retenção de lucros acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  11.504 - - (59) 11.445
Lucro do exercício  - - - 81 81
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal 6.3 - 1 - (1) -
 Dividendos propostos 6.4 - - - (1) (1)
 Retenção de lucros  - - 20 (20) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  11.504 1 20 - 11.525
Redução de capital  (1.459) - - - (1.459)
Lucro do exercício  - - - 740 740
Destinação do resultado do exercício:
 Constituição de reserva legal 6.3 - 37 - (37) -
 Dividendos propostos 6.4 - - - (37) (37)
 Retenção de lucros  - - 666 (666) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  10.045 38 686 - 10.769

A movimentação dos investimentos está demonstrada conforme abaixo:
 31/12/2018 31/12/2017
Saldo inicial 11.446 11.446
Equivalência 816 106
Dividendos (632) (106)
Redução de capital (184) -
Saldo fi nal 11.446 11.446
6. Patrimônio Líquido: 6.1. Capital social: Em 31 de dezembro de
2018 o capital social é de R$10.045 (R$11.504 em 31 de dezembro de
2017) e está totalmente integralizado e representado conforme demons-
trado a seguir:
  Participação
Acionista Ações no capital -%
RB Capital S.A. 1 1
RB Capital Salus Infraestrutura I – FIP 69.354.083 99
Total 69.354.084 100
6.2. Redução de capital: Em 11 de dezembro de 2018, foi apro-
vada a redução de capital de R$1.459. Não houve cancelamento
de ações por conta da aprovação da redução. 6.3. Reserva le-
gal: De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5%
do lucro líquido do exercício deverá ser utilizado para constituição de
reserva legal que não pode exceder 20% do capital social. 6.4. Des-
tinação do resultado: Conforme o Estatuto Social, os acionistas
têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 5% sobre o lucro lí-
quido, ajustado conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações.
7. Despesas Gerais e Administrativas: Estão apresentadas a seguir:
 31/12/2018 31/12/2017
Serviços de terceiros (36) (12)
Anúncios e publicações (31) (12)
Advogados (4) (1)
Taxas e Emolumentos (2) -
Despesas tributárias (2) -
Outras despesas operacionais (1) -
Total (76) (25)
8. Lucro por Ação: O lucro do exercício e a quantidade média ponderada
de ações ordinárias utilizadas na apuração do lucro por ação são, confor-
me segue: 31/12/2018 31/12/2017
Lucro do exercício 740 81
Quantidade média ponderada de ações 
 ordinárias utilizada na apuração do prejuízo 
  por ação (todas as mensurações) 69.354.083 69.354.083
Lucro por ação (em reais - R$) - -
9. Transações Não Caixa: No exercício fi ndo em 31 de dezembro de
2018, a Sociedade reduziu o capital social no montante de R$1.459, sendo
que R$753 não foram pagos e estão registrados na nota explicativa nº 4.
10. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
fi nanceiras foram aprovadas pela Diretoria, sendo sua emissão autoriza-
da em 18 de fevereiro de 2020.

A Diretoria Hugo Estevão da Silva - Técnico Contábil - CRC-TC 1SP239760/O-8

EDITAL DE 1º e 2º leilão dos bens móveis abaixo descritos e para INTIMAÇÃO da executada SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SÃO PAULO, (CNPJ 60.890.928/0001-10);
e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE SAÚDE E EM EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE
SAÚDE E ATIVIDADES AFINS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, SANTO ANDRÉ, SÃO CAETANO DO SUL,
DIADEMA, MAUÁ E RIBEIRÃO PIRES (CNPJ. sob nº 67.180.752/0001-52), PROCESSO 0002783-92.2018.8.26.0564.
A Doutora Carolina Nabarro Munhoz Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/
SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão os bens abaixo descritos,
através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que
seguem: BENS: 1) Um Veiculo GM Chevrolet, modelo Cobalt LTZ 1.4, 8V Flex Power/EconoFlex 4p, ano/Mod. 2015/
2015, placa GCC-7719, CHASSI 9BGJC6930FB239998; AVALIAÇÃO CONFORME TABELA FIPE: R$36.820,00
mês referência em Janeiro.2020; 2) Um Veiculo VW, modelo Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex, 8V, ano/Mod. 2013/
2014, placa FJM-2051, CHASSI 9BWMF07X8EP008659; AVALIAÇÃO CONFORME TABELA FIPE: R$34.527,00
mês referência em Janeiro.2020; 3) Um Veiculo VW, modelo Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex, 8V, 2p, ano/Mod. 2013/
2014, placa FHQ-9425, CHASSI 9BWAB45U4ET072557; AVALIAÇÃO CONFORME TABELA FIPE: R$27.335,00
mês referência em Janeiro.2020; DÉBITO EXEQUENDO: R$65.962.960,63 (01/06/2019); DATAS DOS LEILÕES
- 1º leilão, que terá início no dia 18 de Março de 2020, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 23 de Março de
2020, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia
13 de Abril de 2020, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der
lance igual ou maior que a avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão; ou aquele
que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação devidamente atualizado até o mês da data
designada para o 2º leilão. LOCALIZAÇÃO – A penhora foi efetuada através do sistema eletrônica Renajud, não
havendo nos autos informações acerca do local e do estado em que se encontra os veículos. PAGAMENTO - O preço
do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site
www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão,
cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO
– 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a
ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE
Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda,
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. Os bens serão alienados no estado de
conservação em que se encontram, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de
responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, imissão na posse e demais providências serão de
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM.
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando a executada
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SÃO PAULO, (CNPJ
60.890.928/0001-10); e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para
a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

2ª Vara - EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 0008376-46.2014.8.26.0337 (ordem 5857/14). O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro de Mairinque, Estado
de São Paulo, Dr. FLÁVIO ROBERTO DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, e seus cônjuges e/ou sucessores, que, perante este Juízo e Cartório da 2ª
Vara da Comarca de Mairinque-São Paulo, processa-se a ação de USUCAPIÃO, ajuizada por TÂNIA REGINA
SANTANNA, brasileira, divorciada, empresária, RG 11.188.769-1, CPF 083.337.958-54, domiciliada na Rua Eng. Sá
Rocha, 344, Alto de Pinheiros, CEP 05454-020, São Paulo-SP, em face de MILTON MANGINI, brasileiro, advogado,
RG 2319647 e s/m MARIA EUGÊNIA MANGINI, brasileira, RG 4155714, tendo por objeto do usucapião a fração
ideal de 12/192 avos do Módulo 2, do imóvel rural Sítio Santanna, localizado no Bairro Sebandilha, Mairinque-SP. Aduz
a autora que a área total do Sitio Santanna foi desmembrada em 8 Módulos sendo que cada módulo representa
24/192 avos da área. Que seus pais adquiriram primeiro metade do Módulo 4-outra metade com José Paulo Telles
Pires Bitencourt e s/m; depois o Módulo 1(Reg. 5 da antiga mat. 17.462 do CRI de SR), o Módulo 3(Reg. 6 e Reg
7 da antiga mat. 17.462 do CRI de SR), e metade do Módulo 2 - outra metade com Milton Mangini e s/m Maria
Eugênia Mangini(Reg. 9 da antiga mat. 17.462 do CRI de SR). Que a área do Módulo 2 está delimitada e ocupada
pela família da autora em sua totalidade desde 1987. Que Milton Mangini e s/m nunca compareceram no local, não
pagaram impostos e não fizeram benfeitorias no imóvel. Afirma a autora que tem posse mansa e pacífica sobre o total
da área denominada Módulo 2, desde quando seu pai Edvan Benedicto Santanna faleceu em 14/05/1989, por mais
de 25 anos. Aduz a autora que, com sua concordância, seu irmão vendeu 36/192 avos referente ao total do Módulo
1(24/192) e a metade do Módulo 2(12/192) para Luciano Teixeira Cerny e s/m. Afirma a autora ser proprietária de
metade do Módulo 4, o total do Módulo 3 e na posse de metade do Módulo 2. Requer, a autora a declaração de
aquisição da propriedade correspondente a 12/192, que representa metade do Módulo 2, do imóvel matriculado
atualmente sob n 3.111 do CRI de Mairinque-SP. Juntou emenda à inicial (fl. 124/133), com a inclusão da Descrição
Perimétrica do Módulo 2, cuja área totaliza 153.855,83 m2 ou 6,358 alqueires. A seguir, juntou nova emenda à inicial
(fl. 138/145), esclarecendo que a descrição da emenda à inicial de fls. 124/133 é da área que já está matriculada em
nome da autora com 153.855,83m2 e a área sobre a qual deve ser declarado o usucapião é a de 48.976,95m2,
conf. memorial e planta juntados às fls. 112/113. O imóvel faz divisas com Agenor Bachin e s/m Leonor Furini Bachin;
Yvone Ferioto; José Paulo Telles Pires Bittencourt e s/m Cristina de Carvalho Bittencourt; Elio Machado e s/
m Antonietta Immaculada Machado; Antonio Ros Ros e s/m Regina Ros Ros; Luciano Teixeira Cerny e s/m
Mabel B. Rocha Cerny; Benedita Maria da Penha; Companhia Brasileira de Alumínio; Fernando Ferreira da
Cruz e Leandro Aristides Perazio, cujas medidas e confrontações encontram-se descritas na inicial, emendas,
memoriais descritivos e plantas. Outrossim, conf. despacho de fl. 458 foram desconsiderados confrontantes Benedita
Maria da Penha e Fernando Ferreira da Cruz. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação, no
prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Mairinque, aos 22 de janeiro de 2020.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0216307-61.2008.8.26.0100. A Dra. Cinara 
Palhares, Juiza de Direito da 15ª Vara Cível da Capital /SP, Faz Saber a Walter Gens Dias Lima 
Morin (CPF: 733.087.307-15), que Banco Commercial Investment Trust do Brasil S/A. - Banco 
Múltiplo lhes ajuizou a si e também em face de WM&M Engenharia e Consultoria Ltda e Luiz 
Eduardo Vidal de Almeida Mesquita (já citados) ação Declaratória de Rescisão Contratual com 
pedido de condenação do réu ao pagamento do saldo contratual, com Pedido de Tutela 
Antecipada, objetivando a rescisão do Contrato de Arrendamento Mercantil, pelo qual o autor deu 
aos réus, em arrendamento mercantil os seguintes bens: Contrato STDE -0154501:01 
microcomputador DELL OPTIFLEX 210L,gabinete Desktop, processador Intel Celeron D 
331(2.66GHZ, 256K, Cache, FSB 533), com sistema operacional Windows XP Professional; 
Monitor 15 Plat Paneld. BNC 1640 SIBNC1640, Série 071102143; Mouse Optico Dell USB, Teclado 
Dell em português. 01 Microcomputador DELL OPTIFLEX 210L, gabinete Desktop, processador 
Intel Pentium 4 521 (2.80GHZ, 1M Cache FSB 800), com sistema operacional Windows XP 
Professional; Monitor 15 Plat Paneld. BNC 1640 SIBNC1640, Série: 071102143, Mouse Optico Dell 
USB e Teclado Dell em português. Ocorre que os réus incorreram em inadimplemento contratual, 
deixando de pagar as prestações. Deferida a liminar de reintegração de posse dos bens. Requer 
então, a declaração de rescisão do contrato, consolidação da autora na posse dos equipamentos 
arrendados e condenando-se os réus e seus garantidores ao pagamento da diferença entre o valor 
obtido na venda dos aludidos equipamentos e o valor das verbas contratuais a que faz juz à autora, 
caso não localize os bens objetos dos contratos, apuráveis em liquidação de sentença, condenação 
ao pagamento total do saldo devedor sem qualquer redução, bem como as despesas processuais e 
legais e dos honorários advocatícios. Encontrando-se o corequerido Walter Gens Dias Lima Morin 
(CPF: 733.087.307-15), em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
SP, 08/11/19. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 10 E 11/03/2020 
Processo 1038951-87.2016.8.26.0001 - Procedimento Comum Cível - Arrendamento Mercantil - 
Abreu Transportes e Logistica Ltda - Aderito Antonio Arnelas - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 
20 DIAS. PROCESSO Nº 1038951-87.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ADERITO ANTONIO ARNELAS, CPF 648.066.698-49, com endereço à 
Travessa São Carlos, 37, Vila Continental, CEP 02616-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Abreu Transportes e Logistica Ltda, 
alegando em síntese: a declaração da resolução do Instrumento Particular de Arrendamento de 
Veículo com Opção de Compra e Outras Avenças e a reintegração de posse da Autora, pelo qual o 
autor deu ao réu, em arrendamento o seguinte bem: um veículo marca/modelo M. BENZ/ACELLO 
1016, Ano: 2013, RENAVAM Nº 555372588, Placa EZL3283. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2019. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 10 E 11/03/2020 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098299-59.2018.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 41ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a J. Rau Metalúrgica Indústria, Importação, Exportação, Comércio Ltda CNPJ 43.164.565/0001-17, que Totvs 
S/A ajuizou ação monitória, para cobrança de R$ 63.526,40 (setembro/2018), referente às Notas Fiscais nºs 407622, 
423641, 429143, 413008, 418754, 434631, 440423, 442047, 448135, 448271, 454571, 454572, 460572, 460573, 
466209, 466210, 471660, 471661. Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou no mesmo prazo 
ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10(DEZ) DIAS,expedido nos 
autos do Proc.nº0001917-02-2018.26.0462 2ª Vara Cível da Comarca de Poá/SP.O MM. Juiz de Direito da 2ªVara Cível, 
do Foro da Comarca de Poá,Estado de São Paulo,Dr.Eduardo Messias Altemani,na forma da Lei,etc.FAZ SABER A TER-
CEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a empresa BANDEIRANTE DE ENERGIA S/A. move uma Ação de Desapropria-
ção tendo como objeto a Constituição de Servidão Administrativa de imóvel devido a declaração de sua utilidade pública 
por força do Decreto Federal nº86.521,de 30/10/1981,contra LIZIE DIESEL TUINSTRA e LEILDA OLIVEIRA DIESEL, 
objetivando o imóvel constante na matrícula nº48.023 do Cartório de Registro de Imóveis de Poá-SP, descrito e caracteri-
zado nos seguintes termos “IMÓVEL: UM LOTE DE TERRENO sob nº19,da QUADRA 15, da CIDADE KEMEL, Gleba 01, 
em perímetro urbano desta cidade e Comarca de Poá-SP.,medindo 10,00ms de frente e fundos,por 25ms da frente aos 
fundos de ambos os lados,encerrando a área de 250,00ms2,confrontando pela frente com a Avenida Niteroi,do lado di-
reito de quem da rua olha para o imóvel,confronta com o lote 18, do lado esquerdo com o lote 20,e nos fundos com o lote 
11,todos da mesma quadra.Inscrição Cadastral 43211.51.20.0285.00.000 Registro: 0001007.E,tendo a expropriante efe-
tuado o depósito da indenização expediu-se o presente,para que chegue ao conhecimento de terceiros possíveis interes-
sados intimados dos termos e atos da referida ação para fins do art.34,do Decreto-Lei 3365/41, Para o levantamento dos 
depósitos efetuados,foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10(dez)dias a contar da publicação no Órgão 
Oficial,nos termos e para os fins do Decreto Lei nº3.365/41,com as alterações da Lei nº 2.786/56, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de Poá,aos 26 de fevereiro de 2020.[10,11] 

1ª Vara da Fazenda Pública Edital para CONHECIMENTO de TERCEIROS INTERESSADOS. Prazo: 
20 dias. Processo nº 1047137-12.2016.8.26.0224. O Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, Juiz 
de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei. FAZ SA-
BER que por este Juízo e respectivo Cartório tramitam os autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
proposta pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM contra MANUEL DE JESUS FER-
REIRA E MARIA ALICE FERNANDES FERREIRA , tendo por objeto um imóvel situado no Município 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, com área de 250,00 m2, Rua Tumiritinga, s/n, Bairro: Cidade 
Seródio, Quadra 71, Lote 17, matrícula 135.701 do 2º Cartório de Registro de Imóveis, Contribuinte 
n. 091.35.71.0049.00.000, declarado de utilidade pública através do Decreto Estadual nº 61.401 de 
04 de agosto de2015, para implantação do empreendimento rodoviário Rodoanel Metropolitano de 
São Paulo Trecho Norte. E para levantamento da quantia depositada, foi determinada a expedição 
do presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a contar da publicação no Órgão 
Oficial, nos termos e para os fins do art. 34 do Decreto-Lei 3365/41, o qual será afixado e publicado 
na forma da lei. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 19/2020 - RETIFICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 712/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, através do Pregoeiro Municipal, comunica 
aos interessados no PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2020, cujo objeto é a “AQUISIÇÃO DE 
PÁ CARREGADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS 
DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 889873/2019 COM O MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA)”, cuja a abertura da 
licitação, marcada para o dia 11/03/2020 às 14h30, sendo alterada a data da abertura do certame 
devido a retificação do edital.
Assim, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020, será realizado o certame licitatório, em refe-
rência, no dia 24/03/2020 às 09h30 - Tipo Menor Preço.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de 
início abaixo indicada.

Cruzeiro, 09 de março de 2020.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 19/2019 - RETIFICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 4.687/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, através do Pregoeiro Municipal, comunica 
aos interessados no PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2019, cujo objeto é a “REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, COM MOTORISTA, PELO PERÍ-
ODO DE 12 MESES, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN-
TE E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”, cuja a abertura da licitação, marcada para 
o dia 21/06/2019 às 09h30, sendo alterada a data da abertura do certame devido ao feriado de 
Corpus Christi.
Assim, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019, que será realizado o certame licitatório, em 
referência, no dia 25/07/2019 às 09h30 (horário local) - Tipo Menor Preço.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de 
início abaixo indicada.

Cruzeiro, 03 de junho de 2019.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 19/2020 - RETIFICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 712/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, através do Pregoeiro Municipal, comunica 
aos interessados no PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2020, cujo objeto é a “AQUISIÇÃO DE 
PÁ CARREGADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS 
DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 889873/2019 COM O MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA)”, cuja a abertura da 
licitação, marcada para o dia 11/03/2020 às 14h30, sendo alterada a data da abertura do certame 
devido a retificação do edital.
Assim, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020, será realizado o certame licitatório, em refe-
rência, no dia 24/03/2020 às 09h30 - Tipo Menor Preço.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de 
início abaixo indicada.

Cruzeiro, 09 de março de 2020.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 19/2019 - RETIFICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 4.687/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, através do Pregoeiro Municipal, comunica 
aos interessados no PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2019, cujo objeto é a “REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, COM MOTORISTA, PELO PERÍ-
ODO DE 12 MESES, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN-
TE E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”, cuja a abertura da licitação, marcada para 
o dia 21/06/2019 às 09h30, sendo alterada a data da abertura do certame devido ao feriado de 
Corpus Christi.
Assim, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019, que será realizado o certame licitatório, em 
referência, no dia 25/07/2019 às 09h30 (horário local) - Tipo Menor Preço.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de 
início abaixo indicada.

Cruzeiro, 03 de junho de 2019.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO
TERMO DE DISPENSA Nº 047/2020, ART. 24, XVII DA LEI 8.666/93.

OBJETO: PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE À TROCA DE VIDRO 
DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS, MARCA M.B./ MARCOPOLO, PLACA 
DKI-9484, ANO/ MODELO 2007/2008. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
ITAPORANGA. CONTRATADO: LUIS ROBERTO DIAS EPP

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

CONCORRÊNCIA
HABILITAÇÃO
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE DE N.º 01 – 
CONCORRÊNCIA N.º 001/2020 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, 
SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL CIDADE ALTA.
A Prefeitura do Município de Jahu torna público, a todos os licitantes e a quem mais interessar possa, que, 
após a abertura dos envelopes de n.º 01 – “documentação de habilitação”, a Comissão Especial de Licitação 
houve por bem habilitar as empresas: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
00.637.923/0001-59 e DALPINO TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ: 56.694.763/0002-15, uma vez que 
tais licitantes apresentaram a documentação mínima exigida em edital, no que tange à fase de habilitação, e 
inabilitar os licitantes FADINI CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 15.098.680/0001-30 e PENASCAL 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 67.718.874/0001-50 e GLM7 ENGENHARIA, 
CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 08.687.551/0001-87. Portanto, fica resguardado o 
prazo recursal previsto na Lei Federal de nº 8.666/93, art. 109, § 4º. 
Para o caso de não interposição de recursos contra a decisão proferida, fica desde já consignado o dia 19 de 
março de 2.020, às 09:00 horas, para a realização da sessão de abertura dos envelopes de nº 02 – “Proposta”, 
das empresas declaradas habilitadas.
Jahu, 09 de março de 2020.
FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

MUNICÍPIO DE JAHU






   
               
               

              


 
   

  



     

                
             








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

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031045-11.2014.
valor total: R$ 20,00

               
   

               
              
                  
 
                

   K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026022-55.2019.
valor total: R$ 20,00





             
               

    K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1095204-94.2013.
valor total: R$ 20,00



 

                


            
    

           K-10e11/03

10 e 11/03
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020958-59.2015.
valor total: R$ 20,00



               




              K-10e11/03

10 e 11/03
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0074362-47.2012.
valor total: R$ 40,00

 

               



                
   
                    
             
  


               
 
                 

                  



              K-10e11/03

10 e 11/03
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1107785-39.2016.
valor total: R$ 30,00
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Rec Cajamar S.A. - CNPJ/MF 21.967.607/0001-15 - NIRE 35.300.479.599
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/02/2020

Aos 28/02/2020 às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente – Romulo Otoni Andrade; e 
Secretário – Dani Ajbeszyc. Deliberações: 1. Autorizar a redução de capital social da Companhia, por considerá-lo ex-
cessivo em relação a seu objeto social, nos termos do caput do artigo 173 da Lei 6.404/76, no montante de até R$ 
15.000.000,00, com o consequente cancelamento de até 15.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
passando o capital social da Companhia de R$77.030.197,00, dividido em 77.030.197 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, para, no mínimo, R$62.030.197,00, dividido em 62.030.197 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. Em virtude de tal redução de capital social, (i) o acionista GLP Investimentos II Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia receberá até R$13.800.006,38 e terá até 13.800.006 ações canceladas e (ii) o acionista 
HPL Participações e Incorporações Ltda. receberá até R$ 1.199.993,62 e terá até 1.199.994 ações canceladas. O 
acionista Sul Real I Participações Ltda. renunciou ao seu direito de participar da redução de capital social. A proposta 
de redução aqui contida só se tornará efetiva (a) após o decurso do prazo de 60 dias contado da data da publicação 
da presente ata, durante o qual eventuais credores quirografários com título constituído até antes da publicação da ata 
poderão opor-se à proposta de redução de capital ora autorizada, na forma do §1º do artigo 174 da Lei nº 6.404/76 
(“Oposição de Credores”); e (b) mediante a realização de assembleia geral extraordinária da Companhia, quando será 
determinado o montante em reais do capital social a ser efetivamente reduzido, bem como a quantidade de ações a 
serem canceladas, observados os limites constantes deste item 4.2. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 28/02/2020.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Em época de  
desinformação

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

A nossa missão é 
escrever a verdade 
e trazer luz para o 
que está no escuro.   

