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Memória: Chico Picadinho, o 
esquartejador de mulheres
O ano era 1966, o mês era agosto, Fran-
cisco da Costa Rocha, então com 24 
anos, morava na rua Aurora, no cen-
tro de São Paulo, em um apartamento, 
que dividia com o médico-cirurgião da 
aeronáutica, Caio, um homem casado, 
que utilizava a moradia para encon-
tros extraconjugais. Francisco traba-
lhava como corretor de imóveis e cos-
tumava frequentar as ruas boêmias do 
bairro da Luz, região no centro da capi-

tal paulista, conhecida na época como 
“Boca do Lixo”. Em uma das noites de 
boemia, o rapaz conheceu Margareth 
Suida, uma bailarina austríaca, de 38 
anos. A mulher seria sua primeira víti-
ma. A Gazeta traz em “Memória” a his-
tória de Chico Picadinho, como £ cou 
conhecido o assassino que esquarte-
java suas vítimas. Veja onde e como 
está o assassino que completa 79 anos 
no próximo dia 27.                    ESTADO/A3

SP supera marca de 
10 milhões de doses 
de vacinas aplicadas

 AJá foram aplicadas 10.026.656 doses de vacina contra a Covid-19, 
somando 6.579.146 de primeira dose e 3.447.510 da segunda dose

O estado de São Paulo ultrapas-
sou nesta quinta-feira (22) a mar-
ca de 10 milhões de doses de va-
cinas aplicadas contra Covid-19, 
informou a Secretaria de Estado 

da Saúde. De acordo com a Pas-
ta, já foram aplicadas 10.026.656 
doses, somando 6.579.146 de pri-
meira dose e 3.447.510 da segunda, 
número que equivale ao total de 

pessoas já têm esquema vacinal 
completo. Os dados são do Vaci-
nômetro, ferramenta digital que 
permite a qualquer pessoa acom-
panhar os dados.             ESTADO/A3

Trânsito do ABC 
tem 1º trimestre 
menos violento

Bolsonaro 
promete 
neutralidade

O trânsito do ABC Paulista regis-
trou no primeiro trimestre de 
2021 o menor número de mortes 
para o período em três anos e deu 
continuidade à queda nas estatís-
ticas de acidentes e óbitos iniciada 
em 2020. Entre janeiro e março de 
2021, as ruas e avenidas da região 
� zeram 44 vítimas fatais, núme-
ro 6,4% inferior ao apurado no 
mesmo período do ano passado 
(47), segundo o Infosiga, base de 
dados gerenciada pelo Detran-SP. 
Trata-se do menor número de 
mortes para o período desde o pri-
meiro trimestre de 2018. ESTADO/A3

O presidente Jair Bolsonaro parti-
cipou nesta quinta-feira da Cúpula 
do Clima. O evento virtual, que vai 
até esta sexta, é organizado pelo 
governo dos Estados dos Unidos 
para discutir questões ambientais. 
O líder brasileiro participou por 
videoconferência. Em seu discur-
so, o presidente se comprometeu 
com as ações necessárias para ze-
rar até 2050 as emissões dos ga-
ses de efeito estufa e acabar com 
o desmatamento ilegal até 2030. 
Bolsonaro estava acompanhado de 
alguns ministros, como o do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles. BRASIL/A5

EM 3 ANOSCÚPULA DO CLIMA

O governador João Doria (PSDB) disse em entrevista 
à Reuters que a pandemia da Covid-19 em São Paulo 
está “sob relativo controle”. Além disso, o governador 
a� rmou que as novas atualizações do Plano São Pau-
lo deverão voltar a levar em conta os indicadores da 

doença em cada região do Estado. A média diária de 
novas mortes, contudo, vem subindo, embora na últi-
ma semana tenha registrado alta bem menor, de 0,6%. 
Nesta quarta-feira (21), o Estado registrou 977 óbitos 
em 24h e taxa de ocupação de UTI de 81%.  ESTADO/A3

Com UTIs em 81% 
Doria diz que pandemia está 

‘sob relativo controle’

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Cinema mudo. O Festival on-line Cinema do Barulho – o 
Cinema Nunca Foi Mudo, que vai até 27 de abril, está ofe-
recendo diversas atrações gratuitas. O projeto inclui oito 
sessões: três masterclass e cinco exibições de filmes, dois 
curtas, dois longas e um média-metragem, todos com 
acompanhamento musical ao vivo.  Entre os destaques do 
festival, que começou na terça-feira (20), está a exibição, no 
sábado (24), do filme O Grande Negócio, de 1929, da dupla 
O Gordo e o Magro. A programação completa pode ser vis-
ta no site festivalcinemadobarulho.com.br. (AB)

Literatura para crianças. A Prefeitura de São Paulo ini-
ciou neste mês a entrega de cerca de dois milhões de livros 
para crianças que frequentam as unidades da rede pública 
de ensino, por meio do programa Minha Biblioteca. O pro-
grama é voltado aos alunos da educação infantil e do ensi-
no fundamental. A intenção é permitir que os estudantes 
se familiarizem cada vez mais com os livros e componham 
seus acervos literários pessoais. Cada estudante recebe dois 
livros por ano, que já começaram a ser entregues pelas es-
colas onde estão matriculados. (GSP)

Brasília reinaugura museu. O Museu de Arte da Brasília 
(MAB), que estava fechado havia 14 anos, foi reinaugura-
do nesta quarta-feira Fundado em 1985, o museu tem um 
acervo de mais de mil obras importantes da produção na-
cional, assinadas por expoentes como Tarsila do Amaral, 
Cildo Meireles e Sérgio Rodrigues.  O MAB estava fechado 
sob a justificativa de que o edifício não era adequado para 
servir de museu.Após a reforma, o MAB reabriu com sua 
área expandida. (AB)

Empreendedorismo. A Prefeitura de São Paulo, por meio 
da Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho e Turismo, está ofere-
cendo 344 vagas para programas de apoio e aceleração aos 
empreendedores da capital paulista. Entre os programas 
municipais que coordenam o apoio estão o Fábrica de Ne-
gócios, o Vai Tec e o Green Sampa. Por exemplo, a Vai Tec, 
que está em sua sexta edição e apoia negócios de jovens da 
periferia, irá acelerar 24 empreendimentos inovadores da 
cidade, além de oferecer apoio financeiro de R$ 35.700,00 
para cada selecionado.  Para saber mais, acesse encurtador.
com.br/ntITY. (GSP)

REPRODUÇÃO

NOTAS

O Supermerca-
do Porto Se-
guro, que será 
inaugurado 
em junho na 

estrada São Francisco, em 
Taboão da Serra, na região 
metropolitana de São Pau-
lo, anunciou novas vagas 
nesta terça-feira, dia 21. Ao 
todo a unidade deve con-
tratar mais de 100 funcio-
nários. Segundo a direção 
da empresa, os interessados 
devem enviar seus currícu-
los para o e-mail selecao@
smportoseguro.com.