INFORMAÇÃO  
É TUDO

gazetasp.com.br

PREGÃO PRESENCIAL 15/2020
Processo 188/2020

RETIFICAÇÃO
Encontram-se RETIFICADO o Anexo I – Termo de Referência do 
presente pregão que tem por objetivo a aquisição de Motonivela-
dora.
A nova data de abertura será dia 23 de março de 2020 às 09h00min, 
na Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro. Outras informações po-
derão ser solicitadas através dos e-mails: licitacao02@portofeliz.
sp.gov.br ou licitacao03@portofeliz.sp.gov.br.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DocuSign Envelope ID: CA47FBCC-20B0-4BF2-9790-6CB80E4B30F7
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo 22359/2019 – Modali-
dade Pregão Presencial nº 14/2020 – AQUI-
SIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA SE-
SAUD. DECISÃO DO PREGOEIRO: “Após 
a aprovação dos documentos técnicos apre-
sentados pela empresa detentora da melhor 
oferta, conforme parecer da área técnica de 
fl s. 382, o Sr. Pregoeiro declarou vencedo-
ra: Empresa: Vila Barcelona Comércio de 
Suprimentos e Equipamentos Eireli – ME – 
CNPJ sob o nº 22.719.411/0001-74 – Item 
01 – valor unitário R$ 2.535,00; valor total 
R$ 25.350,00. Ficando assim, todos intima-
dos do prazo recursal de três dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, e os 
demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegu-
rada vista imediata dos autos, nos termos 
do inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Fede-
ral nº 10520/2002”. Sergio Luiz Gueiros – 
09/03/2020. São Caetano do Sul, 09 de mar-
ço de 2020. Caio Lessio Previato – Diretor 
do Departamento de Licitações e Contratos.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 5560/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020
CONTRATO C.M. Nº 02/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA:  DOM BOSCO COMÉRCIO 
DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME
OBJETO:   Contratação de empresa espe-
cializada para o fornecimento de Água Mi-
neral para atender a demanda de consumo 
desta Edilidade, conforme especifi cações 
constantes no Termo de Referência (Anexo 
I) do Edital Pregão Presencial nº 02/2020, 
Processo Administrativo CM nº 5560/2019, 
pelo período de 12 (doze) meses.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.600,00 
(dezesseis mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.0
1.031.0001.2089.33903000 — Material de 
Consumo.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) me-
ses, com início em 09 de março de 2020 e 
término em 08 de março de 2021.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:  
09 de março de 2020.
São Caetano do Sul, 09 de março de 2020.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DE SUPRESSÃO

E DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2016

CONTRATO C.M. Nº 04/2016
TERMO ADITIVO Nº 04-04/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA:  MAPFRE SEGUROS GE-
RAIS S/A
OBJETO:   O objeto do termo aditivo é a  SU-
PRESSÃO de 01 (um) veículo Astra Sedan/
GM 2.0, Placa DBA-8642, Patrimônio 2853, 
e a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência 
do Contrato nº 04/2016, cujo objeto é a con-
tratação de empresa especializada para se-
gurar os veículos pertencentes à frota ofi cial 
da Câmara Municipal de São Caetano do 
Sul, passando de 12 (doze) veículos para 11 
(onze) veículos ofi ciais, pelo período de mais 
12 (doze) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 3.903,90 (três mil, no-
vecentos e três reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.
031.0001.2089.33903900 – Outros Serviços 
de Terceiros –Jurídica.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12 (doze) 
meses, com início à zero hora do dia 22 de 
fevereiro de 2020, até às vinte e quatro ho-
ras do dia 21 de fevereiro de 2021.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITI-
VO:  20 de fevereiro de 2020.
São Caetano do Sul, 20 de fevereiro de 2020.

EDISON ROBERTO PARRA
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO
RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO 

Nº 54/2019 AO CONTRATO Nº 54/2019 - 
PROC. Nº 20.596/2018 – CONTRATADA: 
ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS 
DOS EXCEPCIONAIS - AME – OBJETO: 
Prorrogação por mais 12 (doze) meses, 
a partir 25 de fevereiro de 2020 – VALOR: 
R$ 5.820.135,00 - DATA DA ASSINATURA: 
14/02/2020. Gestor: Guaíra Aparecida Paoli-
ni.  Fabricio Coutinho de Faria-Resp. p/Exp. 
da Secretaria Municipal de Educação. 

ERRATA
CONFORME PUBLICAÇÕES DO EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEI-
LÃO, PUBLICADO NESTE JORNAL NO DIA 06/03/2020 (pág. B 1 ) REFE-
RENTE AO MUTUARIO - GILBERTO JORGE DE SOUZA JUNIOR- CHB. 
1.1797.4138.394-9, FAZEMOS A SEGUINTE CORREÇÃO:
ONDE SE LÊ: ... A esse apartamento cabe o direito a uma vaga de garagem, 
indeterminada, localizada no 1º ou 2º subsolo, com a área comum de divisão 
não proporcional de 4,0228392ms2, equivalente a 0,8045678ms2 de constru-
ção, com o total de área real de 10,690678ms2, equivalente a 7,472704ms2 de 
construção, confrontando-se, de quem da Rua Maria Mari olha para o edifício, 
na frente com a área livre voltada para a Rua Maria Mari, no lado esquerdo com 
o apartamento nº 43, caixa de escada e hall de entrada, no lado direito com 
área livre e recuo lateral do prédio, e nos fundos com a caixa de escada e com 
o apartamento. Lance Mínimo Previsto: R$ 681.887,69. 
LEIA-SÊ: ... A esse apartamento cabe o direito a uma vaga de garagem, inde-
terminada, localizada no 1º ou 2º subsolo, com a área comum de divisão não 
proporcional de 4,0228392ms2, equivalente a 0,8045678ms2 de construção, 
com o total de área real de 10,690678ms2, equivalente a 7,472407ms2 de 
construção, confrontando-se, de quem da Rua Maria Mari olha para o edifício, 
na frente com a área livre voltada para a Rua Maria Mari, no lado esquerdo com 
o apartamento nº 43, caixa de escada e hall de entrada, no lado direito com 
área livre e recuo lateral do prédio, e nos fundos com a caixa de escada e com 
o apartamento nº42. Lance Mínimo Previsto: R$ 681.887,69. 

 São Paulo, 10/03/2020.
 HELIO JOSE ABDOU – JUCESP 603.

 Leiloeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 004/2020 - Processo nº 5.775/2020 
- Aquisição de Tubos de Concreto 
para uso na Rede de Drenagem na 
Confluência entre a Rua Antônio de 
Oliveira e Estrada Maria Imaculada – 
Jd. Santa Clara, com sessão marcada 
às 10h do dia 20/03/2020. Edital e in-
formações poderão ser obtidos junto ao 
Depto. de Licitações, das 09h às 16h, 
(11) 4785-3618/3475, lucia.emi@embu-
dasartes.sp.gov.br e/ou www.embuda-
sartes.sp.gov.br. Em, 09/03/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 051/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020. EDITAL Nº 026/2020. OBJETO 
– Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS CARVALHO 
LEME (Trecho entre a Avenida Jose Willibaldo e Rua São José), RUA HENRIQUE DIAS (Trecho entre Carvalho Leme até Rua Josué Quirino 
de Moraes), RUA CESÁRIO CASTILHO (Trecho entre Rua 28 de Outubro de Avenida Domingos Baraldo) RUA RODRIGUERS ALVES (Trecho 
entre Rua Campos Sales e Rua Josué Quirino de Moraes) e RUA OCTAVIANO MARCONDES (Trecho entre Rua São José e Rua Trajano 
Machado), Centro, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos essenciais 
necessários; conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo partes 
integrantes desta Tomada de Preços. CONVÊNIO Nº 622/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO PELA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE – SP. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 30 de março 
2020, às 09:00 horas. Data da realização da sessão pública: dia 30 de março de 2020, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito 
através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março 
de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 053/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020. EDITAL Nº 027/2020. OBJETO 
– Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA VALDEMAR 
CARDOSO (Trecho entre Rua Paschoal Antonio de Lazari e Rua Joao R. Vieira da Silva) RUA ARMANDO CARVALHO LEME (Trecho entre Rua 
Pascoal Antonio de Lazari e Rua Joao R. Vieira da Silva) e RUA ANTONIO GUARESCHI (Trecho entre Rua Paschoal Antonio de Lazari e Rua 
Joao R. Vieira da Silva), Vila Mariana, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos 
essenciais necessários; conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo 
partes integrantes desta Tomada de Preços. CONVÊNIO Nº 601/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO PELA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE – SP. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 30 de março 
2020, às 14:00 horas. Data da realização da sessão pública: dia 30 de março de 2020, às 14:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito 
através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março 
de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 054/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020. EDITAL Nº 028/2020. 
OBJETO – Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA 
ELISIÁRIO SARDELA, Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, 
equipamentos essenciais necessários; conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico 
financeiro, constituindo partes integrantes desta Tomada de Preços. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 31 de março 2020, 
às 09:00 horas. Data da realização da sessão pública: dia 31 de março de 2020, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através 
do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, 
na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março de 
2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 056/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020. EDITAL Nº 029/2020. OBJETO – 
Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOÃO VIEIRA DA 
SILVA, Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos 
essenciais necessários; conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo 
partes integrantes desta Tomada de Preços. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 31 de março 2020, às 14:00 horas. Data da 
realização da sessão pública: dia 31 de março de 2020, às 14:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.
sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, 
fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito 
Municipal.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 058/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2020. EDITAL Nº 030/2020. OBJETO 
– Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DO 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES DR. ULYSSES GUIMARÃES – RECINTO DO RODEIO, situada na Rua Paulo Kojoroski, SN, Bairro Jardim São José, 
nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos essenciais necessários; conforme 
projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo partes integrantes desta Tomada 
de Preços. CONVÊNIO Nº 207/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO PELA SECRETARIA DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE 
NOVO HORIZONTE – SP. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 01 de abril 2020, às 09:00 horas. Data da realização da sessão 
pública: dia 01 de abril de 2020, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH 
– Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 
das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para conhecimento de interessados 
que foi impetrado pela empresa DGB Engenharia e Construções Ltda o recurso sob Processo 5789/2020, referente à habilita-
ção relativa à Concorrência nº 01/2020 – Edital nº. 15/2020- objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
obras de engenharia para execução de Infraestrutura Urbana – Pavimentação (recapeamento), em várias vias do município de 
Barretos-SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e todos os equipamentos de trabalho e de segurança para execução 
dos serviços, conforme planilha orçamentária básica, memorial descritivo e projetos anexos a este edital. Fica aberto o prazo de 
05 (cinco) dias uteis para contrarrazões, conforme Lei 8.666/1993. Barretos, 09 de março de 2020. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Contrato 25/2020 Contratada: IMPREJ ENGENHARIA LTDA; Modali-
dade: Tomada de Preços 12/2019. Objeto: Destinado a execução da 
construção de campo de futebol no bairro Boa Vista, no município 
de Rio Claro/SP, para atender a Secretaria Municipal de Obras. Va-
lor: R$483.715,74 (Quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e 
quinze reais e setenta e quatro centavos).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
PROCESSO Nº 2537/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE-
AMENTO NA RUA MARÍLIA.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: a partir do dia 
11/03/2020. O Edital Completo e Anexos estarão dis-
poníveis para consulta ou aquisição gratuita no site 
da Prefeitura Municipal, www.peruibe.sp.gov.br, ou 
na Secretaria de Administração localizado à Rua Nilo 
Soares Ferreira nº 50, Centro, Peruíbe/SP, mediante 
apresentação de mídia gravável (cd-rom, pendrive, 
etc.), 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCU-
MENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até as 10:00 do dia 27 
de março de 2020, no setor de protocolo.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 27 de 
março de 2020, às 10:30 horas, na sala de reuniões 
do Paço Municipal.
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO: Obrigatória, confor-
me edital completo.
VISITA TÉCNICA: Obrigatória, conforme edital com-
pleto.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

DE PERUÍBE, EM 06 DE MARÇO DE 2020.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Extrato de Aditamento Contratual
A Superintendência do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Vale do Ribeira  torna 
público termos aditivos que  prorrogam as 
seguintes ARPs, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 atualizada, visando fornecimento 
de equipamentos médico-hospitalares:
097/19 - INTERMED EQUIPAMENTO ME-
DICO HOSPITALAR LTDA – R$ 126.000,00
098/19 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA EPP – R$ 180.708,00
099/19 - SIEMENS HEALTHCARE DIAG-
NOSTICOS LTDA. – R$ 219.000,00
Vigência: 09.02.2020 a 08.09.2020. Proc. 
040/19 – PP 019/19. 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 019/2020

PROCESSO Nº 018/2020
PREGÃO PRESENCIAL

REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 
Encontra-se aberta no Departamen-
to Municipal de Compras e Licitações 
da Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 019/2020, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL – 
REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2020, 
PROCESSO nº 018/2020, do tipo me-
nor preço por item que trata da contra-
tação de empresa para eventual aqui-
sição de materiais de limpeza, café e 
açúcar para diversos departamentos 
da Prefeitura Municipal de Cananéia, 
no período de 12 meses.
Recebimento dos envelopes dia 
25/03/2020 até 14h00m
Abertura dos envelopes dia 25/03/2020 
será às 14h15m
O edital completo poderá ser obtido pe-
los interessados na Avenida Indepen-
dência, nº 374, Rocio, Cananéia- SP, 
de segunda à sexta-feira, nos horários 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 
17:30h. Outras informações ou escla-
recimentos, poderão ser obtidas pelo 
telefone (013) 3851-5100 ou no De-
partamento Municipal de Compras e 
Licitações, desta Prefeitura Municipal, 
no mesmo endereço e horário. O De-
partamento Municipal de Compras e 
Licitações não se responsabilizará pela 
falta de informações relativas ao proce-
dimento àqueles interessados que não 
confi rmarem a retirada do Edital.

Cananéia, 09 de março de 2020.
GABRIEL DOS SANTOS

OLIVEIRA ROSA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 
– CONSAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela legislação vigente, CON-
VOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo – Edital n° 002/2020 para prestarem 
as Provas Objetivas e Prova de Tempo de Experiência Profi ssional, a serem realizadas de 
acordo com as informações divulgadas neste Edital de Convocação. 
As Provas Objetivas e Experiência Profi ssional serão realizadas na cidade de Pariquera- 
Açu/SP, no dia 15 de março de 2020, conforme estabelecido a seguir: 

DATA DA PROVA FUNÇÕES 
15/03/2020 - DOMINGO 

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 08h00, sendo 
que às 08h30 serão fechados e mais nenhum candidato 

poderá adentrar ao local de provas.
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) 

- Instrumentador Cirúrgico 
- Técnico de Farmácia 

A relação em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, o local e a sala para a 
realização das Provas Objetivas e Tempo de Experiência Profi ssional, estará disponível no 
site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE (www.consaude.org.br), a partir de 10 de março de 2020. 
Não serão enviados cartões de convocação, devendo o candidato tomar conhecimen-
to dos locais e horários de aplicação das Provas Objetivas e Tempo de Experiência 
Profi ssional por meio da relação mencionada no parágrafo anterior. 
Se o candidato não localizar seu nome na relação geral de candidatos inscritos, deverá 
entrar em contato com o CONSAÚDE para verifi car o ocorrido, através do telefone (13) 
3856-9617, no horário das 09h00 às 16h00 (Horário Ofi cial de Brasília/DF), até o dia 13 de 
março de 2020. 
Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das Provas em outro dia, horário ou 
fora do local designado. 
O candidato deverá comparecer ao local designado para as Provas Objetivas e Tempo 
de Experiência Profi ssional com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido 
de: 
● Comprovante de inscrição (que só será solicitado, caso o candidato não conste da lista 
de inscritos); 
● Original de um dos documentos de identidade a seguir: cédula ofi cial de identidade; cartei-
ra e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social; Certifi cado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por 
Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade 
(CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com fotografi a 
na forma da Lei Federal nº 9.503/1997); 
● Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das Provas 
Objetivas e de Tempo de Experiência Profi ssional, documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identifi cação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
digital em formulário próprio; 
● Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos elei-
torais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais 
sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identifi cáveis e/ou danifi cados; e 
● Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 
● Caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta, de corpo transparente. 
Os documentos relativos à Prova de Tempo de Experiência Profi ssional deverão ser EN-
TREGUES AO FISCAL DA SALA, MEDIANTE PROTOCOLO, EXCLUSIVAMENTE NO DIA 
E LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, APÓS O FECHAMENTO DOS 
PORTÕES, EM MOMENTO QUE ANTECEDE A ENTREGA DAS FOLHAS DE RESPOS-
TAS DA PROVA E DOS CADERNOS DE QUESTÕES. 
Após a data e momento de entrega da documentação de Tempo de Experiência Profi ssional 
especifi cada acima, não serão aceitos outros documentos, sob qualquer hipótese.
A entrega dos documentos relativos à Prova de Tempo de Experiência Profi ssional não é 
obrigatória. 
Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
● Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados no 
Edital de Convocação; 
● Não apresentar documento original para realização das Provas Objetivas e Tempo de 
Experiência Profi ssional; 
● Não comparecer as Provas Objetivas e Experiência Profi ssional, seja qual for o motivo 
alegado; 
● Ausentar-se da sala de Provas sem o acompanhamento do Fiscal ou antes do tempo mí-
nimo de permanência estabelecido neste Edital; 
● For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por es-
crito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a Prova que estiver sendo realizada, 
ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadoras; 
● For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive, pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de 
relógio e/ou outros equipamentos similares, bem como protetor auricular e/ou fones de 
ouvido; 
● Lançar mão de meios ilícitos para executar as Provas Objetivas e Experiência Profi ssional; 
● Não devolver o material cedido para realização das Provas Objetivas; 
● Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a 
qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 
● Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
● Ausentar-se da sala de Provas, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 
● Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas; 
● Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros; e 
● For surpreendido portando qualquer equipamento eletrônico ao utilizar os sanitários. 
O candidato, ao ingressar no local de realização das Provas Objetivas e Experiência Profi s-
sional, deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja 
sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O apare-
lho celular, quando possível, deverá ter a bateria removida pelo próprio candidato. 
A totalidade das Provas terá a duração de 03h00 (três horas). 
Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 01 
(uma) hora do início das mesmas. 
Após o tempo mínimo de permanência em sala ou ao terminar a sua prova, o candidato 
deixará o Caderno de Questões e Folha de Respostas das Provas Objetivas, com o fi scal 
da sala. 
O candidato que insistir em sair antes do tempo mínimo estabelecido, descumprindo o aqui 
disposto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência do Processo Se-
letivo, o que será lavrado pelo Fiscal de Aplicação, passando à condição de candidato eli-
minado. 
O candidato, após entregar para o Fiscal de Sala todo o material correspondente às Provas 
Objetivas realizada, deverá, imediatamente, retirar-se da sala e do prédio onde estará sendo 
realizada esta fase, bem como não poderá utilizar os sanitários. 
O candidato que desejar utilizar o sanitário antes de sair do prédio, deverá solicitar o acom-
panhamento de um Fiscal antes de entregar o material correspondente a sua Prova. 
Os 02 (dois) últimos candidatos em sala deverão permanecer na mesma até que o último 
deles termine a prova. 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – 
CONSAÚDE não se responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das Provas Objetivas e Tempo de 
Experiência Profi ssional, nem por danos neles causados. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Con-
vocação para Realização das Provas Objetivas e de Tempo de Experiência Profi ssional. 

Pariquera-Açu/SP, 09 de março de 2020. 
LEIRI CRISTINA K. DE MELLO

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO e TÉCNICO DE FARMÁCIA 
LOCAL: CEFORH-CONSAÚDE 

ENDEREÇO: RUA PEDRO BONNE - AO LADO DO POSTO DE SAÚDE - CENTRO - 
PARIQUERA-AÇU 

SALA 01
NOME RG 

ADRIANA HELOISA DIAS LOPES DOS REIS MG-17197478 
CAMILO GUARINO BERTHOLINI 33708232-7 
CARMEN LIDIA DE JESUS 166282716 
DANIELA TEREZINHA DOS SANTOS FREITAS 33114514-5 
EDSON VERDES DIAS 42042279-1 
FRANCIELLE DE OLIVEIRA SANTANA 56866184-9 
GISLENE GONÇALVES BATISTA 44260374-5 
HELOIZA CRISTINA PAIVA DE LIMA 575992591 
HUGO DOMINGUES TEIXEIRA 41007606-5 
JESSICA DE OLIVEIRA MARIANO 52904029-3 
JOANA CRISTINA DE MEDEIROS ZATOR 41832989-8 
LANNA SENNE 45517824 
MARCELLY BRUNERI DA SILVA 48234067-8 
MARIA DE FÁTIMA SILVA PINTO 40226901-9 
MAURO EVANGELISTA CORREA JUNIOR 41902691-5 
NATALY DA ROCHA PAIVA 44351362-4 
NAYE DE CAMARGO BRISOLA VIEIRA 29926135-9 
REGIANE COLI PINTO 32710237-8 
RENAN GONÇALVES DE OLIVEIRA KURINO 41821302-1 
SILVIA ACACIA ALEXANDRE 43790686-3 
THAIS SANTOS DA SILVA 55094107-1 
VALQUIRIA DE PONTES RAMOS 42951990-4 
WANDA GABRIELY RIBEIRO DE MOURA 50077892-9 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU-
TURAS DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANU-
TENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO 
PERÍODO DE 12 MESES.
PR-G - PREGAO PRESENCIAL - 8/2020

EDITAL Nº: 10/2020
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO DE OBRAS 
E SERVICOS .
ADJUDICO E HOMOLOGO, nos termos da Le-
gislação em vigor, o procedimento licitatório e a 
classifi cação dos itens

Demais informações constantes
no PROCESSO Nº: 30/2020

COTA PRINCIPAL
FORNECEDOR: ICOCITAL ARTEFATOS DE CON-
CRETO LTDA
Item 3 e 4

TOTAL DO FORNECEDOR: 90.690,00
FORNECEDOR: DANIEL VIEIRA DE CAMARGO 
& CIA
Item 5
TOTAL DO FORNECEDOR: 36.500,00
COTA RESERVA
FORNECEDOR: ZAINCO ZANELLA IND.E C.DE 
ART.DE CIM.LTD
Item 1 e 2

TOTAL DO FORNECEDOR: 20.300,00
TOTAL GERAL: 147.490,00

IGUAPE, 09 DE MARÇO DE 2020.
WILSON ALMEIDA LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

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

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: CA47FBCC-20B0-4BF2-9790-6CB80E4B30F7
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo 22359/2019 – Modali-
dade Pregão Presencial nº 14/2020 – AQUI-
SIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA SE-
SAUD. DECISÃO DO PREGOEIRO: “Após 
a aprovação dos documentos técnicos apre-
sentados pela empresa detentora da melhor 
oferta, conforme parecer da área técnica de 
fl s. 382, o Sr. Pregoeiro declarou vencedo-
ra: Empresa: Vila Barcelona Comércio de 
Suprimentos e Equipamentos Eireli – ME – 
CNPJ sob o nº 22.719.411/0001-74 – Item 
01 – valor unitário R$ 2.535,00; valor total 
R$ 25.350,00. Ficando assim, todos intima-
dos do prazo recursal de três dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, e os 
demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegu-
rada vista imediata dos autos, nos termos 
do inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Fede-
ral nº 10520/2002”. Sergio Luiz Gueiros – 
09/03/2020. São Caetano do Sul, 09 de mar-
ço de 2020. Caio Lessio Previato – Diretor 
do Departamento de Licitações e Contratos.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 5560/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020
CONTRATO C.M. Nº 02/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA:  DOM BOSCO COMÉRCIO 
DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME
OBJETO:   Contratação de empresa espe-
cializada para o fornecimento de Água Mi-
neral para atender a demanda de consumo 
desta Edilidade, conforme especifi cações 
constantes no Termo de Referência (Anexo 
I) do Edital Pregão Presencial nº 02/2020, 
Processo Administrativo CM nº 5560/2019, 
pelo período de 12 (doze) meses.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.600,00 
(dezesseis mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.0
1.031.0001.2089.33903000 — Material de 
Consumo.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) me-
ses, com início em 09 de março de 2020 e 
término em 08 de março de 2021.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:  
09 de março de 2020.
São Caetano do Sul, 09 de março de 2020.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DE SUPRESSÃO

E DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2016

CONTRATO C.M. Nº 04/2016
TERMO ADITIVO Nº 04-04/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA:  MAPFRE SEGUROS GE-
RAIS S/A
OBJETO:   O objeto do termo aditivo é a  SU-
PRESSÃO de 01 (um) veículo Astra Sedan/
GM 2.0, Placa DBA-8642, Patrimônio 2853, 
e a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência 
do Contrato nº 04/2016, cujo objeto é a con-
tratação de empresa especializada para se-
gurar os veículos pertencentes à frota ofi cial 
da Câmara Municipal de São Caetano do 
Sul, passando de 12 (doze) veículos para 11 
(onze) veículos ofi ciais, pelo período de mais 
12 (doze) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 3.903,90 (três mil, no-
vecentos e três reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.
031.0001.2089.33903900 – Outros Serviços 
de Terceiros –Jurídica.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12 (doze) 
meses, com início à zero hora do dia 22 de 
fevereiro de 2020, até às vinte e quatro ho-
ras do dia 21 de fevereiro de 2021.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITI-
VO:  20 de fevereiro de 2020.
São Caetano do Sul, 20 de fevereiro de 2020.

EDISON ROBERTO PARRA
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO
RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO 

Nº 54/2019 AO CONTRATO Nº 54/2019 - 
PROC. Nº 20.596/2018 – CONTRATADA: 
ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS 
DOS EXCEPCIONAIS - AME – OBJETO: 
Prorrogação por mais 12 (doze) meses, 
a partir 25 de fevereiro de 2020 – VALOR: 
R$ 5.820.135,00 - DATA DA ASSINATURA: 
14/02/2020. Gestor: Guaíra Aparecida Paoli-
ni.  Fabricio Coutinho de Faria-Resp. p/Exp. 
da Secretaria Municipal de Educação. 

ERRATA
CONFORME PUBLICAÇÕES DO EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEI-
LÃO, PUBLICADO NESTE JORNAL NO DIA 06/03/2020 (pág. B 1 ) REFE-
RENTE AO MUTUARIO - GILBERTO JORGE DE SOUZA JUNIOR- CHB. 
1.1797.4138.394-9, FAZEMOS A SEGUINTE CORREÇÃO:
ONDE SE LÊ: ... A esse apartamento cabe o direito a uma vaga de garagem, 
indeterminada, localizada no 1º ou 2º subsolo, com a área comum de divisão 
não proporcional de 4,0228392ms2, equivalente a 0,8045678ms2 de constru-
ção, com o total de área real de 10,690678ms2, equivalente a 7,472704ms2 de 
construção, confrontando-se, de quem da Rua Maria Mari olha para o edifício, 
na frente com a área livre voltada para a Rua Maria Mari, no lado esquerdo com 
o apartamento nº 43, caixa de escada e hall de entrada, no lado direito com 
área livre e recuo lateral do prédio, e nos fundos com a caixa de escada e com 
o apartamento. Lance Mínimo Previsto: R$ 681.887,69. 
LEIA-SÊ: ... A esse apartamento cabe o direito a uma vaga de garagem, inde-
terminada, localizada no 1º ou 2º subsolo, com a área comum de divisão não 
proporcional de 4,0228392ms2, equivalente a 0,8045678ms2 de construção, 
com o total de área real de 10,690678ms2, equivalente a 7,472407ms2 de 
construção, confrontando-se, de quem da Rua Maria Mari olha para o edifício, 
na frente com a área livre voltada para a Rua Maria Mari, no lado esquerdo com 
o apartamento nº 43, caixa de escada e hall de entrada, no lado direito com 
área livre e recuo lateral do prédio, e nos fundos com a caixa de escada e com 
o apartamento nº42. Lance Mínimo Previsto: R$ 681.887,69. 

 São Paulo, 10/03/2020.
 HELIO JOSE ABDOU – JUCESP 603.

 Leiloeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 004/2020 - Processo nº 5.775/2020 
- Aquisição de Tubos de Concreto 
para uso na Rede de Drenagem na 
Confluência entre a Rua Antônio de 
Oliveira e Estrada Maria Imaculada – 
Jd. Santa Clara, com sessão marcada 
às 10h do dia 20/03/2020. Edital e in-
formações poderão ser obtidos junto ao 
Depto. de Licitações, das 09h às 16h, 
(11) 4785-3618/3475, lucia.emi@embu-
dasartes.sp.gov.br e/ou www.embuda-
sartes.sp.gov.br. Em, 09/03/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 051/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020. EDITAL Nº 026/2020. OBJETO 
– Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS CARVALHO 
LEME (Trecho entre a Avenida Jose Willibaldo e Rua São José), RUA HENRIQUE DIAS (Trecho entre Carvalho Leme até Rua Josué Quirino 
de Moraes), RUA CESÁRIO CASTILHO (Trecho entre Rua 28 de Outubro de Avenida Domingos Baraldo) RUA RODRIGUERS ALVES (Trecho 
entre Rua Campos Sales e Rua Josué Quirino de Moraes) e RUA OCTAVIANO MARCONDES (Trecho entre Rua São José e Rua Trajano 
Machado), Centro, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos essenciais 
necessários; conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo partes 
integrantes desta Tomada de Preços. CONVÊNIO Nº 622/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO PELA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE – SP. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 30 de março 
2020, às 09:00 horas. Data da realização da sessão pública: dia 30 de março de 2020, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito 
através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março 
de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 053/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020. EDITAL Nº 027/2020. OBJETO 
– Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA VALDEMAR 
CARDOSO (Trecho entre Rua Paschoal Antonio de Lazari e Rua Joao R. Vieira da Silva) RUA ARMANDO CARVALHO LEME (Trecho entre Rua 
Pascoal Antonio de Lazari e Rua Joao R. Vieira da Silva) e RUA ANTONIO GUARESCHI (Trecho entre Rua Paschoal Antonio de Lazari e Rua 
Joao R. Vieira da Silva), Vila Mariana, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos 
essenciais necessários; conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo 
partes integrantes desta Tomada de Preços. CONVÊNIO Nº 601/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO PELA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE – SP. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 30 de março 
2020, às 14:00 horas. Data da realização da sessão pública: dia 30 de março de 2020, às 14:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito 
através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março 
de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 054/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020. EDITAL Nº 028/2020. 
OBJETO – Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA 
ELISIÁRIO SARDELA, Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, 
equipamentos essenciais necessários; conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico 
financeiro, constituindo partes integrantes desta Tomada de Preços. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 31 de março 2020, 
às 09:00 horas. Data da realização da sessão pública: dia 31 de março de 2020, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através 
do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, 
na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março de 
2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 056/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020. EDITAL Nº 029/2020. OBJETO – 
Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOÃO VIEIRA DA 
SILVA, Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos 
essenciais necessários; conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo 
partes integrantes desta Tomada de Preços. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 31 de março 2020, às 14:00 horas. Data da 
realização da sessão pública: dia 31 de março de 2020, às 14:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.
sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, 
fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito 
Municipal.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 058/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2020. EDITAL Nº 030/2020. OBJETO 
– Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DO 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES DR. ULYSSES GUIMARÃES – RECINTO DO RODEIO, situada na Rua Paulo Kojoroski, SN, Bairro Jardim São José, 
nesta cidade de Novo Horizonte – SP, com fornecimento de todo material, mão de obra, equipamentos essenciais necessários; conforme 
projetos, memorial descritivo, plano de trabalho, orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo partes integrantes desta Tomada 
de Preços. CONVÊNIO Nº 207/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO PELA SECRETARIA DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE 
NOVO HORIZONTE – SP. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 01 de abril 2020, às 09:00 horas. Data da realização da sessão 
pública: dia 01 de abril de 2020, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH 
– Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 
das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. Novo Horizonte, 09 de março de 2020 – Toshio Toyota – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para conhecimento de interessados 
que foi impetrado pela empresa DGB Engenharia e Construções Ltda o recurso sob Processo 5789/2020, referente à habilita-
ção relativa à Concorrência nº 01/2020 – Edital nº. 15/2020- objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
obras de engenharia para execução de Infraestrutura Urbana – Pavimentação (recapeamento), em várias vias do município de 
Barretos-SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e todos os equipamentos de trabalho e de segurança para execução 
dos serviços, conforme planilha orçamentária básica, memorial descritivo e projetos anexos a este edital. Fica aberto o prazo de 
05 (cinco) dias uteis para contrarrazões, conforme Lei 8.666/1993. Barretos, 09 de março de 2020. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Contrato 25/2020 Contratada: IMPREJ ENGENHARIA LTDA; Modali-
dade: Tomada de Preços 12/2019. Objeto: Destinado a execução da 
construção de campo de futebol no bairro Boa Vista, no município 
de Rio Claro/SP, para atender a Secretaria Municipal de Obras. Va-
lor: R$483.715,74 (Quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e 
quinze reais e setenta e quatro centavos).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
PROCESSO Nº 2537/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE-
AMENTO NA RUA MARÍLIA.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: a partir do dia 
11/03/2020. O Edital Completo e Anexos estarão dis-
poníveis para consulta ou aquisição gratuita no site 
da Prefeitura Municipal, www.peruibe.sp.gov.br, ou 
na Secretaria de Administração localizado à Rua Nilo 
Soares Ferreira nº 50, Centro, Peruíbe/SP, mediante 
apresentação de mídia gravável (cd-rom, pendrive, 
etc.), 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCU-
MENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até as 10:00 do dia 27 
de março de 2020, no setor de protocolo.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 27 de 
março de 2020, às 10:30 horas, na sala de reuniões 
do Paço Municipal.
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO: Obrigatória, confor-
me edital completo.
VISITA TÉCNICA: Obrigatória, conforme edital com-
pleto.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

DE PERUÍBE, EM 06 DE MARÇO DE 2020.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Extrato de Aditamento Contratual
A Superintendência do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Vale do Ribeira  torna 
público termos aditivos que  prorrogam as 
seguintes ARPs, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 atualizada, visando fornecimento 
de equipamentos médico-hospitalares:
097/19 - INTERMED EQUIPAMENTO ME-
DICO HOSPITALAR LTDA – R$ 126.000,00
098/19 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA EPP – R$ 180.708,00
099/19 - SIEMENS HEALTHCARE DIAG-
NOSTICOS LTDA. – R$ 219.000,00
Vigência: 09.02.2020 a 08.09.2020. Proc. 
040/19 – PP 019/19. 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 019/2020

PROCESSO Nº 018/2020
PREGÃO PRESENCIAL

REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 
Encontra-se aberta no Departamen-
to Municipal de Compras e Licitações 
da Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 019/2020, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL – 
REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2020, 
PROCESSO nº 018/2020, do tipo me-
nor preço por item que trata da contra-
tação de empresa para eventual aqui-
sição de materiais de limpeza, café e 
açúcar para diversos departamentos 
da Prefeitura Municipal de Cananéia, 
no período de 12 meses.
Recebimento dos envelopes dia 
25/03/2020 até 14h00m
Abertura dos envelopes dia 25/03/2020 
será às 14h15m
O edital completo poderá ser obtido pe-
los interessados na Avenida Indepen-
dência, nº 374, Rocio, Cananéia- SP, 
de segunda à sexta-feira, nos horários 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 
17:30h. Outras informações ou escla-
recimentos, poderão ser obtidas pelo 
telefone (013) 3851-5100 ou no De-
partamento Municipal de Compras e 
Licitações, desta Prefeitura Municipal, 
no mesmo endereço e horário. O De-
partamento Municipal de Compras e 
Licitações não se responsabilizará pela 
falta de informações relativas ao proce-
dimento àqueles interessados que não 
confi rmarem a retirada do Edital.

Cananéia, 09 de março de 2020.
GABRIEL DOS SANTOS

OLIVEIRA ROSA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 
– CONSAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela legislação vigente, CON-
VOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo – Edital n° 002/2020 para prestarem 
as Provas Objetivas e Prova de Tempo de Experiência Profi ssional, a serem realizadas de 
acordo com as informações divulgadas neste Edital de Convocação. 
As Provas Objetivas e Experiência Profi ssional serão realizadas na cidade de Pariquera- 
Açu/SP, no dia 15 de março de 2020, conforme estabelecido a seguir: 

DATA DA PROVA FUNÇÕES 
15/03/2020 - DOMINGO 

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 08h00, sendo 
que às 08h30 serão fechados e mais nenhum candidato 

poderá adentrar ao local de provas.
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) 

- Instrumentador Cirúrgico 
- Técnico de Farmácia 

A relação em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, o local e a sala para a 
realização das Provas Objetivas e Tempo de Experiência Profi ssional, estará disponível no 
site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE (www.consaude.org.br), a partir de 10 de março de 2020. 
Não serão enviados cartões de convocação, devendo o candidato tomar conhecimen-
to dos locais e horários de aplicação das Provas Objetivas e Tempo de Experiência 
Profi ssional por meio da relação mencionada no parágrafo anterior. 
Se o candidato não localizar seu nome na relação geral de candidatos inscritos, deverá 
entrar em contato com o CONSAÚDE para verifi car o ocorrido, através do telefone (13) 
3856-9617, no horário das 09h00 às 16h00 (Horário Ofi cial de Brasília/DF), até o dia 13 de 
março de 2020. 
Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das Provas em outro dia, horário ou 
fora do local designado. 
O candidato deverá comparecer ao local designado para as Provas Objetivas e Tempo 
de Experiência Profi ssional com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido 
de: 
● Comprovante de inscrição (que só será solicitado, caso o candidato não conste da lista 
de inscritos); 
● Original de um dos documentos de identidade a seguir: cédula ofi cial de identidade; cartei-
ra e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social; Certifi cado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por 
Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade 
(CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com fotografi a 
na forma da Lei Federal nº 9.503/1997); 
● Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das Provas 
Objetivas e de Tempo de Experiência Profi ssional, documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identifi cação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
digital em formulário próprio; 
● Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos elei-
torais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais 
sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identifi cáveis e/ou danifi cados; e 
● Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 
● Caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta, de corpo transparente. 
Os documentos relativos à Prova de Tempo de Experiência Profi ssional deverão ser EN-
TREGUES AO FISCAL DA SALA, MEDIANTE PROTOCOLO, EXCLUSIVAMENTE NO DIA 
E LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, APÓS O FECHAMENTO DOS 
PORTÕES, EM MOMENTO QUE ANTECEDE A ENTREGA DAS FOLHAS DE RESPOS-
TAS DA PROVA E DOS CADERNOS DE QUESTÕES. 
Após a data e momento de entrega da documentação de Tempo de Experiência Profi ssional 
especifi cada acima, não serão aceitos outros documentos, sob qualquer hipótese.
A entrega dos documentos relativos à Prova de Tempo de Experiência Profi ssional não é 
obrigatória. 
Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
● Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados no 
Edital de Convocação; 
● Não apresentar documento original para realização das Provas Objetivas e Tempo de 
Experiência Profi ssional; 
● Não comparecer as Provas Objetivas e Experiência Profi ssional, seja qual for o motivo 
alegado; 
● Ausentar-se da sala de Provas sem o acompanhamento do Fiscal ou antes do tempo mí-
nimo de permanência estabelecido neste Edital; 
● For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por es-
crito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a Prova que estiver sendo realizada, 
ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadoras; 
● For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive, pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de 
relógio e/ou outros equipamentos similares, bem como protetor auricular e/ou fones de 
ouvido; 
● Lançar mão de meios ilícitos para executar as Provas Objetivas e Experiência Profi ssional; 
● Não devolver o material cedido para realização das Provas Objetivas; 
● Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a 
qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 
● Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
● Ausentar-se da sala de Provas, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 
● Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas; 
● Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros; e 
● For surpreendido portando qualquer equipamento eletrônico ao utilizar os sanitários. 
O candidato, ao ingressar no local de realização das Provas Objetivas e Experiência Profi s-
sional, deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja 
sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O apare-
lho celular, quando possível, deverá ter a bateria removida pelo próprio candidato. 
A totalidade das Provas terá a duração de 03h00 (três horas). 
Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 01 
(uma) hora do início das mesmas. 
Após o tempo mínimo de permanência em sala ou ao terminar a sua prova, o candidato 
deixará o Caderno de Questões e Folha de Respostas das Provas Objetivas, com o fi scal 
da sala. 
O candidato que insistir em sair antes do tempo mínimo estabelecido, descumprindo o aqui 
disposto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência do Processo Se-
letivo, o que será lavrado pelo Fiscal de Aplicação, passando à condição de candidato eli-
minado. 
O candidato, após entregar para o Fiscal de Sala todo o material correspondente às Provas 
Objetivas realizada, deverá, imediatamente, retirar-se da sala e do prédio onde estará sendo 
realizada esta fase, bem como não poderá utilizar os sanitários. 
O candidato que desejar utilizar o sanitário antes de sair do prédio, deverá solicitar o acom-
panhamento de um Fiscal antes de entregar o material correspondente a sua Prova. 
Os 02 (dois) últimos candidatos em sala deverão permanecer na mesma até que o último 
deles termine a prova. 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – 
CONSAÚDE não se responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das Provas Objetivas e Tempo de 
Experiência Profi ssional, nem por danos neles causados. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Con-
vocação para Realização das Provas Objetivas e de Tempo de Experiência Profi ssional. 

Pariquera-Açu/SP, 09 de março de 2020. 
LEIRI CRISTINA K. DE MELLO

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO e TÉCNICO DE FARMÁCIA 
LOCAL: CEFORH-CONSAÚDE 

ENDEREÇO: RUA PEDRO BONNE - AO LADO DO POSTO DE SAÚDE - CENTRO - 
PARIQUERA-AÇU 

SALA 01
NOME RG 

ADRIANA HELOISA DIAS LOPES DOS REIS MG-17197478 
CAMILO GUARINO BERTHOLINI 33708232-7 
CARMEN LIDIA DE JESUS 166282716 
DANIELA TEREZINHA DOS SANTOS FREITAS 33114514-5 
EDSON VERDES DIAS 42042279-1 
FRANCIELLE DE OLIVEIRA SANTANA 56866184-9 
GISLENE GONÇALVES BATISTA 44260374-5 
HELOIZA CRISTINA PAIVA DE LIMA 575992591 
HUGO DOMINGUES TEIXEIRA 41007606-5 
JESSICA DE OLIVEIRA MARIANO 52904029-3 
JOANA CRISTINA DE MEDEIROS ZATOR 41832989-8 
LANNA SENNE 45517824 
MARCELLY BRUNERI DA SILVA 48234067-8 
MARIA DE FÁTIMA SILVA PINTO 40226901-9 
MAURO EVANGELISTA CORREA JUNIOR 41902691-5 
NATALY DA ROCHA PAIVA 44351362-4 
NAYE DE CAMARGO BRISOLA VIEIRA 29926135-9 
REGIANE COLI PINTO 32710237-8 
RENAN GONÇALVES DE OLIVEIRA KURINO 41821302-1 
SILVIA ACACIA ALEXANDRE 43790686-3 
THAIS SANTOS DA SILVA 55094107-1 
VALQUIRIA DE PONTES RAMOS 42951990-4 
WANDA GABRIELY RIBEIRO DE MOURA 50077892-9 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU-
TURAS DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANU-
TENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO 
PERÍODO DE 12 MESES.
PR-G - PREGAO PRESENCIAL - 8/2020

EDITAL Nº: 10/2020
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO DE OBRAS 
E SERVICOS .
ADJUDICO E HOMOLOGO, nos termos da Le-
gislação em vigor, o procedimento licitatório e a 
classifi cação dos itens

Demais informações constantes
no PROCESSO Nº: 30/2020

COTA PRINCIPAL
FORNECEDOR: ICOCITAL ARTEFATOS DE CON-
CRETO LTDA
Item 3 e 4

TOTAL DO FORNECEDOR: 90.690,00
FORNECEDOR: DANIEL VIEIRA DE CAMARGO 
& CIA
Item 5
TOTAL DO FORNECEDOR: 36.500,00
COTA RESERVA
FORNECEDOR: ZAINCO ZANELLA IND.E C.DE 
ART.DE CIM.LTD
Item 1 e 2

TOTAL DO FORNECEDOR: 20.300,00
TOTAL GERAL: 147.490,00

IGUAPE, 09 DE MARÇO DE 2020.
WILSON ALMEIDA LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

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

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B9gazetasp.com.br
Terça-feira, 10 De março De 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.014/2020
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA 
ME/EPP/COOP) 
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 
14.014/2020 – Processo n.º 86118/2019-64, que tem como objeto a seleção de 
propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de  chapa 
galvanizada, barra chata de ferro, barra de ferro, barra de cantoneira e dobradiça, 
para  serem utilizados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP, 
nos serviços de manutenção em UMES da SEDUC, UBS e Prontos-Socorros da 
SMS, Conjuntos Poliesportivos da SEMES, Unidades da SEDS, SEMAM, SECULT, 
Paço Municipal e nos diversos próprios municipais da Zona Leste, Zona Noroeste, 
Morros, Zona Intermediária e Área Continental do Município, conforme descrição 
constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O encerramento do 
recebimento das propostas dar-se-á em 20/03/2020, às 08h00 e a disputa de 
lances ocorrerá em 20/03/2020 às 10h30. O edital, na íntegra, encontra-se 
disponível a partir de 10/03/2020, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, 
através do aplicativo “Licitações-e”. 
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5094 ou 
e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br. 
Santos, 09 de março de 2020. 

ELIANA OLIVEIRA AMORIM
COORDENADORA DE LICITAÇÕES
COLIC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14.015/2020
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA 
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 
14.015/2020 – Processo n.º 87296/2019-58, cujo objeto é a seleção de propostas 
para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de conjuntos de mesa e 
cadeira para aluno, a serem utilizados nas Unidades da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme descrição constante no Anexo I, do Edital. O encerramento do 
recebimento das propostas dar-se-á em 23/03/2020, às 08h00 e a disputa de 
lances ocorrerá em 23/03/2020 às 10h00. 
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 10/03/2020, no endereço 
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5094, ou 
e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br.
Santos, 09 de março de 2020.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações - COLIC

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

H  OMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 27/2019, que tem como 
objeto a contratação de empresa para pres-
tação de serviços técnicos especializados 
de suporte, sob demanda, na área de Tec-
nologia da Informação da USCS. Diante dos 
termos do processo licitatório, o Pregoeiro 
ADJUDICOU o objeto da licitação às empre-
sas vencedoras e o Reitor da Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul – USCS 
HOMOLOGOU o processo licitatório às em-
presas CITY CONNECT SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA LTDA, o lote 01 no valor total 
de R$ 183.279,36; FABRICADS SOLUÇÕES 
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 
o lote 02 no valor total de R$ 577.082,88, o 
lote 03 no valor total de R$ 149.233,92.
São Caetano do Sul, 09 de março de 2020.

Lúcio Flávio Dantas – Pregoeiro
Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi - Reitor 

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 02/2020 
– PROC. nº 22/2020 – Entrega dos envelopes: 
até 26/03/2020 às 8h45. Abertura da licitação: 
26/03/2020 a partir das 9h00. NA PUBLICAÇÃO 
DO DIA 07/03/2020 ONDE SE LÊ: Objeto: Cons-
trução de adutoras... LEIA-SE: Objeto: elabora-
ção de projeto executivo de Interceptor de Esgotos 
Sanitários 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 levanta-
mento topográfico, sondagens do subsolo e licen-
ciamento ambiental, conforme descrito no Anexo 
1 do Edital Memorial Descritivo Custo Estimado: 
R$238.503,33 Prazo: 150 dias. Demais informa-
ções e retirada do edital com a C.L., na Rua Antô-
nio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/
SP, das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 de se-
gunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e página 
do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.
gov.br. S.J.R.P 09.03.2020 – Sonia Maria Franco 
da Silva Gomes – Presidente da CL
ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS 03/2020 – PROC. nº 23/2020 – En-
trega dos envelopes: até 27/03/2020 às 8h45. 
Abertura da licitação: 27/03/2020 a partir das 
9h00. Objeto: elaboração de projeto executivo 
de Interceptor de Esgotos Sanitários na Av. Dr. 
Ernani Pires margem direita do Córrego Piedade, 
no Município de São José do Rio Preto, conforme 
descrito no Anexo 1 do Edital. Custo Estimado: 
de R$151.081,74 Prazo: 120 dias. Demais infor-
mações e retirada do edital com a C.L., na Rua 
Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio 
Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 
de segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, 
e página do SeMAE na internet: www.semae.
riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 06.03.2020 – Ceci 
K. Bueno de Caprio – Gerente GPO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 - Processo nº 40/2020-Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Rua Augusta Saran (trecho entre R. dos Bittencourt  e R. Ricardo Santa Rosa)-Vila Santa 
Maria, neste Municipio, com recursos provenientes da rubrica 18-Chefia de Obras-Pavimentações-Contrapartida-
FINISA.-Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 horas do dia 27/03/2020.Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 
51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. -A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia indicado 
às 09h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.-Esclarecimentos 
Fone (19) 3671-9720 -Casa Branca, 09.03.2020-Marco César de Paiva Aga-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO

Chamamento Público nº 11/2019
Processo nº 11300/2019

Objeto: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO, 
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE 
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA 
REDE ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO 
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
CARAGUATATUBA, POR MEIO DE 
CONTRATO DE GESTÃO.
Reabertura: 30/03/2020 às 10h00min.
Edital Retificado, informações e local de 
realização: www.caraguatatuba.sp.gov.
br/licitacoes/ e Publicado em sua inte-
gra no Diário Oficial do Município de 
Caraguatatuba.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Chamamento Público nº 02/2020 – 
Processo nº 5574/2020
Objeto: CREDENCIAMENTO DE 
CLÍNICAS VETERINÁRIAS PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CASTRAÇÃO CIRÚRGICA NAS 
ESPÉCIES CANINAS E FELINAS.
Abertura: 25/03/2020 às 10h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

Comunicamos aos interessados em 
participarem do PP nº 03/2020, que 
tem como objeto o Registro de Preços 
de Aduelas em Concreto Armado, que 
o Edital do referido certame passou 
por alterações. Fica remarcada a data 
de abertura para o dia 20/03/2020 ás 
14h00min. O Edital alterado pode ser 
obtido no sítio www.caraguatatuba.sp.
gov.br/licitacoes/. Caraguatatuba, 09 
de março de 2020.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 13/2019

Processo nº 41.543/2019
EDITAL Nº 286/2019

Objeto: Contratação de empresa para 
execução de Reforma nas Unidades 
Básicas de Saúde - UBS - bairros Casa 
Branca, Massaguaçu e Tinga - Tipo de 
Licitação: Menor Preço Global - Entrega 
dos Envelopes até as 09h30m do dia 
26/03/2020, com abertura no mesmo 
dia às 10h00m, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Administração. 
O edital completo e seus anexos encon-
tram-se disponível no site WWW.cara-
guatatuba.sp.gov.br / link licitações.