A rede de Supermerca-
dos Porto Seguro possui três 
lojas, duas delas em Taboão 
da Serra e inaugura nos pró-
ximos dias sua terceira uni-
dade na cidade, com uma 
ampla oferta de produtos ali-
mentícios e limpeza, além de 
setores como açougue, horti-
frúti e padaria.

O processo seletivo para a 
contratação dos 100 funcio-
nários para a nova unidade 
de Taboão da Serra abrange 
todos os setores do super-
mercado, entre açougueiro, 
cortadores de frio, operador 
de loja, repositores, caixas, 
gerentes, entre outras áreas.

Os salários chegam até 
R$ 5.800 e é necessário expe-
riência anterior no ramo de 
supermercados.

 D Os salários chegam a até R$ 5.800 e é necessário experiência anterior no ramo de 
supermercados; Porto Seguro inaugura nos próximos dias a sua terceira unidade em Taboão

ALEXANDRE MOREIRA/PMSP

Supermercado abre 100 
vagas para nova unidade

TABOÃO DA SERRA. Supermercado Porto Seguro abre vagas para todos os setores 
do supermercado, como açougueiro, cortadores de frios, repositores e gerentes

CURSO NA CAPITAL.
O curso PROvarejo formou 
mais uma turma na última 
sexta-feira (16). Os alunos 
iniciaram o curso on-line 
em 5 de abril e receberam 
o certificado emitido pela 
Associação Brasileira de Su-
permercados (ABRAS). Na 
segunda-feira (19), uma nova 
turma iniciou o PROvarejo.

Realizado em parceria da 
Fundação Paulistana -  ór-
gão ligado à Prefeitura de São 
Paulo - por meio da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvi-

mento Econômico, Trabalho 
e Turismo (SMDET), com a 
rede Carrefour e a ONG Rede 
Cidadã, o PROvarejo capaci-
tou 169 pessoas em 2019, e 
198 profissionais em 2020. 
Em 2021, com versão on-li-
ne devido às restrições im-
postas pelo agravamento da 
pandemia no estado de São 
Paulo, já foram certificados 
287 alunos. 

Conheça todos os cursos 
da Fundação Paulistana nas 
redes sociais, pelo @funda-
cao.paulistana. (GSP)

A pandemia impôs grandes desa-
fios e trouxe novas perspectivas 
para a saúde pública brasileira. O 
setor, que é um dos pilares para o 
desenvolvimento de um país, teve 

pouco tempo para se adequar e adotar me-
didas para evitar o colapso de todo o sistema 
em meio à maior crise sanitária, econômica e 
social dos últimos anos.

Para diminuir as despesas públicas e refor-
çar os cofres da Saúde, em março do ano pas-
sado, protocolei um projeto de lei para dimi-
nuir em 50% o salário de deputados estaduais, 
secretários de Estado, governador e vice-go-
vernador, durante o período da pandemia. 
Após alterações, o projeto foi aceito reduzindo 
30% da remuneração dos parlamentares, tor-
nando a Assembleia Legislativa de São Paulo a 
primeira do país a adotar essa medida.

Para reforçar os hospitais de Bauru, São 
José do Rio Preto, Campo Limpo Paulista e 
Itupeva solicitamos verbas e leitos de UTI. En-
tregamos novas ambulâncias à Prefeitura de 
Tietê e, em conjunto com o Ministério da Saú-
de, conseguimos três respiradores para São Vi-
cente. Também cobramos informações sobre 
o corte de 12% das verbas destinadas às Santas 
Casas e hospitais filantrópicos. 

Por meio de uma parceria com a Ypê, via-
bilizamos a doação de quase 30 mil frascos de 
álcool em gel, que foram distribuídos a hospi-
tais, prefeituras e aos profissionais que traba-
lham na linha de frente na Baixada Santista. 
Também doamos mais 3 mil máscaras para 
motoristas de aplicativos e entregadores

Ainda pensando nesses trabalhadores que 
atuam na linha de frente, quando se iniciou 
a vacinação, solicitamos ao governador a in-
clusão de todos os funcionários que atuam na 

área da Saúde, independentemente do setor, 
no grupo prioritário da vacinação.

Com o agravamento da pandemia e a re-
tração do mercado, está faltando o básico na 
mesa de muitos lares. Por isso, no ano pas-
sado, montamos uma campanha de arreca-
dação e fizemos a doação de mais de uma 
tonelada de cestas básicas para a população 
carente da Baixada Santista. Neste ano, cria-
mos o “drive-thru do bem” em nosso gabinete 
regional para arrecadar alimentos e ajudar fa-
mílias afetadas pela crise. 

Conhecendo de perto as dificuldades en-
frentadas pelo comércio, protocolei um proje-
to para anistiar ou descontar de 80% a 90% do 
pagamento antecipado das multas aplicadas 
aos estabelecimentos durante o enfrentamen-
to à covid. O setor foi um dos que mais investi-
ram na adequação à nova realidade e um dos 
mais impactados. A proposta ainda pode ser 
adequada para vereadores e prefeitos.

Também solicitamos a inclusão de todas 
as regiões do Plano São Paulo nos testes com 
plasma de doadores contaminados pela covid 
que já desenvolveram anticorpos. O proces-
so é coordenado pelo Instituto Butantan, que 
coleta, distribui e usa o material no serviço pú-
blico do Estado.

Para fiscalizar todas as ações do Executivo 
estadual durante este período, eu e outros de-
putados estaduais criamos o Grupo PDO (Par-
lamentares em Defesa do Orçamento). E, após 
nossa denúncia, o Ministério Público decidiu 
investigar a compra de aventais feita pelo Esta-
do de São Paulo.

Mesmo em meio às dificuldades impostas 
pela pandemia, continuaremos trabalhando 
e buscando medidas para aliviar os impactos 
em diversos setores. Contem conosco!

Um ano de  
desafi os

* Tenente Coimbra 
é natural de Santos/
SP. Foi eleito 
deputado estadual 
com 24.109 votos 
pelo PSL.

Mesmo em meio 
às di� culdades 

impostas pela 
pandemia, 

continuaremos 
trabalhando e 

buscando medidas 
para aliviar os 

impactos em 
diversos setores. 
Contem conosco!

Segundo a 
direção da 
empresa, os 
interessados 
devem enviar 
seus currículos 
para o e-mail 
selecao@
smportoseguro.
com

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade 
de São Paulo das 20h às 5h 
veículos com placas fi nal:

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

DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

14° 31°
14° 26°

17° 26°

14° 25°

13° 25°

14° 27°

15° 31°

15° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens durante o 
dia. À noite céu com 
muitas nuvens.