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

EMBU DAS ARTES

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

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

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

ENEIAS MUNIZ BONFIM e NEIVANE ALVES DE ALENCAR. 
Ele, de nacionalidade brasileira, analista de telecomunica-
ções, divorciado, nascido em Embu das Artes, SP, no dia 27 
de junho de 1979, residente e domiciliado a Tereza, Nº 368, 
Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filho de MANO-
EL AVELINO DO BONFIM e de ELZA LARA MUNIZ. Ela, de 
nacionalidade brasileira, musicista, divorciada, nascida em 
Manaus, AM, no dia 08 de abril de 1983, residente e domi-
ciliada a dos Orquidófilos, Nº 923, Maria Auxiliadora, Embu 
das Artes, SP, filha de BENJAMIM CORTEZ FERNANDES 
DE ALENCAR e de ANTONIA MARIA ALVES DE ALENCAR. 

IVANILDO RIBEIRO DA SILVA e JESSICA MENDES DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de produ-
ção, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28 de abril de 
1990, residente e domiciliado a Cedro, Nº 54, Jardim Santa 
Rita, Embu das Artes, SP, filho de BETO ANGELICA DA SIL-
VA e de MARIZETE RIBEIRO PINTO DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, solteira, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia 20 de dezembro de 1990, 
residente e domiciliada a Cedro, Nº 54, Jardim Santa Rita, 
Embu das Artes, SP, filha de JOÃO DELMONDES OLIVEIRA 
e de CICERA MENDES DA CONCEIÇÃO. 

ELYON DANTAS FERREIRA e JUCIANE XAVIER DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de 
computador, divorciado, nascido em Itapicuru, BA, no dia 
17 de novembro de 1990, residente e domiciliado a Narumi 
Nakayama, Nº 313, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu 
das Artes, SP, filho de ENOQUE JOSE FERREIRA e de LICIA 
PETRIA DANTAS FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, auxiliar de dentista, divorciada, nascida em Nordestina, 
BA, no dia 01 de dezembro de 1991, residente e domicilia-
da a Narumi Nakayama, Nº 313, Jardim Nossa Senhora de 
Fátima, Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ MOURA DOS 
SANTOS e de LUZIA XAVIER DOS SANTOS. 

ROBINSON LUÍS PEREIRA DO NASCIMENTO e ANGELA 
LEMOS DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, moto-
rista, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15 de no-
vembro de 1983, residente e domiciliado a Equador, Nº 445, 
Jardim dos Moraes, Embu das Artes, SP, filho de RAIMUNDO 
DO NASCIMENTO e de ELIZABETE DA SILVA PEREIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, teleoperadora, solteira, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia 20 de abril de 1989, residente 
e domiciliada a Equador, Nº 445, Jardim dos Moraes, Embu 
das Artes, SP, filha de GERALDO ALVES DE SOUZA e de 
ANA LEMOS DA SILVA. 

ILDEMAR GOMES PEREIRA e ANA MARTINS MADEIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, divorciado, 
nascido em Itaipé, MG, no dia 23 de setembro de 1956, re-
sidente e domiciliado a Augusto de Almeida Batista, Nº 701, 
Jardim Santa Emília, Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO 
GOMES DUARTE e de AMBRÓSINA FLORISBELA DUAR-
TE. Ela, de nacionalidade brasileira, cozinheira, divorciada, 
nascida em Santo Antônio, ES, no dia 14 de janeiro de 1959, 
residente e domiciliada a Augusto de Almeida Batista, Nº 701, 
Jardim Santa Emília, Embu das Artes, SP, filha de OTAVIO 
ANICETO MADEIRA e de MARIA MARTINS MADEIRA. 

CARLOS ROBERTO QUILOTI FILHO e FLAVIA GRACILIA-
NA GONÇALVES PEDROSO DA SILVA. Ele, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 12 de novembro de 1985, residente 
e domiciliado a Uberlândia, Nº 55, Parque Luíza, Embu das 
Artes, SP, filho de CARLOS ROBERTO QUILOTI e de MARLI 
APARECIDA DA SILVA QUILOTI. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 26 
de junho de 1984, residente e domiciliada a Uberlândia, Nº 
55, Parque Luíza, Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ ADAU-
TO PEDROSO DA SILVA e de MARIA APARECIDA GON-
ÇALVES DA SILVA. 

DRIELLEN ANDRESSA PEREIRA AMARO e JOYCE VE-
NANCIO DE JESUS. Ela, de nacionalidade brasileira, aten-
dente de caixa, solteiro, nascida em São Paulo, SP, no dia 
18 de dezembro de 1993, residente e domiciliada a Frutal, 
Nº 90, Parque Luíza, Embu das Artes, SP, filha de SERGIO 
AMARO NETO e de ADRIANA PEREIRA DO LAGO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, cobradora, solteira, nascida em 
Embu das Artes, SP, no dia 18 de maio de 1996, residente e 
domiciliada a Frutal, Nº 90, Parque Luíza, Embu das Artes, 
SP, filha de AGNALDO DE JESUS e de CLAUDIA APARECI-
DA VENANCIO DOS SANTOS. 

JAIME PINHEIRO DA SILVA e GENECI BARBOSA DO NAS-
CIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, construtor civil, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 05 de agosto de 
1968, residente e domiciliado a Arapongas, Nº 176, Jardim 
Vista Alegre, Embu das Artes, SP, filho de e de ALEXANDRI-
NA PINHEIRO DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
costureira, solteira, nascida em Coroaci, MG, no dia 24 de 
novembro de 1970, residente e domiciliada a Arapongas, 
Nº 176, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes, SP, filha de 
MOACIR DAMASCÊNO DO NASCIMENTO e de MARIA DO 
ROSÁRIO BARBOSA DO NASCIMENTO. 

MICHAEL GABRIEL SOUZA DE PAULA e JOELMA PEREI-
RA DE ANDRADE. Ele, de nacionalidade brasileira, arma-
zenista, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 11 de 
maio de 1993, residente e domiciliado a Santo Antônio, Nº 
163, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filho de NOE 
RODRIGUES DE PAULA e de CRISTIANE RODRIGUES DE 
SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, 
nascida em Vitória da conquista, BA, no dia 24 de abril de 
1992, residente e domiciliada a Santo Antônio, Nº 163, Jar-
dim São Marcos, Embu das Artes, SP, filha de JOEL PEREI-
RA DA SILVA e de SUZANA NUNES DE ANDRADE. 

MAXWELL PAIXÃO DOS SANTOS e ANA CAROLINA SAN-
TOS CRUZ. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar admi-
nistrativo, solteiro, nascido em Salvador, BA, no dia 07 de 
outubro de 1997, residente e domiciliado a Hipopótamo, Nº 
81, Jardim Casa Branca, Embu das Artes, SP, filho de FRAN-
CISCO OLIVEIRA DOS SANTOS e de RUBIACI LEMOS DA 
PAIXÃO. Ela, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, 
solteira, nascida em Vitória da conquista, BA, no dia 26 de 
dezembro de 1999, residente e domiciliada a das Magnólias, 
Nº 47, Jardim Flórida, Embu das Artes, SP, filha de VALDIVIO 
JOSÉ DA CRUZ e de KEYLA SANTOS. 

WESLEY COSMO DE JESUS e SABRINA MANOELA GOIS 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, assistente 
de loja, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 19 de 
fevereiro de 1999, residente e domiciliado a São Bernardo, 
Nº 26, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filho de RO-
BERTO SILVA DE JESUS e de JANAINA COSMO DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, estoquista, solteira, nascida 
em São roque, SP, no dia 18 de junho de 1997, residente e 
domiciliada a Cardoso Moreira, Nº 373, Jardim Olinda, São 
Paulo, SP, filha de ELISSANDRO DOS SANTOS e de MAR-
CIA JOSE GOIS. 

DIEGO JOSE DA SILVA e DANIELE SANTOS SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, professor educação física, sol-
teiro, nascido em Osasco, SP, no dia 30 de julho de 1990, 
residente e domiciliado a Santo Antônio, Nº 533, Jardim São 
Marcos, Embu das Artes, SP, filho de DONIZETE JOSÉ DA 
SILVA e de DENISE DE PAULA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, psicóloga, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 15 de novembro de 1994, residente e domiciliada a Gio-
sué Carducci, Nº 05, Jardim Boa Vista, São Paulo, SP, filha 
de ERIVALDO EVANGELISTA DA SILVA e de ANA PAULA 
DOS SANTOS SILVA. 

HERIBERTO DOMINGUES DA SILVA e LILA SILVA DE SOU-
SA. Ele, de nacionalidade brasileira, marceneiro, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 03 de abril de 1983, resi-
dente e domiciliado a São Tome, Nº 132, Jardim São Marcos, 
Embu das Artes, SP, filho de JORGE DOMINGUES DA SILVA 
e de MARLI QUEIROZ DA SILVA. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, auxiliar de marcenaria, divorciada, nascida em Jacobi-
na, BA, no dia 29 de agosto de 1982, residente e domiciliada 

Proclamas
a Vinte e Tres, Nº 38, Jardim Novo Record, Taboão da Serra, 
SP, filha de JOÃO GOMES DE SOUSA e de LEONICE NU-
NES DA SILVA. 

EWERTON SILVA MOTIZUKI e GISELE SILVA GOMES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 18 de fevereiro de 1994, residente e 
domiciliado a Itapecerica-Campo Limpo, Nº 2082, Jardim 
Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de ROSIVALDO 
MOTIZUKI e de JOSELIA SILVA DE ALMEIDA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, analista de marketing, solteira, nascida 
em Taboão da Serra, SP, no dia 03 de julho de 1988, residen-
te e domiciliada a José Linhares, Nº 27, Jardim Santa Emília, 
Embu das Artes, SP, filha de JOÃO MANOEL GOMES e de 
LUCIA MARIA DA SILVA. 

ELDER PAULO FREIRE e EDILENE DA SILVA ARAUJO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nascido 
em Mauá, SP, no dia 03 de julho de 1983, residente e do-
miciliado a Caoby José Soares, Nº 251, Jardim Saint Moritz, 
Taboão da Serra, SP, filho de JOSAFA PAULO FREIRE JU-
NIOR e de DIRCE LEONARDI FREIRE. Ela, de nacionalida-
de brasileira, assistente administrativo, solteira, nascida em 
Taboão da Serra, SP, no dia 02 de maio de 1982, residente e 
domiciliada a Água Branca, Nº 506, Jardim Laila, Embu das 
Artes, SP, filha de ANTONIO GALDINO DE ARAUJO e de 
AGENILDA MARIA DA SILVA ARAUJO. 

SEBASTIÃO ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA SONIA AL-
MEIDA. Ele, de nacionalidade brasileira, porteiro, divorciado, 
nascido em Ervália, MG, no dia 22 de outubro de 1966, re-
sidente e domiciliado a Raul Tabajara, Nº 62, Santa Rosa, 
Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO FIRMO DE OLIVEIRA 
e de MARIA CASTORINA DE OLIVEIRA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, cozinheira, divorciada, nascida em Barra do 
choça, BA, no dia 27 de novembro de 1967, residente e domi-
ciliada a Raul Tabajara, Nº 62, Santa Rosa, Embu das Artes, 
SP, filha de ADELINO SANTOS DE ALMEIDA e de MARIA 
DE LOURDES ALMEIDA. 

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS e STEFANY CAROLINY 
DA SILVA DO AMARAL. Ele, de nacionalidade brasileira, 
ajudante geral, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
29 de dezembro de 1992, residente e domiciliado a José do 
Patrocínio, Nº 99, Jardim Flórida, Embu das Artes, SP, filho 
de JOSE CARLOS DOS SANTOS e de VALERIA ELIAS PE-
REIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 23 de setembro de 1993, 
residente e domiciliada a José do Patrocínio, Nº 99, Jardim 
Flórida, Embu das Artes, SP, filha de GILBERTO ALVES DO 
AMARAL e de IVONEIDE LIMA DA SILVA DO AMARAL. 

WALLACE DOS SANTOS SOARES e GRACIELE ARAÚ-
JO DE JESUS. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de 
logística, solteiro, nascido em São roque, SP, no dia 28 de 
julho de 1996, residente e domiciliado a Fideralina Gomes de 
Almieda, Nº 318, Jardim Freitas Junior, Taboão da Serra, SP, 
filho de CARLOS DOS ANJOS SOARES e de MARIA JOSE 
DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, Assistente 
de Condomínio, solteira, nascida em Araci, BA, no dia 26 
de julho de 1996, residente e domiciliada a Perova, Nº 414, 
Jardim Castilho, Embu das Artes, SP, filha de INACIO DE JE-
SUS e de PAULA ARAÚJO DE JESUS. 

SIVALDO FREIRE ROCHA e CLEONICE TEREZA DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, 
solteiro, nascido em Boa nova, BA, no dia 21 de janeiro de 
1976, residente e domiciliado a José Linhares, Nº 64, Jardim 
Santa Emília, Embu das Artes, SP, filho de SILVINO PEDRO 
ROCHA e de NEUZA FREIRE SANTOS. Ela, de nacionalida-
de brasileira, servidora pública, solteira, nascida em Taboão 
da Serra, SP, no dia 27 de abril de 1984, residente e domici-
liada a José Linhares, Nº 64, Jardim Santa Emília, Embu das 
Artes, SP, filha de JOSÉ DOS SANTOS FILHO e de TEREZA 
CARVALHO DOS SANTOS. 

ERISVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e ADRIANA LIMA 
FERNANDES. Ele, de nacionalidade brasileira, encarregado 
de estoque, divorciado, nascido em Ilhésus, BA, no dia 10 de 
maio de 1973, residente e domiciliado a João Carlos Munhoz 
Vaquero, Nº 345, Novo Osasco, Osasco, SP, filho de ANTO-
NIO FRANCISCO DOS SANTOS e de ALZIRA FRANCISCA 
DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente 
de rh, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 25 de junho 
de 1985, residente e domiciliada a São Marcos, Nº 81, Jardim 
São Marcos, Embu das Artes, SP, filha de GUMERCINDO 
FERNANDES e de EMILIA LIMA FERNANDES. 

HELDER DE JESUS COSTA e TATIANE DA SILVA PLA-
CEDINO. Ele, de nacionalidade brasileira, taxista, solteiro, 
nascido em Felício dos santos, MG, no dia 21 de junho de 
1980, residente e domiciliado a Amazonas, Nº 535, Jardim 
Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filho de JOSUE 
GEDEÃO DA COSTA e de GABRIELA DE ASSIS MOREI-
RA COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, babá, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de fevereiro de 1982, 
residente e domiciliada a Amazonas, Nº 535, Jardim Novo 
Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filha de FRANCISCO 
HORÁCIO PLACEDINO e de FRANCISCA DO CARMO DA 
SILVA. 

ALVINO JUSTINO DOS SANTOS FILHO e TATIANE NAS-
CIMENTO DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
autônomo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 07 de 
maio de 1979, residente e domiciliado a Indianópolis, Nº 208, 
Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filho de ALVINO 
JUSTINO DOS SANTOS e de NAIR ROSA DOS SANTOS. 
Ela, de nacionalidade brasileira, professora de educação in-
fantil, solteira, nascida em Embu das Artes, SP, no dia 25 
de abril de 1983, residente e domiciliada a Indianópolis, Nº 
208, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filha de RAI-
MUNDO APOLINARIO DOS SANTOS e de MARIA MIRALVA 
LOPES DO NASCIMENTO. 

RAFAEL FELIPE BRAZ e PRISCILA IRINEU DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, músico, divorciado, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 20 de julho de 1983, residente e do-
miciliado a Ilha Porchat, Nº 116, Esplanada, Embu das Artes, 
SP, filho de ANTONIO BRAZ e de SARA CRISTINA NOEL DA 
SILVA BRAZ. Ela, de nacionalidade brasileira, recepcionista, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de janeiro de 
1991, residente e domiciliada a Ilha Porchat, Nº 116, Espla-
nada, Embu das Artes, SP, filha de GINALDO DA SILVA e de 
IVONE DE FÁTIMA IRINEU DA SILVA. 

JEAN CARLOS VIEIRA DE OLIVEIRA e KELLY AMANDA 
SILVA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, pe-
dreiro, solteiro, nascido em Boa viagem, CE, no dia 21 de 
agosto de 1977, residente e domiciliado a Ursa Maior, Nº 
156, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filho de JOÃO 
CARNEIRO DE OLIVEIRA e de FRANCISCA VIEIRA DE 
OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, di-
vorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 19 de julho de 
1978, residente e domiciliada a Ursa Maior, Nº 156, Jardim 
do Colégio, Embu das Artes, SP, filha de JOSE DOS SAN-
TOS e de MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS. 

GINIANDRIS DA SILVA e THAINA PEREIRA DE SOUZA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, solteiro, 
nascido em Santa rita, PB, no dia 09 de março de 1989, re-
sidente e domiciliado a dos Cisnes, Nº 185, Jardim Vazame, 
Embu das Artes, SP, filho de GIVALDO DA SILVA e de MARIA 
APARECIDA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do 
lar, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 15 de junho de 
1994, residente e domiciliada a dos Cisnes, Nº 185, Jardim 
Vazame, Embu das Artes, SP, filha de NEWTON DE SOUZA 
e de EDITH PEREIRA. 

JOSE PEREIRA NETO e VERA LUCIA PEREIRA DE PAIVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, analista junior, solteiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia 09 de setembro de 1978, re-
sidente e domiciliado a Botucatu, Nº 713, Jardim Dom José, 
Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ PEREIRA FILHO e de 
MARIA JOSE DE JESUS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
pedagoga, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 
25 de dezembro de 1979, residente e domiciliada a Botuca-
tu, Nº 713, Jardim Dom José, Embu das Artes, SP, filha de 
CONCESSO PEREIRA DE PAIVA e de ZULEICA OLIVEIRA 
PEREIRA DE PAIVA. 

MARCOS SOUZA GOBIRA e MARIA CECÍLIA DE SOUSA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, supervisor de logística, di-
vorciado, nascido em Jordânia, MG, no dia 28 de agosto de 
1982, residente e domiciliado a Inês Boccolini Ribeiro, Nº 35, 
Jardim de Lourdes, Embu das Artes, SP, filho de e de RO-
SÂNGELA SOUZA GOBIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de pcp, solteira, nascida em Itapecerica da serra, SP, 
no dia 24 de março de 1996, residente e domiciliada a Inês 
Boccolini Ribeiro, Nº 35, Jardim de Lourdes, Embu das Artes, 
SP, filha de ANTONIO SOUSA SILVA e de MARIA JOSELITA 
VASCONCELOS DE SOUSA. 

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

Embu das Artes, 09 de março de 2020.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
RIO CLARO - SP

Data do leilão:26/3/2020 - A partir das: 11:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA 3, Nº 1120, CENTRO, 
RIO CLARO , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 esta-
belecido a RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA ,SP, telefone 11932854559, faz saber que devi-
damente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima 
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de 
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou 
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, 
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vin-
te por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo 
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo 
índice que remunera as cadernetas de poupança do dia do 
aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado 
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos ter-
mos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, 
sujeitos, porém, a atualização até no momento da realiza-
ção da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, 
imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com 
execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente 
que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED:1EE08- CONTRATO: 803415826015-3- EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA- AGENCIA: 0341 - RIO 
CLARO
SIONEIA CALDEIRA DE OLIVEIRA, BRASILEIRO(A), 
ENFERMEIRA, CPF 71725270897, CI 7218989 SSP/
SP, CASADO(A) COM DAVID ANTUNES DE OLIVEI-
RA, BRASILEIRO(A), AJUDANTE DE MECANICO, CPF 
77695194891, CI 89274088 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A AVENIDA M-17, Nº 
1068, METADE DO LOTE 07, QUADRA 11, JARDIM CHER-
VESON, EM RIO CLARO, SP, COM A AREA CONSTRUI-
DA DE 81,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARA-
GEM SE HOUVER. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 86.334,67
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 150.000,00

ITUPEVA, 10/3/2020
ARY ANDRÉ NETO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Data do leilão: 30/3/2020 - A partir das: 13:50
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA DOUTOR NEL-
SON D AVILA, Nº 40, CENTRO , SAO JOSE DOS CAM-
POS , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 esta-
belecido a RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA ,SP, telefone 11932854559, faz saber que devi-
damente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima 
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de 
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou 
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, 
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vin-
te por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo 
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo 
índice que remunera as cadernetas de poupança do dia do 
aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado 
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos ter-
mos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, 
sujeitos, porém, a atualização até no momento da realiza-
ção da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, 
imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com 
execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente 
que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED:B37523 - CONTRATO: 8163458055369- EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA- AGENCIA: 1634 - JAR-
DIM SATELITE
MAURO VENTURA PETITE, BRASILEIRO(A), OP DE 
TRATAMENTO SUPERFICIE I, CPF 15858200672, CI 
1394313 SSP/MG, CASADO(A) COM MARIA BERENI-
CE TIBURCIO PETITE, BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF 
34586610697, CI 237428408 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 320, TIPO I, 
LOCALIZADO NO 3º PAVIMENTO, BLOCO B, CONJUNTO 
RESIDENCIAL EDIFICIO ARRAIAL DO CABO, A RUA ICA-
TU, Nº 1840, PARQUE INDUSTRIAL, EM SAO JOSE DOS 
CAMPOS, SP, COM A AREA PRIVATIVA DE 44,133M2, 
AREA COMUM DE 8,864M2, AREA DE ESTACIONAMEN-
TO (COBERTA + DESCOBERTA) DE 45,291M2, TOTA-
LIZANDO UMA AREA DE 98,288M2, CABENDO -LHE O 
DIREITO A UMA VAGA NA GARAGEM EM LUGAR INDE-
TERMINADO, COM TODAS AS SUA INSTALACOES, BEN-
FEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 356.774,21
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 152.000,00

ITUPEVA, 10/3/2020
ARY ANDRÉ NETO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
GUARATINGUETA - SP

Data do leilão: 30/3/2020 - A partir das: 11:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA MONSENHOR FELIP-
PO, Nº 162, CENTRO, GUARATINGUETA , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 esta-
belecido a RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA ,SP, telefone 11932854559, faz saber que devi-
damente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima 
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de 
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou 
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, 
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vin-
te por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo 
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo 
índice que remunera as cadernetas de poupança do dia do 
aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado 
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos ter-
mos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, 
sujeitos, porém, a atualização até no momento da realiza-
ção da praça.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, 
imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com 
execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente 
que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED:B37563 - CONTRATO: 803065817724-4- EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA- AGENCIA: 0306 - GUA-
RATINGUETA
MARCELO DA CUNHA SAMPAIO, BRASILEIRO(A), CO-
MERCIANTE, CPF 10023351837, CI 20336522 SSP/RJ, 
SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, A RUA 
HUM, Nº 61, LOTE Nº 08, QUADRA 07, CONJUNTO HA-
BITACIONAL VILA DOS COMERCIARIOS II, EM GUARA-
TINGUETA, SP, COM A AREA CONSTRUIDA DE 40,95M2, 
AREA DE 170,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALA-
COES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E 
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 14.446,31
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 130.730,00

ITUPEVA, 10/3/2020
ARY ANDRÉ NETO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Data do leilão: 30/3/2020 - A partir das: 13:50
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA DOUTOR NEL-
SON D AVILA, Nº 40, CENTRO , SAO JOSE DOS CAM-
POS , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 esta-
belecido a RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA ,SP, telefone 11932854559, faz saber que devi-
damente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima 
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de 
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou 
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, 
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vin-
te por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo 
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo 
índice que remunera as cadernetas de poupança do dia do 
aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado 
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos ter-
mos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, 
sujeitos, porém, a atualização até no momento da realiza-
ção da praça.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, 
imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com 
execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente 
que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED:B49523- CONTRATO: 816340584761-9- EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA- AGENCIA: 1634 - JAR-
DIM SATELITE
NILSON ANTUNES , BRASILEIRO(A), SOLDADO, CPF 
01466469838, CI 13221661 SSP/SP, CASADO(A) COM 
ISABEL CRISTINA SILVA ANTUNES , BRASILEIRO(A), 
DO LAR, CPF 06610830800, CI 071882922 IFP/RJ.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO RESIDENCIAL, A 
RUA ANTONIO BOARINI, Nº 137, PARTE DO LOTE 17, 
QUADRA N-52, JARDIM TORRAO DE OURO, BAIRRO 
DA PERNAMBUCANA, EM SAO JOSE DOS CAMPOS, SP, 
COM A AREA DE 82,240M2, AREA DE 158,65M2, COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER-
TENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 13.460,26
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 185.000,00

ITUPEVA, 10/3/2020
ARY ANDRÉ NETO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
GUARATINGUETA - SP

Data do leilão:30/3/2020 - A partir das: 11:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA MONSENHOR FELIP-
PO, Nº 162, CENTRO, GUARATINGUETA, SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 esta-
belecido a RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA ,SP, telefone 11932854559, faz saber que devi-
damente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima 
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de 
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou 
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, 
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vin-
te por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo 
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo 
índice que remunera as cadernetas de poupança do dia do 
aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado 
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos ter-
mos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, 
sujeitos, porém, a atualização até no momento da realiza-
ção da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, 
imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com 
execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente 
que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED:B50074 - CONTRATO: 803065817336-2- EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA- AGENCIA: 0306- GUA-
RATINGUETA 
IRACEMA AUGUSTA DOS REIS , BRASILEIRO(A), CA-
BELEIREIRA, CPF 33838801849, CI 8868401 SP, SOLTEI-
RO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, A RUA 
DOIS (RUA ATONIO DE ALMEIDA), Nº 37, LOTE Nº 14, 
QUADRA 08, CONJUNTO HABITACIONAL VILA DOS CO-
MERCIARIOS I, EM GUARATINGUETA, SP, COM A AREA 
CONSTRUIDA DE 30,89M2, AREA DE 170,00M2, COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER-
TENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 17.495,72
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 296.000,00

ITUPEVA, 10/3/2020
ARY ANDRÉ NETO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
JACAREI - SP

Data do leilão: 30/3/2020 - A partir das: 14:50
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA DOUTOR LUCIO MAL-
TA, Nº 585, CENTRO, JACAREI, SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 esta-
belecido a RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA ,SP, telefone 11932854559, faz saber que devi-
damente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima 
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de 
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou 
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, 
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vin-
te por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo 
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo 
índice que remunera as cadernetas de poupança do dia do 
aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado 
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos ter-
mos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, 
sujeitos, porém, a atualização até no momento da realiza-
ção da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, 
imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com 
execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente 
que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED:B50079 - CONTRATO: 103144102476-4- EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA- AGENCIA: 0314 - JA-
CAREI
FATIMA ALBERIGI RODRIGUES, BRASILEIRO(A), BAN-
CARIA, CPF 83112464834, SEPARADO(A) JUDICIAL e 
cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 23, LO-
CALIZADO NO 1º ANDAR OU 2º PAVIMENTO, BLOCO I, 
EDIFICIO SAO DIEGO, CONJUNTO RESIDENCIAL BELA 
VISTA, A RUA SAO DIEGO, Nº 631, JARDIM CALIFOR-
NIA, EM JACAREI, SP, COM A AREA REAL PRIVATIVA DE 
50,44M2, AREA COMUM DE 2,71M2, AREA COMUM DE 
DIVISAO NAO PROPORCIONAL DE 1,41443M2, PERFA-
ZENDO A AREA TOTAL DE 54,5643M2, CABENDO-LHE O 
DIREITO DE USO DE UMA VAGA PARA ESTACIONAMEN-
TO, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITO-
RIAS, PERTENCES E ACESSORIOS. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 281.426,16
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 147.900,00

ITUPEVA, 10/3/2020
ARY ANDRÉ NETO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CAMPINAS - SP

Data do leilão: 26/3/2020 - A partir das: 13:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA JACY TEIXEIRA 
CAMARGO, Nº 940, JARDIM DO LAGO I, CAMPINAS , 
SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 esta-
belecido a RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA ,SP, telefone 11932854559, faz saber que devi-
damente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima 
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de 
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou 
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, 
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vin-
te por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo 
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo 
índice que remunera as cadernetas de poupança do dia do 
aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado 
além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos ter-
mos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, 
sujeitos, porém, a atualização até no momento da realiza-
ção da praça.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, 
imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com 
execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente 
que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED:B50712- CONTRATO: 8029658042426- EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA- AGENCIA: 0296 AG 
CAMPINAS
SONIA APARECIDA SILVA, BRASILEIRO(A), CONTADO-
RA, CPF 01687564809, CI 11998580 SSP/SP, SOLTEI-
RO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 32, LOCA-
LIZADO NO 4º PAVIMENTO, BLOCO D, CONDOMINIO 
RESIDENCIAL PAULICEIA I, A RUA ERNESTO NAPOLI, 
Nº 1044, JD PAULICEIA, EM CAMPINAS, SP, COM A AREA 
UTIL DE 54,6589M2, AREA COMUM DE 5,0605M2, AREA 
TOTAL DE 59,7194M2, CABENDO-LHE DIREITO A UMA 
VAGA DESCOBERTA NO ESTACIONAMENTO COLETI-
VO, PARA AUTOMOVEIS DE PASSEIO DE PEQUENO 
OU MEDIO PORTE, EM LUGAR INDETERMINADO , COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER-
TENCES E ACESSORIOS. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 189.766,28
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 170.500,00

ITUPEVA, 10/3/2020
ARY ANDRÉ NETO
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3ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP ID 4265 CONT. EDITAL - 4ª VARA CÍVEL DE MOGI DAS CRUZES/SP
Ficam intimados deste edital: os representantes legais da MASSA FALIDA GESTRA SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 38.766.549/0001-64, CREDORES 
HABILITADOS NOS AUTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL SECCIONAL DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, FAZENDA ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DEMAIS INTERESSADOS. 
O Doutor LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA, MM., Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos do Estado de São Paulo, faz 
saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que por este Juízo processam-se nos autos n. 
0080034-51.1998.8.26.0577, a FALÊNCIA de GESTRA SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 38.766.549/0001-64, tendo como ADMINISTRADOR JUDICIAL ELY DE 
OLIVEIRA FARIA, inscrito na OAB/SP sob o n. 201.008, realizar-se-á público leilão para alienação dos respectivos bens arrecadados. DO CONDUTOR DO 
LEILÃO: o pregão para a venda e arrematação dos bens arrecadados, descritos abaixo, será conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, 
através do LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, sistema devidamente homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com sede na 
Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, telefones 0800 789 1200 e (11) 3969- 1200, website www.leje.com.br, 
e-mail: judiciario@leje.com.br, de acordo com a legislação aplicável e regras a seguir expostas. DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o 
horário de Brasília 1º Leilão: Início no dia 09/04/2020 às 10:00h com término no dia 14/04/2020 às 10:00h - VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 475.290,00 
(quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa mil reais), em julho de 2014, as fls. 1.765/1.780 (poderá ser atualizada à época da realização do leilão 
através do contador judicial). 2º Leilão: Dia 14/04/2020, a partir das 10:01h com término no dia 12/05/2020 às 10:00h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 80% DA 
AVALIAÇÃO: R$ 427.761,00 (quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e um reais). CONDIÇÃO DE VENDA: os interessados poderão participar 
do leilão de forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, através do website www.leje.com.br ou no auditório localizado na sede do leiloeiro, respectivamente, 
ofertando seus lances de forma simultânea e em igualdade de condições. Para tanto deverão se cadastrar previamente indo pessoalmente até a sede ou pelo 
site do Leilão Judicial Eletrônico, com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência da data designada para início do leilão, aceitar os termos e 
condições informados, assinar e reconhecer firma do mesmo, encaminhando-o para o endereço do gestor à Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, 
Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, juntamente com as cópias autenticadas dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG ou outro documento oficial 
com foto, CPF/MF, comprovante de endereço e certidão de casamento, se casado for; II – Pessoa Jurídica: Contrato Social com as últimas alterações, 
comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG ou outro documento oficial com foto e CPF/MF) ou procuração do representante com firma 
reconhecida. Os cadastros ficam sujeitos à conferência de identidade em banco de dados oficiais. DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DO 
LANCE: Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não 
podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. Os lances oferecidos no auditório presencial serão imediatamente divulgados no ambiente 
eletrônico, assim como os lances oferecidos no ambiente eletrônico serão divulgados no auditório presencial a fim de que todos os participantes tenham 
conhecimento das ofertas em tempo real, não se admitindo lances remetidos via e-mail, fax ou telefone. Os interessados que desejarem participar do leilão na 
forma eletrônica poderão enviar seus lances previamente à data indicada acima pelo site do leiloeiro. No dia e hora marcados para a abertura do leilão, ocasião 
em que também serão captados os lances presenciais por, no mínimo, 20 (vinte) minutos. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos finais, o sistema 
prorrogará sucessivamente a disputa para até 3 (três) minutos para que todos os participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances. DO 
PAGAMENTO: o pagamento da arrematação será feito À VISTA: através de guia de depósito judicial emitida pelo leiloeiro no dia útil seguinte após o término 
do leilão. Não sendo ofertados lances pelo valor mínimo e/ou demais condições previstas neste edital, fica o leiloeiro autorizado a receber propostas em 
condições diversas das estipuladas neste edital por 15 (quinze) dias, hipótese em que mesmo a melhor proposta colhida não se equivalerá à 
venda/arrematação, cabendo ao Exmo. Juiz competente avaliar se a proposta é, ou não, conveniente à Falida, o Administrador Judicial e o representante do 
Ministério Público. Neste caso, o proponente da melhor proposta, caso acolhida/homologado, será intimado para, no prazo a ser fixado, efetuar o pagamento, 
em juízo, do valor do sinal (sempre no mínimo de 25% do valor total proposto) ou do valor total do preço proposto (dependendo das condições da proposta 
acolhida/homologada), ficando obrigado a depositar o valor das parcelas, caso a proposta envolva parcelamento, nas condições e prazos previstos neste 
edital, sendo eventual saldo garantido com caução idônea no caso dos bens móveis e hipoteca dos próprios imóveis no caso dos imóveis. Não sendo efetuado 
o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam 
submetidos à apreciação, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, CPC). DA COMISSÃO: a comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço em caso de arrematação; e o pagamento será feito através de boleto bancário ou outro 
meio a ser indicado pelo LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, devendo o comprovante ser encaminhado para o e-mail: contato@leje.com.br DO PAGAMENTO 
E AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação será lavrado de imediato e nele serão mencionadas as condições nas quais foi(ram) alienado(s) o(s) 
bem(ns). A carta de arrematação, com respectivo mandado de imissão na posse, será expedida pelo Juízo do processo em epigrafe, a requerimento do 
arrematante, após efetuado o depósito da arrematação a vista ou da parcela, bem como o valor da comissão do leiloeiro, prevalecendo o próprio imóvel como 
garantia, prova de pagamento do imposto de transmissão e demais despesas (art. 901 e ss., CPC). DA VISITAÇÃO: O interessado deverá entrar em contato 
com o leiloeiro para agendar a visitação do(s) bem(ns). As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei n. 11.101/2005 e, no que couber, o Código de 
Processo Civil, e demais legislações aplicáveis. A publicação do presente edital supre a exigência contida no parágrafo único do art. 889 do CPC, sendo o 
mesmo, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 11.101/2005. BEM: UM PRÉDIO RESIDENCIAL, COM 118,00M² 
DE ÁREA, QUE RECEBEU O NÚMERO 346 DA RUA GALILEIA( AV.7), conforme assim melhor descrito na matrícula n. 12.135 do 1º Registro de Imóveis e 
Anexos de São José dos Campos/SP: imóvel residencial assobradado, composto pelo lote 15 da quadra 29, do loteamento “cidade jardim”, seção “bosque 
dos eucaliptos”, com área de 250,00m², medindo e confrontando: 10,00 metros de frente para a rua a15; 25,00 metros do lado direito para o lote ri nº 780, 25,00 
metros do lado esquerdo para o lote ri nº 778 e 10,00 metros nos fundos para o lote ri n. 797. CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Trata-se de uma 
construção assobradada, erigida recuada 5,00m do alinhamento da rua e afastada das laterais do lote. De alvenaria de tijolos/blocos de cimento, estrutura de 
telhas de barro, a casa dispõe de sala, copa, 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro social e lavanderia; no recuo frontal, coberto com telhas de barro sobre 
estrutura de madeira, abrigo para três carros; nos fundos do lote, edícula térrea com 27,00m². paredes internas revestidas com massa corrida e pintura a base 
de látex; sobre revestimento de azulejos, até o teto, nas áreas “molhadas”; forro de laje; pisos de tacos nos dormitórios e lajotas cerâmicas mas demais 
dependências; caixilhos de ferro, gabinete de pia; instalações elétricas e hidráulicas embutidas, com banheiros dotados de aparelhos sanitários e metais de 
padrão comercial. Regular estado de conservação, idade aparente de 25 anos e área de 173,00m², em números redondos. ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua 
Galileia, n. 346, “Cidade Jardim”, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos/SP, CEP 12233-250. VALOR DE AVALIAÇÃO INTEGRAL: R$ 475.290,00 
(quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa mil reais), em julho de 2014, as fls. 1.765/1.780. FRAÇÃO COPROPRIETÁRIO (50%): R$ 237.645,00 
(duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), não atingível pela arrecadação. VALOR DO IMÓVEL EM 2ª HASTA: R$ 427.761,00 
(quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e um reais). O deságio recai somente sobre a quota parte arrecadada, não prejudicando interesse de 
coproprietário, com fundamento no art. 843, CPC. INFORMAÇÕES DA MATRÍCULA: R.14 HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU, datada de outubro de 1.996, 
em favor de ITEC S/A, CNPJ n. 96.452.347/0001-44. AV. 15 BLOQUEIO, datada de abril de 2006, oriunda dos autos do processo em epígrafe. ÔNUS/ 
DÉBITOS: Os bens descritos neste edital serão vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se encontram e livres de quaisquer ônus. (sejam débitos 
de água, luz, gás, taxas, multas, IPTU e ITR (art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005 e art. 130, CTN), e não haverá sucessão do arrematante nas 
obrigações do devedor, inclusive as de natureza propter rem os quais serão de responsabilidade da falida. (§ 1º do art. 141, da Lei n. 11.101/2005). Eventual 
regularização e retificação de área do(s) imóvel(eis) será(ão) de responsabilidade do arrematante. As despesas com a transferência do domínio/propriedade 
(ITBI/ registro no RGI), Imposto Territorial Rural/Urbano ou outros impostos, taxas e demais encargos incidentes sobre o imóvel com fato gerador a partir da 
data da arrematação, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 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 art. 887, do CPC. Impedir, perturbar ou fraudar 
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem constitui 
crime (art. 358, CP); suscitar vício infundado com o objetivo de ensejar a desistência da arrematação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 
903, § 6º, CPC), passível, em qualquer um dos casos, das penalidades previstas em lei, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento 
de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos bens. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – Pessoalmente perante a vara onde tramita a 
presente ação, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, site www.leje.com.br e leiloeiro oficial, através do e-mail: contato@leje.com.br. São José 
dos Campos/SP, 13 de fevereiro de 2020. Dr. LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São José dos 
Campos do Estado de São Paulo