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

13º 26° 15º 27° 17º 24°

HOJE:
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GRUPO 
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Cinema mudo. O Festival on-line Cinema do Barulho – o 
Cinema Nunca Foi Mudo, que vai até 27 de abril, está ofe-
recendo diversas atrações gratuitas. O projeto inclui oito 
sessões: três masterclass e cinco exibições de filmes, dois 
curtas, dois longas e um média-metragem, todos com 
acompanhamento musical ao vivo.  Entre os destaques do 
festival, que começou na terça-feira (20), está a exibição, no 
sábado (24), do filme O Grande Negócio, de 1929, da dupla 
O Gordo e o Magro. A programação completa pode ser vis-
ta no site festivalcinemadobarulho.com.br. (AB)

Literatura para crianças. A Prefeitura de São Paulo ini-
ciou neste mês a entrega de cerca de dois milhões de livros 
para crianças que frequentam as unidades da rede pública 
de ensino, por meio do programa Minha Biblioteca. O pro-
grama é voltado aos alunos da educação infantil e do ensi-
no fundamental. A intenção é permitir que os estudantes 
se familiarizem cada vez mais com os livros e componham 
seus acervos literários pessoais. Cada estudante recebe dois 
livros por ano, que já começaram a ser entregues pelas es-
colas onde estão matriculados. (GSP)

Brasília reinaugura museu. O Museu de Arte da Brasília 
(MAB), que estava fechado havia 14 anos, foi reinaugura-
do nesta quarta-feira Fundado em 1985, o museu tem um 
acervo de mais de mil obras importantes da produção na-
cional, assinadas por expoentes como Tarsila do Amaral, 
Cildo Meireles e Sérgio Rodrigues.  O MAB estava fechado 
sob a justificativa de que o edifício não era adequado para 
servir de museu.Após a reforma, o MAB reabriu com sua 
área expandida. (AB)

Empreendedorismo. A Prefeitura de São Paulo, por meio 
da Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho e Turismo, está ofere-
cendo 344 vagas para programas de apoio e aceleração aos 
empreendedores da capital paulista. Entre os programas 
municipais que coordenam o apoio estão o Fábrica de Ne-
gócios, o Vai Tec e o Green Sampa. Por exemplo, a Vai Tec, 
que está em sua sexta edição e apoia negócios de jovens da 
periferia, irá acelerar 24 empreendimentos inovadores da 
cidade, além de oferecer apoio financeiro de R$ 35.700,00 
para cada selecionado.  Para saber mais, acesse encurtador.
com.br/ntITY. (GSP)

REPRODUÇÃO

NOTAS

O Supermerca-
do Porto Se-
guro, que será 
inaugurado 
em junho na 

estrada São Francisco, em 
Taboão da Serra, na região 
metropolitana de São Pau-
lo, anunciou novas vagas 
nesta terça-feira, dia 21. Ao 
todo a unidade deve con-
tratar mais de 100 funcio-
nários. Segundo a direção 
da empresa, os interessados 
devem enviar seus currícu-
los para o e-mail selecao@
smportoseguro.com.

A rede de Supermerca-
dos Porto Seguro possui três 
lojas, duas delas em Taboão 
da Serra e inaugura nos pró-
ximos dias sua terceira uni-
dade na cidade, com uma 
ampla oferta de produtos ali-
mentícios e limpeza, além de 
setores como açougue, horti-
frúti e padaria.

O processo seletivo para a 
contratação dos 100 funcio-
nários para a nova unidade 
de Taboão da Serra abrange 
todos os setores do super-
mercado, entre açougueiro, 
cortadores de frio, operador 
de loja, repositores, caixas, 
gerentes, entre outras áreas.

Os salários chegam até 
R$ 5.800 e é necessário expe-
riência anterior no ramo de 
supermercados.

 D Os salários chegam a até R$ 5.800 e é necessário experiência anterior no ramo de 
supermercados; Porto Seguro inaugura nos próximos dias a sua terceira unidade em Taboão

ALEXANDRE MOREIRA/PMSP

Supermercado abre 100 
vagas para nova unidade

TABOÃO DA SERRA. Supermercado Porto Seguro abre vagas para todos os setores 
do supermercado, como açougueiro, cortadores de frios, repositores e gerentes

CURSO NA CAPITAL.
O curso PROvarejo formou 
mais uma turma na última 
sexta-feira (16). Os alunos 
iniciaram o curso on-line 
em 5 de abril e receberam 
o certificado emitido pela 
Associação Brasileira de Su-
permercados (ABRAS). Na 
segunda-feira (19), uma nova 
turma iniciou o PROvarejo.

Realizado em parceria da 
Fundação Paulistana -  ór-
gão ligado à Prefeitura de São 
Paulo - por meio da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvi-

mento Econômico, Trabalho 
e Turismo (SMDET), com a 
rede Carrefour e a ONG Rede 
Cidadã, o PROvarejo capaci-
tou 169 pessoas em 2019, e 
198 profissionais em 2020. 
Em 2021, com versão on-li-
ne devido às restrições im-
postas pelo agravamento da 
pandemia no estado de São 
Paulo, já foram certificados 
287 alunos. 

Conheça todos os cursos 
da Fundação Paulistana nas 
redes sociais, pelo @funda-
cao.paulistana. (GSP)

A pandemia impôs grandes desa-
fios e trouxe novas perspectivas 
para a saúde pública brasileira. O 
setor, que é um dos pilares para o 
desenvolvimento de um país, teve 

pouco tempo para se adequar e adotar me-
didas para evitar o colapso de todo o sistema 
em meio à maior crise sanitária, econômica e 
social dos últimos anos.

Para diminuir as despesas públicas e refor-
çar os cofres da Saúde, em março do ano pas-
sado, protocolei um projeto de lei para dimi-
nuir em 50% o salário de deputados estaduais, 
secretários de Estado, governador e vice-go-
vernador, durante o período da pandemia. 
Após alterações, o projeto foi aceito reduzindo 
30% da remuneração dos parlamentares, tor-
nando a Assembleia Legislativa de São Paulo a 
primeira do país a adotar essa medida.

Para reforçar os hospitais de Bauru, São 
José do Rio Preto, Campo Limpo Paulista e 
Itupeva solicitamos verbas e leitos de UTI. En-
tregamos novas ambulâncias à Prefeitura de 
Tietê e, em conjunto com o Ministério da Saú-
de, conseguimos três respiradores para São Vi-
cente. Também cobramos informações sobre 
o corte de 12% das verbas destinadas às Santas 
Casas e hospitais filantrópicos. 

Por meio de uma parceria com a Ypê, via-
bilizamos a doação de quase 30 mil frascos de 
álcool em gel, que foram distribuídos a hospi-
tais, prefeituras e aos profissionais que traba-
lham na linha de frente na Baixada Santista. 
Também doamos mais 3 mil máscaras para 
motoristas de aplicativos e entregadores

Ainda pensando nesses trabalhadores que 
atuam na linha de frente, quando se iniciou 
a vacinação, solicitamos ao governador a in-
clusão de todos os funcionários que atuam na 

área da Saúde, independentemente do setor, 
no grupo prioritário da vacinação.

Com o agravamento da pandemia e a re-
tração do mercado, está faltando o básico na 
mesa de muitos lares. Por isso, no ano pas-
sado, montamos uma campanha de arreca-
dação e fizemos a doação de mais de uma 
tonelada de cestas básicas para a população 
carente da Baixada Santista. Neste ano, cria-
mos o “drive-thru do bem” em nosso gabinete 
regional para arrecadar alimentos e ajudar fa-
mílias afetadas pela crise. 