ID 4635

3ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
Ficam intimados deste edital: os representantes legais da MASSA FALIDA CERÂMICA WEISS S/A, CNPJ nº 60.188.984/0001-08, CREDORES 
HABILITADOS NOS AUTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL SECCIONAL DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, FAZENDA ESTADUAL, INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO AGRÁRIA, PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS E DEMAIS INTERESSADOS, LUCIA HELENA BONADIO BACCHIOCCHI, CPF n. 494.252.008-82 e seu cônjuge CARLO BACCHIOCCHI, CPF 
n. 037.920.808-34, ANA MARIA BONADIO BECKER CPF n. 145.546.668-91 e seu cônjuge OTÁVIO MONTEIRO BECKER, CPF n. 145.546.668-91, 
EUGENIO BONADIO NETO, CPF n. 373.538.458-72 e sua cônjuge WALKIRIA ROSE MARY LERUSSI BONADIO, CPF n. 656.934.268-15, SUZANA 
BONADIO CARÁ, CPF n. 048.024.848-60 e seu cônjuge GUILHERME DE MIRANDA CARÁ, CPF n. 789.378.768-68, GUSTAVO HENRIQUE LOBATO 
BONADIO, CPF n. 277.661.398-98, MARIO CORIOLANO BONADIO, CPF n. 018.569.798-49 e cônjuge se casado for, MARIO ALFREDO WEISS, CPF n. 
018.562.948-20 e sua cônjuge SERGIA ELZA BONADIO WEISS, CPF n. 050.529.528-80, ABELINA DE MORAIS CARÁ, CPF n. 159.441.638-95, EDUARDO 
ROUBAUD, CPF n. 003.457.688-68 e sua cônjuge LUIZA ROUBAUD, CPF n. 288.654.758-11, PLINIO BONADIO CARÁ, CPF n. 007.986.578-04, ILLA 
THEODOLINDA BONADIO TOSTA, CPF n. 005.320.228-74, GENÉSIA BOLINI BONADIO, CPF n. 371.540.288-15, CERES DE MIRANDA CARÁ, CPF n. 
547.728.938-49, MARILENA CARÁ CHOJNOWSKI, CPF n. 788.727.828-72, ELOISA HELENA CARÁ HENRIQUES FELIPPE, CPF n. 030.246.358-58, 
LUCIANA CARÁ MONTEIRO, CPF n. 101.178.318-59 e seu cônjuge FERNANDO JOSÉ CAMARGO MONTEIRO, CPF n. 250.357.628-15, GILBERTO DI 
CAPODARSO CARÁ, CPF n. 003.065.618-40, CRISTINA CARÁ SIMÕES, CPF n. 042.959.688-03 e seu cônjuge ANTONIO CARLOS SIMÕES, CPF n. 
026.072.878-04, ANTONIO CARLOS CARÁ, CPF n. 019.376.068-13 e cônjuge se casado for, OTAVIANO CARÁ, CPF n. 975.556.578-72, ALEXANDRE 
CARÁ, CPF n. 093.902.398-93. Sebastiao Assis Mendes Neto (OAB 103330/SP), Ely de Oliveira Faria (OAB 201008/SP), Regina Sene Webb (OAB 
232430/SP), Emir Souza E Silva (OAB 28461/SP), Jorge Elias Fraiha (OAB 33737/SP), NILDA LEIDE DOURADOR (OAB 100751/SP) O Doutor LUÍS 
MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA, MM., Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos do Estado de São Paulo, faz saber a todos 
quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que por este Juízo processam-se nos autos nº 0036049-03.1996.8.26.0577, a 
FALÊNCIA de CERÂMICA WEISS S/A, CNPJ n. 60.188.984/0001-08, tendo como ADMINISTRADOR JUDICIAL ELY DE OLIVEIRA FARIA, inscrito na 
OAB/SP sob o n. 201.008, realizar-se-á público leilão para alienação dos respectivos bens arrecadados. DO CONDUTOR DO LEILÃO: o pregão para a venda 
e arrematação dos bens arrecadados, descritos abaixo, será conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, através do LEILÃO JUDICIAL 
ELETRÔNICO, sistema devidamente homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com sede na Alameda Rio Negro, n. 161, 
Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, telefones 0800 789 1200 e (11) 3969- 1200, website www.leje.com.br, e-mail: judiciario@leje.com.br, 
de acordo com a legislação aplicável e regras a seguir expostas. DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 1º Leilão: 1º 
Leilão: Início no dia 13/04/2020 às 14:40h com término no dia 16/04/2020 às 14:40h - VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE 13,34%: 
R$ 10.829.986,96 (dez milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). (poderá ser atualizada à época da 
realização do leilão). 2º Leilão: Início no dia 16/04/2020 às 14:40h com término no dia 12/05/2020 às 14:40h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 80% DO VALOR 
ATUALIZADO DA FRAÇÃO IDEAL DE 13,34%: R$ 8.663.989,56 (oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta 
e seis centavos). CONDIÇÃO DE VENDA: os interessados poderão participar do leilão de forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, através do website 
www.leje.com.br ou no auditório localizado na sede do leiloeiro, respectivamente, ofertando seus lances de forma simultânea e em igualdade de condições. 
Para tanto deverão se cadastrar previamente indo pessoalmente até a sede ou pelo site do Leilão Judicial Eletrônico, com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) 
de antecedência da data designada para início do leilão, aceitar os termos e condições informados, assinar e reconhecer firma do mesmo, encaminhando-o 
para o endereço do gestor à Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, juntamente com as cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG ou outro documento oficial com foto, CPF/MF, comprovante de endereço e certidão de casamento, se casado 
for; II – Pessoa Jurídica: Contrato Social com as últimas alterações, comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG ou outro documento oficial 
com foto e CPF/MF) ou procuração do representante com firma reconhecida. Os cadastros ficam sujeitos à conferência de identidade em banco de dados 
oficiais. DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DO LANCE: Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O Usuário é responsável por 
todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. Os lances oferecidos no 
auditório presencial serão imediatamente divulgados no ambiente eletrônico, assim como os lances oferecidos no ambiente eletrônico serão divulgados no 
auditório presencial a fim de que todos os participantes tenham conhecimento das ofertas em tempo real, não se admitindo lances remetidos via e-mail, fax ou 
telefone. Os interessados que desejarem participar do leilão na forma eletrônica poderão enviar seus lances previamente à data indicada acima pelo site do 
leiloeiro. No dia e hora marcados para a abertura do leilão, ocasião em que também serão captados os lances presenciais por, no mínimo, 20 (vinte) minutos. 
Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos finais, o sistema prorrogará sucessivamente a disputa para até 3 (três) minutos para que todos os 
participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances. DO PAGAMENTO: o pagamento da arrematação será feito À VISTA: através de guia de depósito 
judicial emitida pelo leiloeiro no dia útil seguinte após o término do leilão. Não sendo ofertados lances pelo valor mínimo e/ou demais condições previstas neste 
edital, fica o leiloeiro autorizado a receber propostas em condições diversas das estipuladas neste edital por 15 (quinze) dias, hipótese em que mesmo a melhor 
proposta colhida não se equivalerá à venda/arrematação, cabendo ao Exmo. Juiz competente avaliar se a proposta é, ou não, conveniente à Falida, o 
Administrador Judicial e o representante do Ministério Público. Neste caso, o proponente da melhor proposta, caso acolhida/homologado, será intimado para, 
no prazo a ser fixado, efetuar o pagamento, em juízo, do valor do sinal (sempre no mínimo de 25% do valor total proposto) ou do valor total do preço proposto 
(dependendo das condições da proposta acolhida/homologada), ficando obrigado a depositar o valor das parcelas, caso a proposta envolva parcelamento, 
nas condições e prazos previstos neste edital, sendo eventual saldo garantido com caução idônea no caso dos bens móveis e hipoteca dos próprios imóveis 
no caso dos imóveis. Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lanços 
imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, CPC). DA COMISSÃO: a comissão 
devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço em caso de arrematação; e o pagamento 
será feito através de boleto bancário ou outro meio a ser indicado pelo LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, devendo o comprovante ser encaminhado para o 
e-mail: contato@leje.com.br DO PAGAMENTO E AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação será lavrado de imediato e nele serão mencionadas as 
condições nas quais foi(ram) alienado(s) o(s) bem(ns). A carta de arrematação, com respectivo mandado de imissão na posse, será expedida pelo Juízo do 
processo em epigrafe, a requerimento do arrematante, após efetuado o depósito da arrematação a vista ou da parcela, bem como o valor da comissão do 
leiloeiro, prevalecendo o próprio imóvel como garantia, prova de pagamento do imposto de transmissão e demais despesas (art. 901 e ss., CPC). DA 
VISITAÇÃO: O interessado deverá entrar em contato com o leiloeiro para agendar a visitação do(s) bem(ns). As demais condições obedecerão ao que dispõe 
a Lei n. 11.101/2005 e, no que couber, o Código de Processo Civil, e demais legislações aplicáveis. A publicação do presente edital supre a exigência contida 
no parágrafo único do art. 889 do CPC, sendo o mesmo, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 11.101/2005. 
BEM: FRAÇÃO IDEAL DE 13,34% DE UMA GLEBA DE TERRAS DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CERÂMICA WEISS OBJETO DA MATRÍCULA Nº 
43.633 DO CRI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – ALTURA DA SAÍDA 150 DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA (SENTIDO SÃO PAULO) , sem 
benfeitorias, com área global de 166.641,00m2 situada no Bairro do Serimbura, a qual tem a seguinte linha perimétrica: “começa no ponto P0, situado no 
centro do córrego, junto ao pontilhão existente na antiga estrada de Rodagem São Paulo-Rio, seguindo deste ponto pelo alinhamento da mesma estrada, com 
o rumo de 18º30’NE, na distância de 95,20m até o ponto P1, onde faz uma deflexão à esquerda de 3º58’, seguindo pelo mesmo alinhamento e com o rumo 
de 14º32’NE, na distância de 440,90m até o ponto P2, onde faz uma deflexão à direita de 104º 51’, seguindo com o rumo de 60º 37’ SE, na distância de 
196,90m até o ponto P3, onde faz uma deflexão à esquerda de 90º 00’, seguindo com o rumo de 29º 23’ NE na distância de 163,00 até o ponto P4, onde faz 
uma deflexão à direita de 78º 15’, seguindo com o rumo de 72º 22’ SE na distância de 143,20m até o ponto P5, onde faz uma deflexão de 102º 00’ à direita, 
seguindo com o rumo de 29º 38’ SW na distância de 213,70m até o ponto P6, onde faz uma deflexão à esquerda de 11º 56’, seguindo com o rumo de 17º 24’ 
SW, na distância de 213,80m até o ponto P7, onde faz uma deflexão à direita de 42º 40’ seguindo com o rumo de 60º 22’ SW na distância de 362,90m até o 
ponto P8, onde faz uma deflexão à direita de 70º 18’ seguindo com o rumo de 49º 20’ NW na distância de 63,00m até o ponto P0, onde teve início a linha 
perimétrica: Dito imóvel tem as seguintes divisas e confrontações: do ponto P0 ao ponto P2, divide com a antiga estrada de Rodagem São Paulo-Rio, do ponto 
P2 ao ponto P4, divide com terrenos de propriedade da Light SA – Serviços de Eletricidade, do ponto P4 ao ponto P5 divide com faixa de terreno de 
propriedade da mesma Light SA – Serviços de Eletricidade e da Ford Motor do Brasil SA, do ponto P5 ao ponto P7, divide com terreno de propriedade de Light 
SA – Serviços de Eletricidade; do ponto P7 ao ponto P8, divide com a Rodovia Presidente Dutra e, do ponto P8 ao ponto P0, divide com a margem direita do 
córrego existente, estando cadastrado no INCRA sob o n. 635.197.007-102-3, com área total de 13,7 – área explorada de 0,0 – área explotável de 13,7 – 
módulo 10,00 n. de módulo 1,37 e fração mínima de parcelamento – 10,0, conforme assim melhor descrito na matrícula nº 43.663 do Registro de Imóveis e 
Anexos de São José dos Campos/SP. INSCRIÇÃO NA PREFEITURA n. 40.0352.0001.0001. ENDEREÇO DO IMÓVEL: Altura da saída 150 da Rodovia 
Presidente Dutra (sentido São paulo); entesta a via marginal Av. Deputado Matarazzo, a alça de acesso e a Avenida Florestan Fernandes, Bairro Serimbura, 
perímetro urbano de São José dos Campos, conforme laudo de avaliação de fls. 4.469-4.528. VALOR DE AVALIAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL: R$ 
57.095.976,00, (cinquenta e sete milhões, noventa e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais), conforme laudo de fls. 4469/4259, em agosto de 2013. 
VALOR DA FRAÇÃO IDEAL DE 13,34%: R$ 7.616.603,00, (sete milhões, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e três reais), conforme laudo de fls. 
4469/4259, em agosto de 2013. Atualizada através do índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfazendo a quantia atual de 
R$ 10.829.986,96 (dez milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), em janeiro de 2020. VALOR 
ATUALIZADO DO IMÓVEL EM 2ª HASTA: R$ 8.663.989,56 (oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
seis centavos). ÔNUS:Os bens descritos neste edital serão vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se encontram e livres de quaisquer ônus. 
(sejam débitos de água, luz, gás, taxas, multas, IPTU e ITR (art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005 e art. 130, CTN), e não haverá sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza propter rem os quais serão de responsabilidade da falida. (§ 1º do art. 141, da Lei n. 
11.101/2005). Eventual regularização e retificação de área do(s) imóvel(eis) será(ão) de responsabilidade do arrematante. As despesas com a transferência 
do domínio/propriedade (ITBI/ registro no RGI), Imposto Territorial Rural/Urbano ou outros impostos, taxas e demais encargos incidentes sobre o imóvel com 
fato gerador a partir da data da arrematação, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 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 art. 887, do CPC. 
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem constitui crime (art. 358, CP); suscitar vício infundado com o objetivo de ensejar a desistência da arrematação é considerado ato 
atentatório à dignidade da Justiça (art. 903, § 6º, CPC), passível, em qualquer um dos casos, das penalidades previstas em lei, sem prejuízo da 
responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos bens. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 
– Pessoalmente perante a vara onde tramita a presente ação, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, site www.leje.com.br e leiloeiro oficial, 
através do e-mail: contato@leje.com.br. São José dos Campos/SP, 28 de fevereiro de 2020. Dr. LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA M.M. Juiz de Direito 
da 3ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos do Estado de São Paulo
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4ª VARA CÍVEL DE MOGI DAS CRUZES/SP
Ficam intimados deste edital: os representantes legais da MASSA FALIDA GRANJAS TOK LTDA, 62.318.936/0001-12, CREDORES HABILITADOS NOS 
AUTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCURADORIA NACIONAL DA FAZENDA NACIONAL-SECCIONAL DE MOGI DAS 
CRUZES, FAZENDA ESTADUAL, PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES E DEMAIS INTERESSADOS. O Doutor CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO, 
MM., Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes do Estado de São Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele 
conhecimento tiver e possa interessar, que por este Juízo processam-se nos autos nº. 0023403-36.2010.8.26.0361, a FALÊNCIA de GRANJAS TOK LTDA, 
62.318.936/0001-12, tendo como ADMINISTRADOR JUDICIAL o Dr. Rolf Milani de Carvalho, OAB/SP 84.441, realizar-se-á público leilão para alienação dos 
respectivos bens arrecadados. DO CONDUTOR DO LEILÃO: o pregão para a venda e arrematação dos bens arrecadados, descritos abaixo, será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, através do LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, sistema devidamente homologado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com sede na Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, telefones 0800 789 
1200 e (11) 3969-1200, website www.leilaojudicialeletronico.com.br, e-mail: judiciario@leje.com.br, de acordo com a legislação aplicável e regras a seguir 
expostas. DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília DATA: Os leilões ocorrerão em data única, prevista para o dia 22 de 
abril de 2020: 1º LEILÃO: Às 14:40h – VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: 2.836.905,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e cinco 
reais) conforme Laudo de Avaliação de fls. 1834/2014, e esclarecimentos prestados as fls.3921/3924 (poderá ser atualizada à época da realização do leilão). 
2º LEILÃO: Às 15:40h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 1.418.452,50 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). CONDIÇÃO DE VENDA: os interessados poderão participar do leilão de forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, 
através do website www.leilaojudicialeletronico.com.br ou no auditório localizado na sede do leiloeiro, respectivamente, ofertando seus lances de forma 
simultânea e em igualdade de condições. DO PAGAMENTO: o pagamento da arrematação deverá ser feito À VISTA: através de guia de depósito judicial 
emitida pelo leiloeiro no dia útil seguinte após o término do leilão. Não sendo ofertados lances pelo valor mínimo e/ou demais condições previstas neste edital, 
fica o leiloeiro autorizado a receber propostas em condições diversas das estipuladas neste edital por 15 (quinze) dias, hipótese em que mesmo a melhor 
proposta colhida não se equivalerá à venda/arrematação, cabendo ao Exmo. Juiz competente avaliar se a proposta é, ou não, conveniente à Falida, o 
Administrador Judicial e o representante do Ministério Público. DA COMISSÃO: a comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, não se incluindo no valor do lanço em caso de arrematação; e o pagamento será feito através de boleto bancário ou outro meio a ser indicado 
pelo LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, devendo o comprovante ser encaminhado para o e-mail: contato@leje.com.br DO PAGAMENTO E AUTO DE 
ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação será lavrado de imediato e nele serão mencionadas as condições nas quais foi(ram) alienado(s) o(s) bem(ns). A 
carta de arrematação, com respectivo mandado de imissão na posse, será expedida pelo Juízo do processo em epigrafe, a requerimento do arrematante, após 
efetuado o depósito da arrematação a vista ou da parcela, bem como o valor da comissão do leiloeiro, prevalecendo o próprio imóvel como garantia, prova de 
pagamento do imposto de transmissão e demais despesas (art. 901 e seguintes, do CPC). DA VISITAÇÃO: O interessado deverá entrar em contato com o 
leiloeiro para agendar a visitação do(s) bem(ns). As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei n. 11.101/2005 e, no que couber, o Código de Processo 
Civil, e demais legislações aplicáveis. A publicação do presente edital supre a exigência contida no parágrafo único do art. 889 do CPC, sendo o mesmo, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 11.101/2005. BENS: COMPLEXO GRANJA TANABE, BENS MÓVEIS, 
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3ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Ficam intimados deste edital: os representantes legais da MASSA FALIDA DO BANCO EMPRESARIAL S.A., inscrita no CNPJ/MF n. 32.067.787/0001-03, 
CREDORES HABILITADOS NOS AUTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - 
PSFN- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, FAZENDA ESTADUAL, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABO FRIO, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ E DEMAIS INTERESSADOS. O 
Doutor ANTÔNIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA, MM., Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto do Estado de São 
Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que por este Juízo processam-se nos autos n. 
0015981-30.1999.8.26.0576 a FALÊNCIA de BANCO EMPRESARIAL SA, inscrito no CNPJ/MF n. 32.067.787/0001-03, tendo como ADMINISTRADOR 
JUDICIAL CONFIANÇA JURÍDICA – CONAJUD, neste ato representada pela Dra. BRUNA OLIVEIRA SANTOS, inscrita na OAB/SP sob o n. 351.366, 
realizar-se-á público leilão para alienação dos bens imóveis arrecadados. A condução de pregão ficara a cargo do Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE 
OLIVEIRA, os interessados poderão tirar suas dúvidas no escritório do mesmo, localizado na Alameda Rio Negro, n. 161, conjunto 1.001, Edifício West Point, 
Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000, telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 
1º LEILÃO: Início no dia 23/04/2020 às 14:00h com término no dia 28/04/2020 às 14:00h. VALOR TOTAL DOS BENS: R$ 7.397.657,44 (sete milhões, 
trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), correspondente 2º LEILÃO: Dia 28/04/2020, a partir das 
14:01h com término no dia 18/05/2020 às 14:00h. LANCES A PARTIR DE 70% DO VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 5.178.360,20 (cinco milhões, cento e setenta 
e oito mil, trezentos e sessenta reais e vinte centavos), correspondente a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação atualizada. CONDIÇÃO DE VENDA: 
os interessados poderão participar do leilão de forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, através do website www.leje.com.br ou no auditório localizado na sede 
do leiloeiro, respectivamente, ofertando seus lances de forma simultânea e em igualdade de condições. DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 
DO LANCE: Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances 
não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. DAS PROPOSTAS ANTECIPADAS: Os interessados em formalizar pagamento a vista ou 
parcelado, podem encaminhar suas propostas por escrito para o e-mail: proposta@leje.com.br. DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do juízo 
competente, bem como a comissão do leiloeiro, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Não sendo ofertados lances pelo valor 
mínimo e/ou demais condições previstas neste edital, fica o leiloeiro autorizado a receber propostas em condições diversas das estipuladas neste edital por 15 
(quinze) dias, hipótese em que mesmo a melhor proposta colhida não se equivalerá à venda/arrematação, cabendo ao Exmo. Juiz competente avaliar se a 
proposta é, ou não, conveniente à Falida, a Administradora Judicial e o representante do Ministério Público. Neste caso, o proponente da melhor proposta, 
caso acolhida/homologado, será intimado para, no prazo a ser fixado, efetuar o pagamento, em juízo, do valor do sinal (sempre no mínimo de 25% do valor 
total proposto) ou do valor total do preço proposto (dependendo das condições da proposta acolhida/homologada), ficando obrigado a depositar o valor das 
parcelas, caso a proposta envolva parcelamento, nas condições e prazos previstos neste edital, sendo eventual saldo garantido com caução idônea no caso 
dos bens móveis e hipoteca dos próprios imóveis no caso dos imóveis. Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato 
ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 
897, do CPC). DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação será lavrado de imediato e nele serão mencionadas as condições nas quais foi(ram) 
alienado(s) o(s) bem(ns). A carta de arrematação, com respectivo mandado de imissão na posse, será expedida pelo Juízo do processo em epigrafe, a 
requerimento do arrematante, após efetuado o depósito da arrematação a vista ou da parcela, bem como o valor da comissão do leiloeiro, prevalecendo o 
próprio imóvel como garantia, prova de pagamento do imposto de transmissão e demais despesas (art. 901 e seguintes, do CPC). DA VISITAÇÃO: O 
interessado deverá entrar em contato com o leiloeiro para agendar a visitação do(s) bem(ns). As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei n. 
11.101/2005 e, no que couber, o Código de Processo Civil, e demais legislações aplicáveis. BENS: LOTE 1: MATRÍCULA Nº 28.312 DE MAIRIPORÃ/SP RUA 
MARIA FERNANDA, LOTE 24, QUADRA A, MAIRIPORÃ/SP - COM 1.462,50M² UM TERRENO URBANO constituído pelo lote n. 24 da quadra “A”, do 
loteamento denominado “PORTAL DAS COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e comarca de Mairiporã-SP, assim descrito e confrontado: 
medindo 38,00ms de frente para a Av. Ana Maria; 34,00ms do lado direito, confrontando com o lote 19; 49,50ms do lado esquerdo, confrontando com o lote 
25; e 38,00ms nos fundos, confrontando com o lote 18, encerrando a área de 1.462,50ms2 (hum mil, quatrocentos e sessenta e dois metros e cinquenta 
decímetros quadrados). Cadastrado na prefeitura municipal local sob o n. 05.28.01.24, conforme melhor descrito na matrícula n. 28.312 do 1º cartório de Notas 
e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã-SP. CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote avaliado não possui benfeitorias ou construções que 
agreguem. As possíveis alternativas de uso do imóvel a curto e médio prazo indicam o aproveitamento para os fins já existentes (residencial). VALOR DA 
AVALIAÇÃO: R$ 87.750,00 (oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais), conforme laudo de avaliação de fls. 13.867-13.980 dos autos, em julho de 2019. 
VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 61.425,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco 
reais). ÔNUS: Consta débitos de IPTU no importe de R$ 18.241,75 (dezoito mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme 
consulta ao site da Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. LOTE 2: MATRÍCULA Nº 28.313 DE MAIRIPORÃ/SP RUA ANA MARIA, LOTE 31, QUADRA A, 
MAIRIPORÃ/SP – COM 1.312,50M² UM TERRENO URBANO constituído pelo lote n. 31 da quadra “A”, do loteamento denominado “PORTAL DAS 
COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e comarca de Mairiporã-SP, assim descrito e confrontado: medindo 25,00ms de frente para a Av. Ana 
Maria; 50,00ms do lado direito, confrontando com o lote 30; 55,00ms do lado esquerdo, confrontando com o lote 32; e 25,00ms nos fundos, confrontando com 
o lote 12, encerrando a área de 1.312,50ms2 (hum mil, trezentos e doze metros e cinquenta decímetros quadrados). Cadastrado na prefeitura municipal local 
sob o n. 05.28.01.31, conforme melhor descrito na matrícula n. 28.313 do 1º Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã-SP. CONSTA DO 
LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote avaliado não possui benfeitorias ou construções que agreguem. As possíveis alternativas de uso do imóvel a curto e médio 
prazo indicam o aproveitamento para os fins já existentes (residencial). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinquenta 
reais), conforme laudo de avaliação de fls. 13.867-13.980 dos autos, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 
70% DA AVALIAÇÃO: R$ 55.125,00 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais). ÔNUS: Consta débitos de IPTU no importe de R$ 15.833,83 (quinze 
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VEÍCULOS E SUCATAS IMÓVEL RURAL COM ÁREA TOTAL DE 637.333,18M², CONSTITUÍDO PELOS LOTES OU PARTES DELES, DE NÚMEROS 3, 