Conhecendo de perto as dificuldades en-
frentadas pelo comércio, protocolei um proje-
to para anistiar ou descontar de 80% a 90% do 
pagamento antecipado das multas aplicadas 
aos estabelecimentos durante o enfrentamen-
to à covid. O setor foi um dos que mais investi-
ram na adequação à nova realidade e um dos 
mais impactados. A proposta ainda pode ser 
adequada para vereadores e prefeitos.

Também solicitamos a inclusão de todas 
as regiões do Plano São Paulo nos testes com 
plasma de doadores contaminados pela covid 
que já desenvolveram anticorpos. O proces-
so é coordenado pelo Instituto Butantan, que 
coleta, distribui e usa o material no serviço pú-
blico do Estado.

Para fiscalizar todas as ações do Executivo 
estadual durante este período, eu e outros de-
putados estaduais criamos o Grupo PDO (Par-
lamentares em Defesa do Orçamento). E, após 
nossa denúncia, o Ministério Público decidiu 
investigar a compra de aventais feita pelo Esta-
do de São Paulo.

Mesmo em meio às dificuldades impostas 
pela pandemia, continuaremos trabalhando 
e buscando medidas para aliviar os impactos 
em diversos setores. Contem conosco!

Um ano de  
desafi os

* Tenente Coimbra 
é natural de Santos/
SP. Foi eleito 
deputado estadual 
com 24.109 votos 
pelo PSL.

Mesmo em meio 
às di� culdades 

impostas pela 
pandemia, 

continuaremos 
trabalhando e 

buscando medidas 
para aliviar os 

impactos em 
diversos setores. 
Contem conosco!

Segundo a 
direção da 
empresa, os 
interessados 
devem enviar 
seus currículos 
para o e-mail 
selecao@
smportoseguro.
com
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 A O ano era 1966, o mês era 
agosto, Francisco da Costa Ro-
cha, então com 24 anos, mora-
va na rua Aurora, no centro de 
São Paulo, em um apartamen-
to, que dividia com o médico-
-cirurgião da aeronáutica, Caio, 
um homem casado, que utili-
zava a moradia para encontros 
extraconjugais.

Francisco trabalhava como 
corretor de imóveis e costuma-
va frequentar as ruas boêmias 
do bairro da Luz, região no 
centro da capital paulista, co-
nhecida na época como “Boca 
do Lixo”. Em uma das noites 
de boemia, o rapaz conheceu 
Margareth Suida, uma bailari-
na austríaca, de 38 anos. A mu-
lher seria sua primeira vítima.

O PRIMEIRO CRIME. 
Após beberem em um bar, 
Margareth aceitou o convite de 
Francisco para ir até o aparta-
mento da rua Aurora. Segundo 
informações da época, os dois 
beberam e fumaram no local. 
Durante o ato sexual, contudo, 
Francisco teria ficado enfureci-

Memória: Chico Picadinho,  
o esquartejador de mulheres

CRIME. Prestes a completar 79 anos, Francisco da Costa Rocha ficou conhecido por dois assassinatos brutais 

do, o que o levou a enforcar a 
bailarina com um cinto.

Ao perceber que ela não res-
pirava, ele a arrastou até o ba-
nheiro, onde, com uma gilete, 
esquartejou o corpo da vítima. 
De acordo com a perícia, Mar-
gareth levou vários golpes, nas 
regiões dorsal direita, glútea, 
perianal, pubiana, parte ante-
rior do pescoço, torácica, abdo-
minal, coxa esquerda, braço e 
antebraço esquerdo.

 A O estado de São Paulo ul-
trapassou nesta quinta-fei-
ra (22) a marca de 10 milhões 
de doses de vacinas aplicadas 
contra Covid-19, informou a 
Secretaria de Estado da Saúde, 
atualizado às 9h41.

De acordo com a Pasta, já 
foram aplicadas 10.026.656 
doses, somando 6.579.146 de 
primeira dose e 3.447.510 da 
segunda, número que equiva-
le ao total de pessoas já têm es-
quema vacinal completo.

Os dados são do Vacinô-
metro (vacinaja.sp.gov.br/va-
cinometro), ferramenta digital 
que permite a qualquer pes-
soa acompanhar em tempo 

SP supera marca de 10 mi de 
doses de vacinas aplicadas

 Vacinação contra o coronavírus na região do ABC Paulista
DIVULGAÇÃO PMSCS

Já foram aplicadas 10.026.656 doses de vacina contra a Covid-19, 
somando 6.579.146 de primeira dose e 3.447.510 da segunda

real o número de vacinados 
no Estado.

Pelo site o  governo pau-
lista aponta, em tempo real, 
quantas pessoas já receberam 
a primeira e a segunda dose 
da vacina, inclusive com da-
dos individualizados para ci-
dade cada cidade. Além disso, 
a ferramenta também mostra 
a quantidade de doses envia-
das aos municípios.

CRONOGRAMA. 
Em entrevista coletiva na úl-
tima terça-feira (20), o go-
vernador João Doria (PSDB) 
anunciou a vacinação contra 
a Covid-19 de pessoas com 
Síndrome de Down, pacientes 
transplantados e pacientes re-
nais em diálise a partir do dia 
10 de maio. Também foi divul-
gada a imunização de moto-
ristas e cobradores de ônibus 
municipais e intermunicipais 
a partir de 18 de maio.
A matéria na íntegra pode 
ser lida no site da Gazeta  
(Bruno Hoffmann)

 A O governador João Doria 
(PSDB) disse em entrevista à 
Reuters que a pandemia da 
Covid-19 em São Paulo está 
“sob relativo controle”. Além 
disso, o governador afirmou 
que as novas atualizações do 
Plano São Paulo deverão vol-
tar a levar em conta os indi-
cadores da doença em cada 
região do Estado.

“Eu diria que está sob re-
lativo controle, porque nós 
conseguimos, graças às me-
didas do Plano São Paulo, 
uma redução no número de 
pessoas infectadas e, conse-
quentemente, menor ocupa-
ção nos chamados leitos pri-
mários dos hospitais públicos 
e privados e uma menor ocu-
pação também nos leitos de 
UTI”, disse Doria.

Segundo ele, a tendência 

‘Sob relativo controle’, 
diz Doria sobre Covid-19

é que essa redução continue 
se acentuando nas próximas 
duas semanas. “O que pode-
rá permitir que, dessa fase de 
transição, venhamos para a 
fase laranja, que é menos res-
tritiva do que a fase verme-
lha, na qual estávamos, e bem 
menos restritiva do que a fase 
emergencial”, completou.

De acordo com dados da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
São Paulo vem registrando há 
três semanas queda na média 
diária de novas internações 
por Covid-19 e há uma sema-
na na média diária de novos 
casos.