4, 28, 42, 43, E 51, DA ANTIGA FAZENDA VELHA, LOCAL TAMBÉM DENOMINADO COMO GRANJA TANABE, SITUADO NA ÁREA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM – SP, NO BAIRRO SERTÃOZINHO, COMPOSTO PELAS MATRÍCULAS Nº 3262, 3263, 3264, 4532, 4533, 58.888, AMBAS 
DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS CRUZES: Matrícula n.º 3.262: uma área de terrar denominada “GRANJA TANABE”, com 
11,59 há, composta do lote 03, do imóvel denominado Fazenda Velha, situada no bairro do Sertãozinho, município Biritiba Mirim, desta Comarca, com as 
seguintes divisas e confrontações: começa no marco D, cravado no rumo dos nove alqueires e sobe este rumo 15º 40’ SW confrontando com o lote 4 de 
propriedade de Antônio José da Silva ou sucessor, até encontrar numa extensão de 165,00ms, o marco M.23 cravado na linha perimétrica do imóvel dividendo; 
segue a esquerda pelo traçado do perímetro com 83º 31’ SE confrontando com terras pertencentes a Julio Pinto ou sucessor até encontrar numa extensão de 
763ms e 7 décimos (763,7m) o marco M.66 cravado na estaca 34, próximo a estrada municipal; daí desce rumo de 10º 37’ NE confrontando com terras 
pertencentes a José Alvares Leite ou sucessor até encontrar o M. n.º4, cravado junto a um pinheiro numa extensão de 169ms, daí segue a esquerda com o 
rumo 84º 40’ NW confrontando com o lote 1, de propriedade de Francisco Silva ou sucessor até encontrar o marco C, cravado numa extensão de 395ms, na 
mesma direção prossegue confrontando com o lote n.º2 de propriedade de Antônio Rodrigues Soares até finalmente encontrar em D numa extensão de 
350ms., o ponto de partida para o traçado de perímetro deste quinhão; AV.10 para constar que o imóvel recebeu a denominação de FAZENDA VELHA 
GRANJA ITAPETI; AV.23 consta que o imóvel passou a denominar-se GRANJA TOK CENTRAL DE RECRIAS OU GRANJA CENTRAL DE RECRIAS TOK. 
CADASTRO INCRA: 638.030.005-169; Matrícula n.º 3.263: uma área de terrar, denominada “GRANJA TANABE”, situada na Fazenda Velha, Bairro 
Sertãozinho, zona rural do município de Biritiba Mirim, desta Comarca, com posta do Quinhão n.º 43, com a área de 8,52 há, com as seguintes divisas: começa 
no ponto onde há um caminho que corta esse terreno, marco de madeira n.º 0, daí segue rumo 6º 49’ SE na distância de 477m., em linha reta até atingir um 
córrego, n.º 4, confrontando no início com terras de José Rodrigues Gomes e no final com a da Inocêncio Ferreira de Souza, além de atravessar um caminho 
que serve essa propriedade; daí a direita e acompanha o córrego abaixo que serve de divisa com José da Silva Machado e em seguida com Antônio Pinto de 
Faria, até atingir o marco de madeira cravado na beira deste córrego; daí deflete a direita abandonando este córrego e segue rumo 3º 35’ NE na distância de 
370ms., confrontando com Pedro A. da Silva, até atingir o marco de madeira cravado na beira do córrego ou Ribeirão Fazenda Velha, daí deflete ou segue 
este córrego acima, que este serve de divisa com a propriedade de Francisco R. Gomes, até atingir o marco de madeira cravado na beira deste ribeirão, daí 
deflete à direita com o rumo de 6º 49’ SE até atingir o ponto de partida; AV.30 consta que o imóvel passou a denominar-se “GRANJAS TOK SERTÃOZINHO”; 
AV.52 consta que em razão dos autos n.º 1281/99 da ação de desapropriação, se verifica que fica desmembrado desta matrícula um terreno com área de 
15.191.91 ms2, que compõe o quinhão n.º 43, parte do imóvel denominado Fazenda Velha, situado no Bairro de Biritiba Mirim, zona rural do Distrito e 
Município de Biritiba Mirim, desta Comarca, em razão da desapropriação pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. AV.53 consta que fica 
desmembrado desta matrícula um terreno com área de 35.745,72 ms2, que compõe o quinhão n.º 43, parte do imóvel denominado Fazenda Velha, situado 
no Bairro Biritiba Mirim, zona rural do Distrito e Município de Biritiba Mirim, desta Comarca, em razão da desapropriação pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica – DAEE; AV.54 consta que fica desmembrado desta matrícula um terreno com área de 7.607,49ms2, que compõe o quinhão n.º 43, parte do 
imóvel denominado Fazenda Velha, situado no Bairro de Biritiba Mirim, zona rural do Distrito e Município de Biritiba Mirim, desta Comarca, em razão de 
desapropriação pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE; AV.55 consta que fica desmembrado desta matrícula um terreno com a área de 
21.560,83 ms2, que compõe o quinhão n.º 43, parte do imóvel denominado Fazenda Velha, situado no Bairro de Biritiba Mirim, zona rural do Distrito e 
Município de Biritiba Mirim, desta Comarca, em razão de desapropriação pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Consta do título 
expropriatório que além das áreas expropriadas indenizáveis, mencionada nesta averbação e nas averbações anteriores, existe também uma Estrada de Uso 
Público ocupando uma área de 2.723,18 m2. Assim, o total da área destacada desta matrícula a ser ocupada pelo DAEE é 82.829,13m2. Portanto, após 
subtrações das áreas desapropriadas pelo DAEE, remanesce à Granjas TOK a área de 2.370,87m²; Matrícula 3.264: uma área de terras, denominada 
“GRANJA TANABE”, destacado do quinhão n.º 42 do imóvel Fazenda Velha, situado no bairro do Sertãozinho, zona rural do Município de Biritiba Mirim, desta 
Comarca, com área de 7,37 há com benfeitorias, com as seguintes divisas e confrontações: começa no marco 139, margem do ribeirão Fazenda Velha, segue 
rumo 10º 45’ SO e distância de 250ms., até o marco 138, segue rumo EO e distância de 200m até o marco 137, segue à direita rumo 12º NO e distância de 
145,47m., até o marco 117, margem Ribeirão Fazenda Velha, segue à direita pelo ribeirão até o ponto de partida; confrontando, do marco 139 a 138 e 137 
com o quinhão n.º 43, de José Antônio da Silva, do marco 117 a 139 com os quinhões 40 de Leopoldino Gomes e 39 de Francisco Murat e com Francisco 
Joaquim Alves; AV.55 consta que ficam desmembrados desta matrícula as áreas de 17.527,00 e 10.279,05 metros quadrados, referentes as matrículas 
abertas n.ºs 69.546 e 69.547, em razão de desapropriação pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE. AV.56 – RETIFICAÇÃO: 
para constar que a descrição correta do imóvel matriculado é a seguinte: o perímetro do imóvel inicia no vértice CNN M1017, definido por marco de concreto, 
na divisa ao norte com as terras de propriedade de Suemi Makiyama, junto a faixa de desapropriação de DAEE – Departamento Estadual de Águas e Energia 
Elétrica de São Paulo, vértice este de coordenadas N=7.389.591, 426 e E=391.979.,997, deste vértice segue pelos seguintes azimutes e distancias: 
az.180º23’30” – 141,335ms., ao vértice CNN M10018 (N=7.389.450,094 e E=391.979,031); az.180°25’08” – 139,335ms., ao vértice CNN M1019 
(N=7.389.310,763 e E=391.978,012), deste ponto deflete a direita e seque pelos seguintes azimutes e distâncias: az.276º28’57” – 114,085ms., ao vértice CNN 
M1020 (N=7.389.323,643 e E=391.864,656); az.273º13’10” – 56,587ms., ao vértice CNN M10021 (N=7.389.326,821 e E=391.808,158); az.252º59’15” – 
62,253m, ao vértice CNN M1022, definido por marco de concreto e com coordenadas N=7.389.307,729 e E=391.745,760 e confrontando neste trecho, desde 
o vértice inicial da descrição, com o imóvel da matrícula n.º 4.454, propriedade de Suemi Makiyama, deste vértice CNN M1022, deflete à direita e segue em 
azimute de 337º39’20” e distância de 130,292ms., divisando neste trecho com o imóvel da matrícula n.º 3.263, propriedade de Granjas Tok Ltda., e 
encontrando o vértice CNN M1023, definido por marco de concreto de coordenadas N=7.389.428,238 e E=391.696.227, vértice cravado no limite da faixa de 
desapropriação de DAEE (represa do Rio Biritiba Mirim), deste vértice deflete à direita e segue pelo limite de faixa de desapropriação de DAEE – Departamento 
Estadual de Águas e Energia Elétrica, pela linha de altitude 762,70 metros, pelos seguintes azimutes e distancias: az.67°10’49” – 27,793ms., ao vértice CNN 
M1024, definido marco de concreto de coordenadas N=7.389.436.690 e E=391.716.314; az.66º53’09” – 42.171ms., ao vértice CNN M1025, (N=7.389.453.245 
e E=391.755.100); az.51º09’11” – 42,036 ms., ao vértice CNN M1026, (N=7.389.479.612 e E=391.787.839; az.105º21’48” – 26,377 ms., ao vértice CNN 
P1402, (N=7.389.472.624 e E=391.813.273); az.105º09’32” – 25,938 ms., ao vértice CNN M1027, (N=7.389.465.841 e E=391.838.309); az.104º54’17” – 
77,115 ms., ao vértice CNN P1403, (N=7.389.446.006 e E=391.912.829); az.97º40’25” – 1,648ms., ao vértice CNN M1028 (N=7.389.445.786 e 
E=391.914.463); az.37º58’36” – 7,803ms., ao vértice CNN P1404, (N=7.389.451.937 e E=391.919.265); az.349º53’36” – 19,737ms., ao vértice CNN M1405, 
(N=7.389.471.368 e E=391.915.801); az.359º57’34” – 19,737ms., ao vértice CNN M1029, (N=7.389.491 e E=391.915.443); az.4º10’17” – 32,754ms., ao 
vértice CNN P1406, (N=7.389.526.769 e E=391.917.826); az.6º04’32” – 18,144ms., ao vértice CNN m1030, (N=7.389.541.811 e E=391.919.746); 
az.21º48’01” – 11,501ms., ao vértice CNN P1407, (N=7.389.552490 e E=391.924.017); az.39º33’30” – 12,705ms., ao vértice CNN P1408, (N=7.389.562.285 
e E=391.932.108); az.46º04’33” – 12,705ms., ao vértice CNNM1031, (N=7.389.571.098 e E=391.941.259); az.62º18’41” – 43,748ms., ao vértice CNN M1017, 
ponto inicial desta descrição, de coordenadas N=7.389.591.426 e E=391.979.997), e confrontando neste trecho, deste o vértice CNN M1023 com a linha de 
altitude 762,70 metros, limite da faixa de desapropriação do DAEE, encerrando a área de 43.695,55 metros quadrados, ou 4,3695 hectares. CADASTRO NO 
INCRA: 638.030.005.177-3; Matrícula n.º 4.532: Denominação: Fazenda Velha – Município de BITITIBA MIRIM; Imóvel: um pedaço de terreno, com área de 
1,5 alqueires ou seja 3,63 hectares correspondente ao quinhão n.º 28, do imóvel denominado Fazenda Velha, perímetro urbano do município de Biritiba Mirim, 
desta Comarca, confrontando esse pedaço de terreno com Sartunino Pinto de Faria, hoje José Romeiro Marcondes, Julio Pinto de Faria, Joaquim da Silva 
Nascimento e ainda Gildo Sevali; Matrícula 4.533: Denominação: ‘FAZENDA VELHA” – Município de Biritiba Mirim. Imóvel: uma área de terras, com 
181.500,00 ms2, correspondendo ao lote n.º 4, do quinhão 28 do imóvel denominado Fazenda Velha, situado no perímetro rural do município de Biritiba Mirim, 
desta Comarca, tendo os seguintes limites e confrontações: começa no marco primordial M. P. cravado na margem do córrego n.º4, junto a um tanque velho, 
na intersecção com o rumo de 9 alqueires, situado à 42ms. Do marco outrora conhecido por M. D. e segue descendo por esse córrego, confrontando com as 
terras pertencentes a Inocêncio Ferreira de Souza, até encontrar uma extensão de 261,05ms., em linha reta, o marco M.83, cravado na margem esquerda 
deste córrego, daí sobe o rumo com 31º 23’ SE, confrontando com terras pertencentes a Saturnino Pinto, até encontrar o marco M.65, cravado junto a estaca 
21 da linha perimétrica, daí segue a esquerda com 83º 31’ SE, confrontando com terras pertencentes a Julio Pinto, até encontrar uma extensão de 149,02ms., 
o marco 23, cravado na linha perimétrica, aí deixa a linha do perímetro e desce pelo rumo dos 9 alqueires, com 15º 40’ NE, confrontando com o lote 3, de 
propriedade de Firmino da Silva, até encontrar o marco “D”, cravado numa extensão de 165,00ms., na mesma direção prossegue confrontando com o lote 2 
de propriedade de Antonio Rodrigues da Silva, até encontrar o maroc “A”, cravado numa extensão de 464ms, na mesma direção prossegue confrontando com 
o lote 1, de propriedade de Francisco da Silva até finalmente encontrar numa extensão de 42ms., o marco primordial MP cravado na estação 0, que serviu de 
ponto de partida para o traçado do perímetro deste quinhão; Matrícula 58.888: um sítio que compõe o remanescente do lote n.º 51, do imóvel Fazenda Velha, 
situado no Bairro do Sertãozinho, zona rural do Distrito e Município de Biritiba Mirim, desta Comarca, contendo uma casa de pau a pique, coberta de sape, 
com área de 247.422,93 ms2. ou 10,244 alqueires, e com as divisas seguintes: Começa na est. 411 situada na divisa do quinhão 51 com o quinhão n.º 53 e a 
linha de altitude 762,70ms. à 45,47ms. do marco 59 do perímetro principal; daí segue rumo 24º NO e distância de 404,53 ms. até o marco 135; segue a 
esquerda, rumo E.O e distância de 220,00ms. saindo do marco 134, segue a direita rumo 23º30’NO e distância de 350,00 ms. saindo do marco 132; segue a 
direita rumo E.O e distância de 350,00 ms. saindo no marco 131, margem do córrego três, desce pelo córrego até o marco 130; segue a direita até o marco 
82, na distância de 310,00 ms. segue a direita rumo 22º45’ SE e distância de 420,00 ms. até o marco 65, segue a direita rumo E.O e distância de 440,00 ms. 
até o marco 64, segue a esquerda rumo 24ºSE e distância de 325,45 ms. até o marco G( Mat. 51.973); segue até o marco F por uma distância de 2,14 ms., 
segue até o marco E por uma distância de 3,57 ms., daí segue pela linha de altitude 762,70 ms., por uma distância de 285,90 ms. até encontrar novamente a 
est. 411, ponto de início e fim desta descrição, confrontando do marco 59 a 135 e 134 com quinhão n.º 53 de Isabel Maria de Jesus, atualmente José Carlos 
Fonseca Marcondes; 134 a 132 com o quinhão 52 de Francisco R. de Santana, do marco 132 a 131 e 130 com quinhão 50 de Pedro J. da Silva; do marco 
130 a 82 com o quinhão 44 de Evaristo Leme de Siqueira, do marco 82 a 65 com o quinhão 82 de José da Silva Nascimento; do marco 65 e 64 e G com o 
quinhão 22 de Júlio Pinto de Faria; do marco G ao F com a área desapropriada pelo DAEE (Mat. 51.973) do marco F ao E com a estrada de uso público 
desapropriada pelo DAEE (Mat. 51.974) e do marco E até a est. 411 com outra área desapropriada pelo DAEE (Mat. 51.973) ou sucessores desses 
confrontantes, com área de 257.566,76m². CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: A propriedade avaliada é o conjunto de áreas interligadas que constituíam 
uma das unidades de produção das Granjas TOK. No local existem 40 (quarenta) galpões que abrigavam galinhas poedeiras, que pela idade de construção, 
estado de conservação e características construtivas foram considerados sem valor econômico. As instalações elétricas, de abastecimento de água ou 
quaisquer outras benfeitorias, devido à inatividade e ao vandalismo sofrido, estão bastante comprometidas em sua funcionalidade. Terreno: Segundo 
informado pelo Sr. Edson Shinoda, corretor de imóveis rurais da região, a área total da propriedade avaliada é inferior àquela registrada nas matrículas, em 
cerca de 8 alqueires (aproximadamente 100.000 m²), em razão da desapropriação realizada por ocasião da construção da represa do DAEE, que banha parte 
da área. Ressalta-se que as matrículas não registram nenhuma averbação relativa ao fato. Para efeito desta avaliação, todavia, será utilizada a área total 
registrada nas matrículas. Benfeitorias e edificações: as edificações existentes em maior quantidade e extensão são os antigos galpões de galinhas poedeiras, 
em péssimo estado de conservação e, como tal, consideradas sem valor econômico. Tratam-se de 28 galinheiros de alvenaria com medidas de 3,5 m de 
largura por 100 m de comprimento, complementados por 12 galinheiros de madeira, com 8,5 m de largura por 100 m de comprimento. Como construções de 
apoio existem outras edificações, como escritórios, galpões de seleção de ovos, residências de funcionários, depósitos, cavalariças, guarita e outros, que para 
efeito de avaliação não foram considerados na formação do preço final da propriedade por não terem sido averbadas e pelo baixo valor das mesmas, 
considerados a idade, o estado de conservação e a especificidade da edificação, conforme melhor descrito no Laudo de Avaliação de fls. 1834/2014. CONSTA 
DOS ESCLARECIMENTOS FEITOS PELO NOBRE ADMINISTRADOR JUDICIAL E PELO EXPERT PERITO JUDICIAL: O imóvel Granja Tanabe 
Sertãozinho são compostos pelas matrículas nº 3262, 3263, 3264, 4532, 4533, 58.888, ambas do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes e 
equivalem a uma área de 637.333,18m², resultante da soma das 6 matrículas relacionadas acima, e cujo valor era de R$ 4,03 m², em janeiro de 2014. 
AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM IMÓVEL: R$ 2.560.000,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta mil reais), em janeiro de 2014, conforme Laudo de Avaliação 
de fls. 1834/2014, e esclarecimentos prestados as fls.3921/3924. BENS MÓVEIS: ITEM QTDE DESCRIÇÃO DO BEM ANO AVALIAÇÃO 1 12 Alimentador 
semi-automatizado de ração 2007 R$ 6.000,00 2 1 Aquecedor de água tipo caldeira de locomotiva 1945 R$ 1.500,00 3 1 Balança mecânica cap. 300 kg 
FILIZOLA 1994 R$ 200,00 4 1 Bomba d'água c/ motor de 10 CV 2000 R$ 600,00 5 2 Bomba d'água c/ motor de 1 CV 1995 R$ 500,00 6 2 Bomba d'água c/ 
motor de 4 CV 1999 R$ 1.200,00 7 2 Bomba d'água c/ motor de 6 CV 2003 R$ 2.500,00 8 6 Carrinho p/ pallet manual TRUCKFORT 1990 R$ 900,00 9 1 
Centrífuga industrial 2000 R$ 400,00 10 1 empacotadeira BESTPACK 3ALR 2007 R$ 4.500,00 11 1 Freezer horizontal CONSUL - cap. 250 l 1995 R$ 150,00 
12 1 Freezer horizontal METAFRIO DA 550 - cap. 550 l 2004 R$ 350,00 13 1 Gaiolas automatizadas cap. 80.000 aves poedeiras ARUAS/NOREA - R$ 
40.000,00 14 1 Gaiolas automatizadas cap. 80.000 aves S/ esteiras d esterco ALASO - R$ 11.000,00 15 1 Impressora laser HP P 1005 2006 R$ 150,00 16 1 
Impressora matricial EPSON FX 1170 2000 R$ 50,00 17 3 Impressora matricial EPSON LX 300 2004 R$ 150,00 18 1 Relógio de ponto analógigo a pilha 
DIMEP/ QuatzoPoint 1992 R$ 300,00 20 1 Relógio de ponto manual-corda ROD-BEL 1990 R$ 200,00 21 1 Seladora WELDOTRON 6522 2007 R$ 20.000,00 
22 4 Silo CASP 10 t, em aço galvanizado e estrutura metálica 2002 R$ 1.400,00 23 9 SILo em fibra de vidro, 10 t 2001 R$ 2.700,00 24 2 Silo CASP 14 t, em 
aço galvanizado e estrutura metálica 2000 R$ 2.000,00 25 6 SILo em fibra de vidro, 3 t 1989 R$ 1.200,00 26 11 Silo em fibra de virdo, 6 t 1985 R$ 5.500,00 27 
2 Silo de 8 t de cap. Em chapa galvanizada, frabricação propria 2007 R$ 600,00 28 2 Silo em fibra de vidro, 8 t 1999 R$ 500,00 29 1 Túnel de encolhimento 
WRLDOTRON 7310 2007 R$ 6.500,00 30 6 Computadores - apenas CPU, 400,00 31 4 Monitor 15 "CRT" R$ 80,00 32 1 Máquina de escrever FACIT 33 1 
Calculadora de mesa SHARP 34 1 Computador completo com monitor 15" SAMSUNG 1.200,00 35 1 Monitor 17 "CRT LG" R$ 80,00 36 1 Impressora HP 
Deskejet 692C R$ 565,00 37 1 Classificadora de Embalagem ATI SANGYO R$ 573.434,10 AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS: R$ 111.210,00 (cento e onze 
mil duzentos e dez reais), em fevereiro de 2014, conforme valores do Laudo de Avaliação de fls. fls. 1834/2014. VEÍCULOS: ITEM VEÍCULO/MODELO 
MARCA PLACA AVALIAÇÃO STATUS 1 Caminhão baú metálico L 709, 91/91 MERCEDES BENZ CMP 2506 R$ 29.665,00 Em uso 2 Caminhão baú metálico 
L 608 D, 81/82 MERCEDES BENZ BTL 7655 R$ 4.720,00 Sucata 3 Caminhão baú metálico L 608 D, 86/87 MERCEDES BENZ CEX 5651 R$ 5.700,00 
Sucata 4 Caminhão baú metálico L 113, 81/81 MERCEDES BENZ GMQ 2382 R$ 5.900,00 Sucata 5 Caminhão truck baú metálico L 1214 MERCEDES BENZ 
BJB 4531 R$ 8.540,00 Sucata 6 Caminhão - carroceria aberta F 4000, 91/91 FORD CVU 2384 R$ 6.440,00 Sucata 7 Caminhão - carroceria aberta L 1113, 
80/80 MERCEDES BENZ CVU 7261 R$ 5.900,00 Sucata 8 Automóvel Gol Power 05/05 VOLKSWAGEN DKC 8940 R$ 825,00 queimado 9 Utilitário de uso 
misto KOMBI, 09/09 VOLKSWAGEN EGA 6453 R$ 20.910,00 Em uso 10 Caminhão modelo "toco", c/ baú de alumínio marca Metalcar, ano 2005 
IVECO/EUROCARGO DKC 6713 R$ 77.095,00 Sem funcionamento/ em regular estado de conservação AVALIAÇÃO DOS BENS VEÍCULOS: R$ 
165.695,00 (cento sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais), em fevereiro de 2014, conforme valores do Laudo de Avaliação de fls. fls. 
1834/2014. QUADRO RESUMO: VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES DOS BENS IMÓVEIS: R$ 2.560.000,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta mil reais), 
em janeiro de 2014, conforme Laudo de Avaliação de fls. 1834/2014, e esclarecimentos prestados as fls.3921/3924. AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS: R$ 
111.210,00 (cento e onze mil duzentos e dez reais), em fevereiro de 2014, conforme valores do Laudo de Avaliação de fls. fls. 1834/2014. AVALIAÇÃO DOS 
VEÍCULOS: R$ 165.695,00 (cento sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais), em fevereiro de 2014, conforme valores do Laudo de Avaliação 
de fls. fls. 1834/2014. TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 2.836.905,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e cinco reais). Os bens imóveis 
descritos neste edital serão vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se encontram e livres de quaisquer ônus. (sejam débitos de água, luz, gás, 
taxas, multas, Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e Imposto Territorial Rural – ITR – art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005 e art. 130 do CTN), e 
não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza propter rem os quais serão de responsabilidade da falida. (§ 1º do 
art. 141, da Lei n. 11.101/2005). Eventual regularização e retificação de área do(s) imóvel(eis) será(ão) de responsabilidade do arrematante. As despesas com 
a transferência do domínio/propriedade (ITBI/ registro no RGI), Imposto Territorial Rural/Urbano ou outros impostos, taxas e demais encargos incidentes sobre 
o imóvel com fato gerador a partir da data da arrematação, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. Quanto aos bens móveis descritos neste 
edital, os mesmos serão vendidos livres de quaisquer ônus. O arrematante adquire os bens no estado de conservação em que se encontram, e declara que 
tem pleno conhecimento de suas condições e instalações, nada tendo a reclamar quanto a eventual vício, ainda que oculto ou defeito decorrente de uso, a 
qualquer título e tempo, assumindo total responsabilidade, ainda que por eventual divergência descritiva entre edital e os laudos de avaliação. A venda será 
efetuada em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se encontra. Correrão por conta do arrematante todas as providências necessárias para 
à desmontagem, remoção, transporte, transferência patrimonial dos bens, correrão por conta do arrematante. Dar-se-á preferência à arrematação conjunta de 
todos os bens, em detrimento de arrematações de forma separada e esparsa dos itens. 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 art. 887, do CPC. Impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem constitui crime (art. 358, do Código de Penal); suscitar vício infundado com o objetivo de ensejar a desistência da arrematação é considerado ato 
atentatório à dignidade da Justiça (art. 903, § 6º, do CPC), passível, em qualquer um dos casos, das penalidades previstas em lei, sem prejuízo da 
responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos bens. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 
– Pessoalmente perante a vara onde tramita a presente ação, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, site www.leilaojudicialeletronico.com.br 
e leiloeiro oficial, através do e-mail: contato@leje.com.br. Mogi das Cruzes/SP, 18 de fevereiro de 2020. DR. CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO M.M. Juiz 
da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes
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mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), conforme consulta ao site da Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. LOTE 3: MATRÍCULA Nº 
28.314 DE MAIRIPORÃ/SP RUA ANTÔNIO ALEXANDRE, LOTE 34, QUADRA A, MAIRIPORÃ/SP – COM 1.620,00M² UM TERRENO URBANO constituído 
pelo lote n. 34 da quadra “A”, do loteamento denominado “PORTAL DAS COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e comarca de Mairiporã-SP, 
assim descrito e confrontado: medindo 75,00ms de frente, em curva para a Rua Antônio Alexandre; 49,00ms do lado direito, confrontando com o lote 33; 
3,50ms do lado esquerdo, confrontando com área de Sistema de recreio do loteamento; e 40,00ms nos fundos, confrontando com os lotes 09 e 10, encerrando 
a área de 1.620,00ms2 (hum mil, seiscentos e vinte metros quadrados). Cadastrado na prefeitura municipal local sob o n. 05.28.01.34, conforme melhor 
descrito na matrícula n. 28.314 do 1º Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã-SP. CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote 
avaliado não possui benfeitorias ou construções que agreguem. As possíveis alternativas de uso do imóvel a curto e médio prazo indicam o aproveitamento 
para os fins já existentes (residencial). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), conforme laudo de avaliação de fls. 
13.867-13.980 dos autos, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 68.040,00 
(sessenta e oito mil e quarenta reais). ÔNUS: Consta débitos de IPTU no importe de R$ 19.810,20 (dezenove mil, oitocentos e dez reais e vinte centavos), 
conforme consulta ao site da Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. LOTE 4: MATRÍCULA Nº 28.315 MAIRIPORÃ/SP RUA ANA MARIA, LOTE 16, 
QUADRA B, MAIRIPORÃ/SP – COM 1.500,00M² UM TERRENO URBANO constituído pelo lote n. 16 da quadra “B”, do loteamento denominado “PORTAL 
DAS COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e comarca de Mairiporã-SP, assim descrito e confrontado: medindo 26,00ms de frente para a 
Avenida Ana Maria; 54,00ms do lado direito, confrontando com área de Sistema de recreio do loteamento; 43,00ms do lado esquerdo, confrontando com o lote 
17; e 43,00ms nos fundos, por uma linha quebrada de dois segmentos, um com 13,00ms, confrontando com o lote 54, e outro com 30,00ms, confrontando 
com o lote n. 53, encerrando a área de 1.500,00ms2 (hum mil e quinhentos metros quadrados). Cadastrado na prefeitura municipal local sob o n. 05.28.02.16, 
conforme melhor descrito na matrícula n. 28.315 do 1º Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã-SP. CONSTA DO LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: O lote avaliado não possui benfeitorias ou construções que agreguem. As possíveis alternativas de uso do imóvel a curto e médio prazo indicam 
o aproveitamento para os fins já existentes (residencial). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), conforme laudo de avaliação de 
fls. 13.867- 13.980 dos autos, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 58.800,00 
(cinquenta e oito mil e oitocentos reais). ÔNUS: Consta débitos de IPTU no importe de R$ 18.589,42 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta 
e dois centavos), conforme consulta ao site da Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. LOTE 5: MATRÍCULA Nº 28.316 DE MAIRIPORÃ/SP RUA ANA 
MARIA, LOTE 18, QUADRA B, MAIRIPORÃ/SP – COM 1.220,00M² UM TERRENO URBANO constituído pelo lote n. 18 da quadra “B”, do loteamento 
denominado “PORTAL DAS COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e comarca de Mairiporã-SP, assim descrito e confrontado: medindo 
39,00ms de frente para a Avenida Ana Maria; 42,50ms do lado direito, confrontando com o lote 17; 35,00ms do lado esquerdo, confrontando com o lote 19; e 
28,00ms nos fundos, confrontando com o lote 51, encerrando a área de 1.220,00ms2 (hum mil, duzentos e vinte metros quadrados). Cadastrado na prefeitura 
municipal local sob o n. 05.28.02.18, conforme melhor descrito na matrícula n. 28.316 do 1º Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã-SP. 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote avaliado não possui benfeitorias ou construções que agreguem. As possíveis alternativas de uso do imóvel a 
curto e médio prazo indicam o aproveitamento para os fins já existentes (residencial). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 68.320,00 (sessenta e oito mil, trezentos e 
vinte reais), conforme laudo de avaliação de fls. 13.867-13.980 dos autos, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO 
CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 47.824,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais). ÔNUS: Consta débitos de IPTU no 
importe de R$ 16.065,87 (dezesseis mil, sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme consulta ao site da Prefeitura Municipal em janeiro de 
2020. LOTE 6: MATRÍCULA Nº 28.317 DE MAIRIPORÃ/SP RUA ANA MARIA, LOTE 20, QUADRA B, MAIRIPORÃ/SP – COM 1.190,00M² UM TERRENO 
URBANO constituído pelo lote n. 20 da quadra “B”, do loteamento denominado “PORTAL DAS COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e 
comarca de Mairiporã-SP, assim descrito e confrontado: medindo 34,00ms de frente para a Avenida Ana Maria; 35,00ms do lado direito, confrontando com o 
lote 19; 35,50ms do lado esquerdo, confrontando com o lote 21; e 34,50ms nos fundos, confrontando com o lote 50, encerrando a área de 1.190,00ms2 (hum 
mil, cento e noventa metros quadrados). Cadastrado na prefeitura municipal local sob o n. 05.28.02.20, conforme melhor descrito na matrícula n. 28.317 do 1º 
Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã-SP. CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote avaliado não possui benfeitorias ou 
construções que agreguem. As possíveis alternativas de uso do imóvel a curto e médio prazo indicam o aproveitamento para os fins já existentes (residencial). 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 66.640,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais), conforme laudo de avaliação de fls. 13.867-13.980 dos autos, em 
julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 46.648,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e 
quarenta e oito reais). ÔNUS: Consta débitos de IPTU no importe de R$ 15.543,13 (quinze mil, quinhentos e quarenta e três reais e treze centavos), conforme 
consulta ao site da Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. LOTE 7: MATRÍCULA Nº 28.318 DE MAIRIPORÃ/SP RUA MARIA FERNANDA, LOTE 48, 
QUADRA B, MAIRIPORÃ/SP – COM 1.680,00M² UM TERRENO URBANO constituído pelo lote n. 48 da quadra “B”, do loteamento denominado “PORTAL 
DAS COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e comarca de Mairiporã-SP, assim descrito e confrontado: medindo 74,00ms de frente para a Rua 
Maria Fernanda; 78,50ms do lado que confronta com a viela 3 e 40,00ms do lado que confronta com o lote 49, encerrando a área de 1.680,00ms2 (hum mil, 
seiscentos e oitenta metros quadrados). Cadastrado na prefeitura municipal local sob o n. 05.28.02.48, conforme melhor descrito na matrícula n. 28.318 do 1º 
Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã-SP. CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote avaliado não possui benfeitorias ou 
construções que agreguem. As possíveis alternativas de uso do imóvel a curto e médio prazo indicam o aproveitamento para os fins já existentes (residencial). 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 105.840,00 (cento e cinco mil, oitocentos e quarenta reais), conforme laudo de avaliação de fls. 13.867-13.980 dos autos, em julho 
de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 74.088,00 (setenta e quatro mil e oitenta e oito reais). 
ÔNUS: Consta débitos de IPTU no importe de R$ 20.354,72 (vinte mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme consulta ao 
site da Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. LOTE 8: MATRÍCULA Nº 28.319 DE MAIRIPORÃ/SP RUA MARIA FERNANDA, LOTE 54, QUADRA B, 
MAIRIPORÃ/SP – COM 1.460,00M² UM TERRENO URBANO constituído pelo lote n. 54 da quadra “B”, do loteamento denominado “PORTAL DAS 
COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e comarca de Mairiporã, Estado de São Paulo, assim descrito e confrontado: medindo 52,15ms em 
curva de frente para a Rua Maria Fernanda; 40,00ms do lado direito, confrontando com o lote 53; 46,00ms do lado esquerdo, confrontando com área de 
sistema de recreio do loteamento; e 34,00ms nos fundos, confrontando com o lote 16, encerrando a área de 1.460,00ms2 (hum mil, quatrocentos e sessenta 
metros quadrados). Cadastrado na prefeitura municipal local sob o n. 05.28.02.54, conforme melhor descrito na matrícula n. 28.319 do 1º Cartório de Notas e 
Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã-SP. CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote avaliado não possui benfeitorias ou construções que agreguem. 
As possíveis alternativas de uso do imóvel a curto e médio prazo indicam o aproveitamento para os fins já existentes (residencial). VALOR DA AVALIAÇÃO: 
R$ 81.760,00 (oitenta e um mil, setecentos e sessenta reais), conforme laudo de avaliação de fls. 13.867-13.980 dos autos, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO 
PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 57.232,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais). ÔNUS: Consta 
débitos de IPTU no importe de R$ 18.151,00 (dezoito mil, cento e cinquenta e um reais), conforme consulta ao site da Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. 
LOTE 9: MATRÍCULA Nº 28.320 DE MAIRIPORÃ/SP RUA MARIA FERNANDA, LOTE 55, QUADRA B, MAIRIPORÃ/SP – COM 1.800,00M² UM TERRENO 
URBANO constituído pelo lote n. 55 da quadra “B”, do loteamento denominado “PORTAL DAS COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e 
comarca de Mairiporã-SP, assim descrito e confrontado: medindo 46,00ms de frente para a Rua Maria Fernanda; 52,50ms do lado direito, confrontando com 
área de sistema de recreio do loteamento; 51,00ms do lado esquerdo, confrontando com o lote 56; e 23,50ms nos fundos, confrontando com o lote 15, 
encerrando a área de 1.800,00ms2 (hum mil e oitocentos metros quadrados). Cadastrado na prefeitura municipal local sob o n. 05.28.02.55, conforme melhor 
descrito na matrícula n. 28.320 do 1º Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Mairiporã-SP. CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote 
avaliado não possui benfeitorias ou construções que agreguem. As possíveis alternativas de uso do imóvel a curto e médio prazo indicam o aproveitamento 
para os fins já existentes (residencial). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais), conforme laudo de avaliação de fls. 13.867- 13.980 
dos autos, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 70.560,00 (setenta mil, 
quinhentos e sessenta reais). ÔNUS: Consta débitos de IPTU no importe de R$ 21.300,26 (vinte e um mil, trezentos reais e vinte e seis centavos), conforme 
consulta ao site da Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. LOTE 10: MATRÍCULA Nº 28.321 DE MAIRIPORÃ/SP RUA ANA MARIA, LOTE 10, QUADRA E, 
MAIRIPORÃ/SP – COM 2.040,00M² UM TERRENO URBANO constituído pelo lote n. 10 da quadra “E”, do loteamento denominado “PORTAL DAS 
COLINAS”, Bairro Rio Acima, neste distrito, município e comarca de Mairiporã-SP, assim descrito e confrontado: medindo 52,00ms de frente para a Avenida 
Ana Maria; 22,50ms em curva na confluência da Avenida Ana Maria com a Rua Antônio Alexandre; 43,00ms para a Rua Antônio Alexandre e 74,60ms 
confrontando com a área de sistema de recreio do loteamento, encerrando a área de 2,040,00ms2 (dois mil e quarenta metros quadrados). Cadastrado na 
prefeitura municipal local sob o n. 05.28.05.10, conforme melhor descrito na matrícula n. 28.321 do 1º Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de 
Mairiporã-SP. CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O lote avaliado não possui benfeitorias ou construções que agreguem. As possíveis alternativas de uso 
do imóvel a curto e médio prazo indicam o aproveitamento para os fins já existentes (residencial). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois 
mil e quatrocentos reais), conforme laudo de avaliação de fls. 13.867-13.980 dos autos, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO 
CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 85.680,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais). ÔNUS: Consta débitos de IPTU no importe de 
R$ 21.632,98 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme consulta ao site da Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. 
LOTE 11: MATRÍCULA Nº 18.768 DE CABO FRIO/RJ, APTO. 215, EDIFÍCIO APART-HOTEL MARINAS DO CANAL, SITUADO NA MARINAS DO CANAL 
DO ITAJURÚ, GAMBOA, CABO FRIO/RJ DOMÍNIO ÚTIL POR AFORAMENTO À UNIÃO FEDERAL (TERRENO DE MARINHA) DO APARTAMENTO N.215 
no 2º pavimento, localizado na Ala B, da Asa Sul, do Edifício Apart-Hotel Marinas do Canal, situado na Marinas do Canal do Itajurú, Gambôa, zona urbana do 
1º Distrito deste Município de Cabo Frio/RJ, dividido internamente em sala, quarto, copa, banheiro, circulação e duas varandas, com a área privativa de 
56,77m², ao qual corresponde a fração ideal de 0,0069693 do terreno onde o mesmo edifício se encontra construído, situado no lugar denominado Gamboa, 
entre os Baixios do Morro do Telégrafo, Ponte Feliciano Sodré e Bairro Ogiva, resultante de acrescidos de Marinha, foreiro a União Federal (Terreno de 
marinha), inscrito na Prefeitura Municipal de Cabo Frio sob o n. 109.976-1, medindo o terreno no seu todo as dimensões e confrontações seguintes: de frente 
em linha quebrada de dois segmentos retos, 260,00m sendo de divisa lateral esquerda para a divisa lateral direita 130,00m em linha inclinada de 30º com o 
Alinhamento da Avenida do Arpão, alongando o terreno e 130,00m em linha inclinada de 30º com o alinhamento da Avenida do Arpão, encurtando o terreno, 
confrontando com área destinada a ruas e jardins; de fundos 28,00m em linha reta paralela à avenida do arpão, confrontando com área destinada à jardim; 
pela divisa lateral direita em três segmentos retos, 137,00m, sendo da frente para os fundos 20,00m em linha inclinada de 60º com alinhamento da Avenida 
do Arpão, estreitando o terreno; 81,00m em linha inclinada de 30º com o alinhamento da Avenida do Arpão, estreitando o terreno e 36,00m em linha inclinada 
de 60º com alinhamento da Avenida do Arpão, estreitando o terreno, confrontando com área destinada à jardins; e pela divisa lateral esquerda com três 
segmentos retos 137,00m, sendo da frente para os fundos 20,00m em linha inclinada de 60º com o alinhamento da Avenida do Arpão, estreitando o terreno; 
81,00m em linha inclinada de 30º com o alinhamento da Avenida do Arpão, estreitando o terreno e 36,00m em linha inclinada de 60º com o alinhamento da 
Avenida do Arpão, estreitando o terreno, confrontando com área destinada a jardins, situando-se a intercessão da testada com a divisa lateral esquerda a 
157,00m do alinhamento da Avenida do Arpão e a 20,00m do alinhamento do Canal do Itajurú, formando a área de 7.000,00m2, . conforme melhor descrito 
na matrícula n. 18.768 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º e 4º Distrito de Cabo Frio-RJ. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 380.598,72 (trezentos e oitenta mil, 
quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), conforme laudo de avaliação, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO 
CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 266.419,10 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e dez centavos). ÔNUS: 
Consta no R 7 reserva de usufruto vitalício em nome de INIS ALVES ANAWATE, CPF 011.751.818-20. Consta no R. 8 ARRESTO oriunda do processo n. 
32.457, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio. Consta no R. 9 ARRESTO oriunda do processo n. 33.266, em trâmite na 1ª Vara Cível da 
Comarca de Cabo Frio. Consta na Av. 11 INDISPONIBILIDADE oriunda do processo n. 0030500-02-1994.5.15.0104, em trâmite na Vara do Trabalho de 
Tanabi. Consta na Av. 12 INDISPONIBILIDADE oriunda do processo n. 0102200-82.1998.5.15.0044, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio 
Preto. LOTE 12: MATRÍCULA Nº 18.769 DE CABO FRIO/RJ, APTO. 216, EDIFÍCIO APART-HOTEL MARINAS DO CANAL, SITUADO NA MARINAS DO 
CANAL DO ITAJURÚ, GAMBOA, CABO FRIO/RJ DOMÍNIO ÚTIL POR AFORAMENTO À UNIÃO FEDERAL (TERRENO DE MARINHA) DO 
APARTAMENTO N.216 no 2º pavimento, localizado na Ala B, da Asa Sul, do Edifício Apart-Hotel Marinas do Canal, situado na Marinas do Canal do Itajurú, 
Gamboa, zona urbana do 1º Distrito deste Município, dividido internamente em sala, quarto, copa, banheiro, circulação e duas varandas, com a área privativa 
de 56,77m², ao qual corresponde a fração ideal de 0,0069693 do terreno onde o mesmo edifício se encontra construído, situado no lugar denominado 
Gamboa, entre os Baixios do Morro do Telégrafo, Ponte Feliciano Sodré e Bairro Ogiva, resultante de acrescidos de Marinha, foreiro a União Federal (Terreno 
de marinha), inscrito na Prefeitura Municipal de Cabo Frio sob o n. 109.977-9, medindo o terreno no seu todo as dimensões e confrontações seguintes: de 
frente em linha quebrada de dois segmentos retos, 260,00m sendo de divisa lateral esquerda para a divisa lateral direita 130,00m em linha inclinada de 30º 
com o Alinhamento da Avenida do Arpão, alongando o terreno e 130,00m em linha inclinada de 30º com o alinhamento da Avenida do Arpão, encurtando o 
terreno, confrontando com área destinada a ruas e jardins; de fundos 28,00m em linha reta paralela à Avenida do Arpão, confrontando com área destinada à 
jardim; pela divisa lateral direita em três segmentos retos, 137,00m, sendo da frente para os fundos 20,00m em linha inclinada de 60º com alinhamento da 
Avenida do Arpão, estreitando o terreno; 81,00m em linha inclinada de 30º com o alinhamento da Avenida do Arpão, estreitando o terreno e 36,00m em linha 
inclinada de 60º com alinhamento da Avenida do Arpão, estreitando o terreno, confrontando com área destinada à jardins; e pela divisa lateral esquerda com 
três segmentos retos 137,00m, sendo da frente para os fundos 20,00m em linha inclinada de 60º com o alinhamento da Avenida do Arpão, estreitando o 
terreno; 81,00m em linha inclinada de 30º com o alinhamento da Avenida do Arpão, estreitando o terreno e 36,00m em linha inclinada de 60º com o 
alinhamento da Avenida do Arpão, estreitando o terreno, confrontando com área destinada a jardins, situando-se a intercessão da testada com a divisa lateral 
esquerda a 157,00m do alinhamento da Avenida do Arpão e a 20,00m do alinhamento do Canal do Itajurú, formando a área de 7.000,00m2 , conforme melhor 
descrito na matrícula n. 18.769 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º e 4º Distrito de Cabo Frio-RJ. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 380.598,72 (trezentos e 
oitenta mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), conforme laudo de avaliação, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO 
LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 266.419,10 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e dez centavos). 
ÔNUS: Consta no R 6 ARRESTO oriunda do processo n. 32.457, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio. Consta no R. 7 ARRESTO oriunda 
do processo n. 33.266, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio. Consta na Av. 9 INDISPONIBILIDADE oriunda do processo n. 
0030500-02-1994.5.15.0104, em trâmite na Vara do Trabalho de Tanabi. Consta na Av. 10 INDISPONIBILIDADE oriunda do processo n. 
0102200-82.1998.5.15.0044, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. LOTE 13: MATRÍCULA 18.492 DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
UM IMÓVEL CONSTRUÍDO SOBRE UM TERRENO com frente para a Rua General Glicério, situado na Vila Redentora, bairro desta cidade, distrito e 
município e comarca de São José do Rio Preto, medindo 20,97 metros de frente, por 21,94 metros nos fundos onde faz divisa com a parte do lote 2-B da 
matrícula n. 2.957 e ainda com a parte do lote 2-B da matrícula n. 9.663; do lado direito de quem olha para o imóvel mede 52,25 metros e faz divisa com a 
parte do lote 2-B da matrícula n. 18.493; do lado esquerdo de quem da citada rua olha para o imóvel mede 46,53 metros, e faz divisa com parte do lote 2-B 
matrícula n. 44.704 e ainda com a parte do lote 2-B da matrícula n. 9.663, encerrando assim uma área superficial de 1.034,71 metros quadrados, distante 
133,85 metros da Rua Luiz Vaz de Camões, contendo neste terreno e nos terrenos objetos das matrículas n. 18.493 e 18.494, um prédio comercial, 
residencial, com dois pavimentos, sob ns. 4.685 e 4.693 da rua General Glicério. Cadastro municipal sob o n. 0103926000, conforme melhor descrito na 
matrícula n. 18.492 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.456.000,00 (dois milhões, quatrocentos 
e cinquenta e seis mil reais), conforme laudo de avaliação, em setembro de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% 
DA AVALIAÇÃO: R$ 1.719.200,00 (um milhão, setecentos e dezenove mil e duzentos reais). ÔNUS: Consta da R.10 PENHORA de 15% do imóvel oriunda do 
processo n. 753/97 em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. Consta da R.11 PENHORA de 17% do imóvel oriunda do processo 
n. 1.371/97 em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. Consta da R.16 PENHORA do imóvel oriunda do processo n. 444/02 em 
trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. Consta da R.18 ADJUDICAÇÃO de 15% do imóvel em favor de JOSÉ AUGUSTO FELIX 
oriunda do processo n. 753/97 em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. Não consta averbada a construção na matrícula do imóvel. 
Consta DÉBITOS de IPTU no valor de R$ 101.418,31, conforme extrato disponibilizado pela Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. LOTE 14: MATRÍCULA 
Nº 18.493 DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP UM IMÓVEL CONSTRUÍDO SOB UM TERRENO constituído de parte do lote 2-B, da quadra 7, situado na Vila 
Redentora, bairro desta cidade, distrito, município e comarca de São José do Rio Preto, com frente para Rua General Glicério, onde mede 12,11 metros, por 
12,67 metros nos fundos onde faz divisa com o lote 2-B da matrícula n. 2.957, do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel mede 55,55 metros e 
faz divisa com a parte do lote 2-B da matrícula n. 18.494, e do lado esquerdo de quem da citada rua olha para o imóvel mede 52,55 metros, e faz divisa com 
a parte do lote 2-B da matrícula n. 18.492, encerrando assim uma área superficial de 652,20 metros quadrados, distante 154,82 metros da Rua Luiz Vaz de 
Camões. Cadastro municipal sob o n. 0103926001. Conforme melhor descrito na matrícula n. 18.493 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto-SP. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.580.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta mil reais), conforme laudo de avaliação, em setembro de 2019. 
VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 1.106.000,00 (um milhão, cento e seis mil reais). ÔNUS: Não 
consta averbada a construção na matrícula do imóvel. Consta DÉBITOS de IPTU no valor de R$ 32.987,35, conforme extrato disponibilizado pela Prefeitura 
Municipal em janeiro de 2020. LOTE 15: MATRÍCULA Nº 18.494 DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP UM IMÓVEL CONSTRUÍDO SOB UM TERRENO 
constituído de parte do lote 2-B, da quadra 7, situado na Vila Redentora, bairro desta cidade, distrito, município e comarca de São José do Rio Preto, com frente 
para Rua General Glicério, onde mede 10,16 metros, por 10,15 metros nos fundos onde faz divisa com o lote 2-B da matrícula n. 38.399, do lado direito de 
quem da citada rua olha para o imóvel mede 55,16 metros e faz divisa com a parte do lote 2-B da matrícula n. 26.134, e ainda com o lote 08 da matrícula n. 
5.340; do lado esquerdo de quem da citada rua olha para o imóvel mede 55,55 metros, e faz divisa com a parte do lote 2-B da matrícula n. 18.493, encerrando 
assim uma área superficial de 561,87 metros quadrados, distante 166,93 metros da Rua Luiz Vaz de Camões. Cadastro municipal sob o n. 0103927000. 
Conforme melhor descrito na matrícula n. 18.494 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto-SP. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
1.405.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinco mil reais), conforme laudo de avaliação, em setembro de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO 
CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 983.500,00 (novecentos e oitenta e três mil e quinhentos reais). ÔNUS: Não consta averbada a construção 
na matrícula do imóvel. Consta DÉBITOS de IPTU no valor de R$ 28.009,94, conforme extrato disponibilizado pela Prefeitura Municipal em janeiro de 2020. 
LOTE 16: MATRÍCULA Nº 92.814 DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP UMA UNIDADE AUTÔNOMA N. 102 do Edifício Santana, com entrada principal pela 
Rua Imperial n. 66/74, situado na Vila Imperial, bairro desta cidade e comarca de São José do Rio Preto, com área útil privativa de apartamento de 152,00m2 
, acrescido de 52,55m2 de área comum, fazendo jus a uma vaga de garagem em lugar indeterminado, com uma área útil de 10,52m2 , perfazendo uma área 
total construída de 215,05m2, correspondendo a uma quota parte ideal de 30,6818m2 , equivalente a 4,545% do terreno e nas demais coisas comuns do 
condomínio. Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob o n. 04427/000. Conforme melhor descrito na matrícula n. 92.814 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto-SP. CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O edifício que contém o apartamento em questão possui recepção, sala na 
entrada, 02 salões de festa, 02 WC’s, subsolo destinado a garagem, 11 pavimentos-tipo com 02 apartamentos por pavimento, 02 elevadores (social e serviço). 
O apartamento está em péssimo estado de conservação, possui pisos cerâmicos na sala, sacada, lavabo, cozinha, área de serviço, dormitório e banheiro de 
empregada, sacada dos dormitórios e banheiros. Piso de carpete no hall interno e em dois dormitórios e piso laminado de madeira na suíte. Possui área de 
serviço com armários embutidos. 03 dormitórios com armários embutidos, dois com sacada e 1 tipo apartamento e um banheiro social. VALOR DA 
AVALIAÇÃO: R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais), conforme laudo de avaliação, em julho de 2019. VALOR MÍNIMO PARA SEGUNDO LEILÃO 
CORRESPONDENTE A 70% DA AVALIAÇÃO: R$ 211.400,00 (duzentos e onze mil e quatrocentos reais). ÔNUS: Não foi possível verificar débitos de IPTU 
diante da divergência de cadastro. QUADRO RESUMO: LOTE MATRÍCULA 1º LEILÃO 2º LEILÃO (70%) 01 28.312 CRI Mairiporã R$ 87.750,00 R$ 
61.425,00 02 28.313 CRI Mairiporã R$ 78.750,00 R$ 55.125,00 03 28.314 CRI Mairiporã R$ 97.200,00 R$ 68.040,00 04 28.315 CRI Mairiporã R$ 84.000,00 
R$ 58.800,00 05 28.316 CRI Mairiporã R$ 68.320,00 R$ 47.824,00 06 28.317 CRI Mairiporã R$ 66.640,00 R$ 46.648,00 07 28.318 CRI Mairiporã R$ 
105.840,00 R$ 74.088,00 08 28.319 CRI Mairiporã R$ 81.760,00 R$ 57.232,00 09 28.320 CRI Mairiporã R$ 100.800,00 R$ 70.560,00 10 28.321 CRI Mairiporã 
R$ 122.400,00 R$ 85.680,00 11 18.768 CRI Cabo Frio R$ 380.598,72 R$ 266.419,10 12 18.769 CRI Cabo Frio R$ 380.598,72 R$ 266.419,10 13 18.492 CRI 
São José do Rio Preto R$ 2.456.000,00 R$ 1.719.200,00 14 18.493 CRI São José do Rio Preto R$ 1.580.000,00 R$ 1.106.000,00 15 18.494 CRI São José 
do Rio Preto R$ 1.405.000,00 R$ 983.500,00 16 92.814 CRI São José do Rio Preto R$ 302.000,00 R$ 211.400,00 Total R$ 7.397.657,44 R$ 5.178.360,20 Os 
bens descritos neste edital serão vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se encontram e livres de quaisquer ônus. (sejam débitos de água, luz, 
gás, taxas, multas, Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e Imposto Territorial Rural – ITR – art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005 e art. 130 do CTN), 
e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza propter rem os quais serão de responsabilidade da falida. (§ 1º 
do art. 141, da Lei n. 11.101/2005). Eventual regularização e retificação de área do(s) imóvel(eis) será(ão) de responsabilidade do arrematante. As despesas 
com a transferência do domínio/propriedade (ITBI/ registro no RGI), Imposto Territorial Rural/Urbano ou outros impostos, taxas e demais encargos incidentes 
sobre o imóvel com fato gerador a partir da data da arrematação, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. PUBLICAÇÃO DO EDITAL – as partes, 
seus respectivos cônjuges, interessados, ficam cientificados(intimados) da alienação em curso, não podendo alegar desconhecimento uma vez que este edital 
está publicado no portal do LEILÃO JUDICIAL ELETRONICO, www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2° e art. 889, I a VIII e parágrafo único, ambos 
do Código de Processo Civil, bem como na forma da lei, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 11.101/2005. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – 
Pessoalmente perante a vara onde tramita a presente ação, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, site www.leje.com.br e leiloeiro oficial, 
através do e-mail: contato@leje.com.br. São José do Rio Preto/SP, 27 de fevereiro de 2020. DR. ANTÔNIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA M.M. Juiz 
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP 

Entenda os benefícios de adquirir um bem imóvel através de Leilão Judicial Eletrônico: 
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Aproveite para investir pagando menos e de forma parcelada!

OFERTAS
As ofertas podem chegar em até 50% do 
valor do bem.

VENDAS TRANSPARENTES
Nos leilões a  venda é feita em tempo real, 
de forma impessoal e os participantes têm 
acesso a todas informações.  

FACILIDADE
Você não precisa se deslocar, nossos leilões 
acontecem de forma online, basta acessar 
www.leje.com.br  
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Imóvel industrial com área total de 47.098 
m² e área construída de 27.174 m². 

Massa Falida - Santin S/A Indústria Metalúrgica

Juiz: Exmo. Dr. Lourenço Carmelo Tôrres
3ª Vara Cível de Piracicaba/SP

ID 4737

Leilão 16/03 - 14:00hs

Lances iniciais a partir de R$ 12.515.116,00

Avaliação 
R$ 25.030.232,00
Aberto para captação
de propostas!

Piracicaba - SP
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