A média diária de no-
vas mortes, contudo, vem 
subindo, embora na últi-
ma semana tenha registra-
do alta bem menor, de 0,6%.  
(GSP)

 A O prefeito Bruno Covas 
(PSDB) segue internado no 
Hospital Sírio-Libanês, na re-
gião central de São Paulo, após 
apresentar uma piora no qua-
dro de saúde e ter sido diag-
nosticado com líquido nos 
pulmões e no abdômen. Ele 
enfrenta um câncer na região 
da cárdia, localizada na transi-
ção entre o estômago e o esô-
fago, com metástase em ou-
tras áreas do corpo.

Covas havia sido internado 
na última quinta-feira (15) para 
a realização de exames de con-
trole, que descobriram novos 
focos de tumores nos ossos e 
no fígado.

Segundo a equipe médica 
que atende o prefeito, na sexta- 
feira (16) foi constatada a pre-
sença de líquido no abdômen 
e nos pulmões, desencadeada 
pela presença dos nódulos no 
fígado. Um tratamento com 
drenos foi iniciado no dia se-

Bruno Covas segue 
internado após piora

guinte.
Os médicos explicaram 

que todos possuem líquido 
pleural, e que o acúmulo dele 
em pacientes que passam pelo 
tratamento oncológico é roti-
neiro.

O pequeno volume de lí-
quido causa incômodo na fun-
ção respiratória, mas, de acor-
do com a equipe, a situação 
do prefeito está bem controla-
da, com condição clínica “bem 
confortável”. O prefeito deve 
receber alta hospitalar quando 
o líquido for totalmente dre-
nado.

De acordo com a equipe 
médica, o prefeito emagreceu 
um pouco, mas suplementa-
ção nutricional também foi 
iniciada para que ele esteja 
mais preparado para o novo 
tratamento. O tucano não se 
licenciou da prefeitura e se-
gue despachando do hospital.  
(GSP)

 A O trânsito do ABC Paulista 
registrou no primeiro trimes-
tre de 2021 o menor número 
de mortes para o período em 
três anos e deu continuida-
de à queda nas estatísticas 
de acidentes e óbitos iniciada 
em 2020.

Entre janeiro e março de 
2021, as ruas e avenidas da 
região fizeram 44 vítimas fa-
tais, número 6,4% inferior ao 
apurado no mesmo período 
do ano passado (47), segundo 
o Infosiga, base de dados ge-
renciada pelo Detran-SP. Tra-
ta-se do menor número de 
mortes para o período des-
de o primeiro trimestre de 
2018, quando foram registra-
dos iguais 44 óbitos nos sete 
municípios.

Em março, o Infosiga SP 
contabilizou 16 vítimas fa-
tais no ABC, com estabilida-
de ante o apurado em igual 
mês de 2020. Os motociclis-

Trânsito do ABC Paulista 
registra menos mortes

tas lideraram as estatísticas 
de fatalidade no primeiro tri-
mestre na região com 21 óbi-
tos. Na sequência aparecem 
pedestres (dez), ocupantes 
de automóvel (sete), ciclistas 
(um) e outros (cinco).

Os jovens continuam sen-
do as principais vítimas do 
trânsito na região. Do total 
de 44 mortes registradas no 
primeiro trimestre, 16 (36,4%) 
concentram-se na faixa entre 
zero e 29 anos.

Ainda de acordo com o In-
fosiga SP, houve redução de 
8,4% no número de acidentes 
nas ruas, avenidas e rodovias 
do ABC no primeiro trimes-
tre ante o mesmo período de 
2020, para 1.898 ocorrências.

Também houve redução 
em março, quando foram re-
gistrados 585 acidentes, que-
da de 12,2% ante o apurado no 
mesmo mês do ano passado 
(666). (GSP e Diário Regional)

 A Um grupo funcionários da 
Secretaria Municipal da Saúde 
de Mogi das Cruzes, na Grande 
São Paulo, é investigado pelo 
MP-SP (Ministério Público de 
São Paulo) e pela Polícia Civil 
por suspeita de furar a fila da 
vacinação contra a Covid-19 
no município. Segundo a de-
núncia, aproximadamente 50 
pessoas estariam envolvidas 
na imunização indevida, en-
tre concursados e estagiários.

O promotor de justiça da 
Saúde Fernando Lupo Pascoal 
afirmou ao “R7” que a suspei-
ta foi descoberta em uma in-
vestigação que já resultou na 
exoneração do titular da pasta, 
Henrique Naufel, determina-
da pela prefeitura mogiana na 
semana passada também por 
furar a fila da imunização — 
durante um ato público.

O MP-SP havia solicitado 
um prazo de 30 dias para que 
o prefeito Marcus Melo (PSDB) 

MP investiga grupo que 
furou fila por vacina 

providenciasse a troca do se-
cretário. Houve um pedido de 
prorrogação por mais 15 dias e, 
neste período, a exoneração foi 
confirmada”.

“[O secretário] foi a primei-
ra ou segunda pessoa da ci-
dade a ser vacinada. Ele não 
estava no hall do alvos priori-
tários, não trabalhava direta-
mente [com os infectados]. Ele 
foi a uma solenidade. Tornou- 
se público. Ele entendia que 
estava enquadrado no concei-
to [de grupo prioritário] por 
visitar hospitais. Mas, no nos-
so conceito, ele não estava en-
quadrado. Isso foi objeto de in-
vestigação. Ele sustentou que 
fosse linha de frente”, frisou o 
promotor.

A Delegacia Seccional de 
Mogi das Cruzes vai investi-
gar todas as circunstâncias 
relativas aos fatos por meio 
de um inquérito policial.  
(GSP)

Margareth, a primeira vítima 
de Francisco Costa Rocha

REPRODUÇÂO/TV GLOBO

Francisco Costa Rocha, conhecido como Chico Picadinho, ficou  
20 anos a mais na cadeia, aguardando decisão da Justiça

 REPRODUÇÂO/TV RECORD

Ângela, a mulher morta em 
1976, por  Chico Picadinho 

 REPRODUÇÂO/TV GLOBO 

Depois do crime, Francis-
co adormeceu exausto no sofá 
da sala. Ao acordar, contou ao 
amigo que havia uma pessoa 
morta no apartamento. Al-
gum tempo depois, ele foi pre-
so, sem oferecer resistência.

Em entrevista ao jornalista 
investigativo Percival de Sou-
za, Francisco disse que matou 
Margareth porque ela havia se 
recusado a uma prática sexual 
proposta por ele. Ele também 

admitiu ter esquartejado a mu-
lher porque ela lhe lembrava a 
mãe, Nancy, uma mulher que 
se prostituía e chegou a viver 
longe do filho durante sua in-
fância, por dois anos.

A SEGUNDA VÍTIMA.
Pelo crime, Francisco foi con-
denado a 18 anos de prisão. 
Mas, de fato, ficou preso por 
apenas 8 anos. No presídio, ele 
estudou e trabalhou. Casou-se 
ainda recluso, mas acabou se 
separando da mulher, grávida, 
quando ganhou a liberdade. 
Chegou a se casar novamen-
te e ter outro filho, porém, de 
novo, o relacionamento não 
prosperou.

Foi após se separar da se-
gunda mulher, que Francisco 
voltou a frequentar a “Boca do 
Lixo” e, dois anos e cinco meses 
depois de sair da cadeia, matou 
novamente. O ano, dessa vez, 
era 1976 e a vítima: Ângela de 
Souza da Silva, uma prostituta, 
de 34 anos.

Ângela e Francisco se co-
nheceram em uma lanchone-
te e Francisco a levou para o 
apartamento de um amigo. En-
quanto mantinham relações 
sexuais, ele a estrangulou e uti-
lizando uma faca, um serrote e 
um canivete a esquartejou. A 
vítima foi encontrada sem os 
seios e sem os olhos. Suas vís-
ceras foram jogadas no vaso sa-
nitário, que chegou a entupir. 

Para ler na íntegra a história 
de Chico Picadinho, acesse o 
site da Gazeta (www.gazetasp.
com.br). (Gladys Magalhães)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 – PROCESSO LI-
CITATÓRIO Nº 010/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO AG, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HER-
CULÂNDIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a data de abertura para o dia: 07/05/2021 às 09h30min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital, seus anexos e a retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone 
(0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e dás 13h às 16h ou no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 22 de abril de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2021 
PROCESSO n° 13.907/2021 - OC: 822400801002021OC00037
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 26 DE ABRIL DE 
2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 DE MAIO DE 2021 - HORÁRIO: 
09 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.
gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de 
Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@bo-
tucatu.sp.gov.br
  ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO 

PROCESSO nº.  200/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2021
Acha-se aberto  na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Pre-
sencial nº.   18/2021, em conformidade com o Processo nº. 200/2021, tipo menor pre-
ço, objetivando o   REGISTRO DE PREÇO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM 
ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO 
COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO:  dia  06/05/2021,  às  9:00  horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebidos na 
sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte 
Serrat, n. 133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também poderá 
ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, 
localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), telefax 
(13) 34187300 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.059/2021 - Registro de preços para fornecimento de suporte duplo e qua-
druplo galvanizado a fogo para luminaria. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 07/05/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.060/2021 - Registro de Preços para fornecimento de material de limpeza. 
Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 10/05/2021. 
(a) Bruno de Moraes Castro-Secretaria de Administração e Recursos Humanos; (a) Juliana Pi-
nheiro Dualibi-Secretária de Assistência Social; (a) Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretaria Mu-
nicipal de Educação; (a) Drª. Rosana Gravena-Secretaria de Saúde
Tomada de Preços nº005/2021 - Contratação da prestação de serviços de empresa especiali-
zada, para elaboração de plano de encerramento para as áreas da voçoroca e onde houve a 
disposição diretamente no solo de resíduos, em terreno localizado na Avenida São Jorge, n°2500, 
Bairro Cidade Salvador, local este onde foi constatada a disposição de resíduos domésticos e de 
construção civil diretamente no solo, a contratação se faz necessária em atendimento à exigên-
cia 03 do auto de infração imposição de penalidade de multa AIIPM n° 57001001, processo n° 
570102018 emitido pela Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo em 20/12/2018. 
Visita Técnica: às 09h00 do dia 12/05/2021. Recebimento dos envelopes: até às 09h00 do dia 
20/05/2021. Sessão de abertura: às 09h00 do dia 20/05/2021.
(a) Luís Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Po-
deres, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um 
“CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº61/2021 - Contratação empresa para prestação de serviço de telemedicina. 
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 11/05/2021. 
O edital está disponível nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.gov.
br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530, no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
029/2021, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS DIVERSAS,  cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 13/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça 
Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: 
licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. Sales Oliveira, SP, 22/4/2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
030/2021, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BATERIAS NOVAS, À BASE DE TROCA, PARA OS VEÍCULOS 
DA FROTA MUNICIPAL,  cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 13/05/2021 às 14h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os 
interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão 
pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, 
conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@
salesoliveira.sp.gov.br. Sales Oliveira, SP, 22/4/2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2021, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO 
DA REDE PÚBLICA DE SALES OLIVEIRA,  cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 14/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na 
Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: 
licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. Sales Oliveira, SP, 22/4/2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2021, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VENTILADORES / RESPIRADORES PULMONARES DESTINADO 
DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, em ocorrerá em sessão pública na forma eletrônica a partir das 14h00 
do dia 30/05/2021, em conformidade com a Lei Federal nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020, através do site 
municipal www.salesoliveira.sp.gov.br, junto ao provedor do sistema Fiorilli. Esclarecimentos somente através 
do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 22 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Pesquisa de preço telefonia fi xa

O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, torna público para conhecimento 
dos interessados, que está recebendo orçamento para contratação de concessioná-

ria ou empresa autorizada para prestação de telefonia fi xa, conforme itens a seguir: 
1 - Serviço telefônico fi xo comutado (STFC), modalidade LOCAL, fi xo-fi xo, fi xo móvel, com chama-
das originadas nos endereços dos prédios da Autarquia, dentro da cidade de Valinhos, mediante o 
fornecimento de 02 links (acessos) E-1 (60 juntores), que deverá ser interligado ao PABX do Depar-
tamento de Águas e Esgotos de Valinhos, com capacidade para 200 ramais DDR;
2 - Serviço telefônico fi xo comutado (STFC), modalidade LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), 
intra-estadual e inter-estadual, fi xo-fi xo e fi xo-móvel, com chamadas originadas dos prédios da Au-
tarquia, dentro da cidade de Valinhos;
3 - Portabilidade, se for o caso, de 14 linhas analógicas;
4 - Portabilidade, se for o caso, do serviço 08000;
5 - 02 (dois) links dedicados de Internet, um com velocidade simétrica de no mínimo 20 Mbps, Ge-
renciamento integrado 24x7, roteador e manutenção por conta da contratada.
Os interessados poderão obter maiores informações através do e-mail compra@daev.org.br ou na 
Divisão de Licitações e Compras situada na Rua Orozimbo Maia, 1054 Vila Sônia Valinhos/SP, te-
lefone 019 2122-4410.

Anderson Zorzato - Divisão de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial – R.P nº 009/2021
Processo Administrativo nº 11/2021

Objeto: “Aquisição de gêneros alimentícios (estocáveis), do tipo menor preço por item para atender a Alimentação Escolar da rede de ensino durante o 
exercício de 2021, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, integrante deste Edital”.

Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes autos HOMOLOGO o objeto da presente licitação às seguintes empresas:

Fornecedor: DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
Lote Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 7 BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE COCO OU LEITE 400 G PCT 450,0000 3,9000 1.755,00
1 17 LEITE EM PO INTEGRAL/INSTANTANEO 400 G PCT 6.000,0000 11,0500 66.300,00
1 34 ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 1 KG KG 6.000,0000 4,4000 26.400,00
2 7 BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE COCO OU LEITE 400 G PCT 150,0000 3,9000 585,00
2 17 LEITE EM PO INTEGRAL/INSTANTANEO 400 G PCT 2.000,0000 11,0500 22.100,00
2 32 CHOCOLATE EM PO MINIMO DE 32% DE CACAU  1 KG KG 175,0000 14,8000 2.590,00
2 34 ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 1 KG KG 2.000,0000 4,4000 8.800,00

Total do Fornecedor 128.530,00

Fornecedor: GRAMINHA ALIMENTOS LTDA
Lote Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 2 ARROZ TIPO 1 FARDO 30 KG FD 60,0000 123,4000 7.404,00
1 13 FEIJAO CARIOCA TIPO1  1 KG KG 6.000,0000 6,7000 40.200,00
1 14 FEIJAO PRETO TIPO1 1 KG KG 38,0000 7,8000 296,40
1 28 SAL REFINADO 1 KG KG 525,0000 1,2000 630,00
2 2 ARROZ TIPO 1 FARDO 30 KG FD 20,0000 123,4000 2.468,00
2 13 FEIJAO CARIOCA TIPO1  1 KG KG 2.000,0000 6,7000 13.400,00
2 14 FEIJAO PRETO TIPO1 1 KG KG 12,0000 7,8000 93,60
2 28 SAL REFINADO 1 KG KG 175,0000 1,2000 210,00

Total do Fornecedor 64.702,00

Fornecedor: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI – ME
Lote Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 1 ACUCAR REFINADO 1 KG KG 1.125,0000 3,3000 3.712,50
1 3 AVEIA EM FLOCOS FINOS 250 G UN 30,0000 5,0000 150,00
1 5 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL 400 G PCT 840,0000 3,0000 2.520,00
1 6 BISCOITO MAIZENA 400G UN 8.700,0000 2,9000 25.230,00
1 8 ERVILHA EM CONSERVA 200 GR LT 54,0000 3,3000 178,20
1 9 ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG LT 22,0000 20,0000 440,00
1 10 EXTRATO DE TOMATE 2 KG UN 262,0000 9,0000 2.358,00
1 11 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500 G PCT 75,0000 3,2000 240,00
1 15 FERMENTO EM PO 100G UN 75,0000 4,0000 300,00
1 16 FUBA MIMOSO DE MILHO  500 G UN 75,0000 2,6000 195,00
1 18 MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G PCT 3.000,0000 1,9900 5.970,00
1 19 MACARRAO TIPO PARAFUSSO 500G PCT 3.000,0000 1,9900 5.970,00
1 23 MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRS UN 54,0000 3,5000 189,00
1 24 MILHO VERDE EM CONSERVA 2 KG UN 22,0000 24,1000 530,20
1 25 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 2 KG UN 262,0000 7,5000 1.965,00
1 26 MOLHO TOMATE REFOGADO 340 G UN 112,0000 1,5000 168,00
1 27 OLEO DE SOJA UN 900,0000 8,5000 7.650,00
1 31 LEITE INTEGRAL UHT L 3.000,0000 4,7500 14.250,00
1 33 VINAGRE DE MAÇA 750 ML UN 225,0000 6,1000 1.372,50
2 1 ACUCAR REFINADO 1 KG KG 375,0000 3,3000 1.237,50
2 3 AVEIA EM FLOCOS FINOS 250 G UN 10,0000 5,0000 50,00
2 5 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL 400 G PCT 280,0000 3,0000 840,00
2 6 BISCOITO MAIZENA 400G UN 2.900,0000 2,9000 8.410,00
2 8 ERVILHA EM CONSERVA 200 GR LT 18,0000 3,3000 59,40
2 9 ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG LT 8,0000 20,0000 160,00
2 10 EXTRATO DE TOMATE 2 KG UN 88,0000 9,0000 792,00
2 11 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500 G PCT 25,0000 3,2000 80,00
2 15 FERMENTO EM PO 100G UN 25,0000 4,0000 100,00
2 16 FUBA MIMOSO DE MILHO  500 G UN 25,0000 2,6000 65,00
2 18 MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G PCT 1.000,0000 1,9900 1.990,00
2 19 MACARRAO TIPO PARAFUSSO 500G PCT 1.000,0000 1,9900 1.990,00
2 23 MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRS UN 18,0000 3,5000 63,00
2 24 MILHO VERDE EM CONSERVA 2 KG UN 8,0000 24,1000 192,80
2 25 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 2 KG UN 88,0000 7,5000 660,00
2 26 MOLHO TOMATE REFOGADO 340 G UN 38,0000 1,5000 57,00
2 27 OLEO DE SOJA UN 300,0000 8,5000 2.550,00
2 30 PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA 800G PCT 10,0000 16,1000 161,00
2 31 LEITE INTEGRAL UHT L 1.000,0000 4,7500 4.750,00
2 33 VINAGRE DE MAÇA 750 ML UN 75,0000 6,1000 457,50

Total do Fornecedor 98.053,60

Fornecedor: PRO-COOKING IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. - ME
Lote Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 30 PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA 800G PCT 30,0000 15,4000 462,00
1 32 CHOCOLATE EM PO MINIMO DE 32% DE CACAU  1 KG KG 525,0000 9,1400 4.798,50

Total do Fornecedor 5.260,50

Total Geral 296.546,10

TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 296.546,10 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos).
ITENS DESERTOS:
LOTE 1:
4 - CHICHARRO  RALADO EM CONSERVA 410 G
12 - FARINHA DE MANDIOCA 500 G
20 - MACARRAO PARA SOPA TIPO ALFABETO  500G
21 - MACARRAO PARA SOPA TIPO AVE MARIA  500G
22 - MACARRAO PARA SOPA TIPO CONCHA 500 G
29 - FARINHA DE KIBE   
LOTE 2: 
4 - CHICHARRO  RALADO EM CONSERVA 410 G
12 - FARINHA DE MANDIOCA 500 G
20 - MACARRAO PARA SOPA TIPO ALFABETO  500G
21 - MACARRAO PARA SOPA TIPO AVE MARIA  500G
22 - MACARRAO PARA SOPA TIPO CONCHA 500 G
29 - FARINHA DE KIBE   

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.
Monte Alegre do Sul, 21 de Abril de 2021

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE REABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que está reaberto o prazo do Pregão Presencial nº 
008/2021, objetivando o registro de preços de água mineral em galões de 20 litros, ficando a data 
da sessão para o dia 06 de maio de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor encontra-se à 
disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras 
informações pelo telefone (19) 3878-9700.  Louveira, 22 de abril de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021
EDITAL Nº 42/2021 - PROCESSO Nº 47/2021
Objeto: Prestação de serviços de análise de 
efl uentes e águas de reuso, através do Siste-
ma de Registro de Preços, conforme descrições 
constantes do ANEXO I - Termo de Referên-
cia. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através do 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 
de 06 de maio de 2021, às 08h00. Maiores 
informações, na Gerência de Compras, Licita-
ções e Contratos do SAAE, através do telefone: 
(19) 3834-9421. Indaiatuba, 22 de abril de 2021. 
ENGº SANDRO DE A. LOPES CORAL - SU-
PERINTENDENTE

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021
EDITAL Nº 46/2021 - PROCESSO Nº 51/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual aqui-
sição de Pão, Tipo Francês. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 06 de maio de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9435. Indaiatu-
ba, 22 de abril de 2021. ENGº SANDRO DE A. 
LOPES CORAL - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021
EDITAL Nº 40/2021 - PROCESSO Nº 45/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de Colar de Tomada, Junta Gibault 
e Tampão de Ferro Fundido. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 12 de maio de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9435. Indaiatu-
ba, 22 de abril de 2021. ENGº SANDRO DE A. 
LOPES CORAL - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 REGISTRO DE PREÇOS N° 
024/2021 (EXCLUSIVO PARA ME E EPP). OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE E FALDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 17H), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: DAS 08H DO DIA 26/04/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 06/05/2021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 06/05/2021 
ÀS 08H30MIN DO DIA 07/05/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
ÀS 09H DO DIA 07/05/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2021 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de natureza contínua de suporte logístico para o 
gerenciamento da Fiscalização e do Monitoramento Eletrônico 
de Infrações de Trânsito nas Vias Municipais sob a Jurisdição da 
Prefeitura Municipal de Santa Barbara d´Oeste, conforme constante 
no Anexo I- Termo de Referência. 
FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO ELETRÕNICO PARA 
REVISÃO DO EDITAL.

Santa Bárbara d’Oeste, 22 de abril de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de 
Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

Revisão 00 - CSG F-0060 
AVISO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 
SUL – AGEVAP torna público aos interessados a realização da Seleção de Propostas.
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desen-
volvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada 
Campista.
Ato Convocatório nº: 09/2021
DATA DO EVENTO: 24/05/2021 às 10h.
O edital e seus anexos estarão à disposição para consulta e/ou aquisição no site www.agevap.org.br, 
maiores informações pelo telefone (24) 3355-8389.

Resende, 22 de abril de 2021
Horácio Rezende Alves 

Presidente da Comissão de Julgamento

DIRETORIA DE ENSINO 
REGIÃO DE SANTOS

EDITAL DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino – 
Região de Santos, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 04/2021, referente a 
prestação de Serviços contínuos de limpeza 
em ambiente escolar sob o regime de em-
preitada por PREÇO UNITÁRIO – PARTICI-
PAÇÃO AMPLA, do tipo MENOR PREÇO. A 
realização da sessão será no dia 06/05/2021, 
às 10h00 no endereço eletrônico www.bec.sp.
gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br  - OC nº 
080334000012021OC00012

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 157/2021, proces-
so 11.348/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de medicamentos/insumos pa-
dronizados na REMUME. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 06/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o PREGÃO ELETRÔNICO n° 126/2021, PROCESSO 
11361/2021, objetivando o registro de preços para 
contratação de empresa para prestação de servi-
ços de atendimento de chamadas técnicas para 
instalação, desinstalação e manutenção de con-
dicionadores de ar nas unidades escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 06/05/2021, às 14:00h. 
e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 006/2021. Edital de 20/04/2021. OBJETO: Contratação de empresa para renovação de softwares 
SW Team Viewer, Corel Draw, Networker, Self Servie Bi Power Bi Pro, VmWare Vsphere Midsize Aceleration. TIPO: 
Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:00 do dia 18/05/2021. Editais disponíveis para retirada: No site http://
compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratuitamente. 

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

São Paulo, 20 de abril de 2021.
Holmes Nogueira B. Naspolini

Secretário Executivo
OAB/AL 9576 – Reg. 4437

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2021-GCP/SECEX
ACORDO DE COOPERAÇÃO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere a alínea “k” do Art. 34 da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
TORNA PÚBLICO que está aberto o período de seleção, credenciamento e apresentação de 
propostas, conforme regras estabelecidas no CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO 
DE ACORDO DE COOPERAÇÃO para Instituições de Ensino ou pessoas jurídicas da área 
educacional com ou sem fins lucrativos interessadas em plano de trabalho com projetos voltados 
para o desenvolvimento, implantação e oferecimento aos profissionais sob a égide do Sistema 
Confea/Crea de programas de capacitação voltados ao aperfeiçoamento técnico e cultural das 
atividades sob fiscalização do CREA-SP para a instituição da Escola Superior da Engenharia - 
CREA, destinado à educação continuada dos profissionais. Realizado em conformidade com o 
disposto na alínea “j” do art. 34 da Lei n.º 5.194/1966; a Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, 
com a redação alterada pela Lei n.º 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e Marco Regulatório; 
pelo Decreto n.º 8.726, de 27 de abril de 2016; pela Resolução n.º 1.075, de 14 de junho de 
2016, alterada pela Resolução n.º 1.098, de 11 de maio de 2018, ambas do Confea; e nos 
termos do Ato Administrativo n.º 33, de 26 de janeiro de 2017.

O Edital de Chamamento Público contendo as condições específicas de participação poderá 
ser obtido através do endereço eletrônico www.creasp.org.br.

A PREFEITA FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO FAZ SABER 
QUE SE ENCONTRA ABERTO O SEGUINTE PROCESSO 
LICITATÓRIO:
Pregão Eletrônico N° 18/2021 – Edital nº 30/2021 - Processo N° 
3906/2021 - Objeto: Aquisição de Caminhão Cabine Dupla com 
Carroceria em Madeira e Grafi smo para Atender a Diretoria de 
Trânsito - Início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica: 
A partir das 10h00m do dia 23/04/2021 até as 17h00m do dia 
13/05/2021. Início da disputa de preços: 14/05/2021 às 09h30m. 
Local Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. 
O edital encontra-se disponível no site da Bolsa de licitações e 
leilões do Brasil www.bll.org.br e no site https://transparencia.
ubatuba.sp.gov.br/home/.
 
Pregão Presencial N° 08/2021 – Edital Nº 19/2021 - Processo N° 
1929/2021 - Objeto: Registro de Preços das horas de Prestação 
de Serviços de Mecânica, Elétrica e Eletrônica, Preventiva e 
Corretiva, com fornecimento de autopeças e acessórios originais, 
pelo prazo de 12 meses - Abertura: 07.05.2021 - às 09h30m - Av. 
Dona Maria Alves, 865, Centro. O Edital completo encontra-se no 
site: http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA – UGE 180.180 

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0014/21

Processo nº 2021180029 - OC nº 180180000012021OC00054
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0014/21, destinado ao Registro de Preço de AQUI-
SIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA CINZA CLARO PASSEIO.
A realização da sessão pública dar-se-á no dia 05 de maio de 2021, às 14h30min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrô-
nica de Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica 
do objeto.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
LEIA-SE: Processo nº 10271/21 - Pregão Eletrônico nº 58/21 - Interessado: Secretaria de 
Saúde - Objeto: Aquisição de instrumentos odontológicos. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 9h00 do dia 03 de maio de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
9h30 do dia 03 de maio de 2021 -Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 04/05/21.

Franca, 20 de abril de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão nº 094/2021-Eletrônico-Processo 
Administrativo: PMC.2020.00024398-86 -Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde -Objeto: Registro de Preços de materiais de enfermagem, pilhas e higiene 
pessoal, em atendimento a Mandados Judiciais -Recebimento das Propostas 
dos itens 01 a 37: das 08h do dia 11/05/21 às 09h do dia 12/05/21 -Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 37: a partir das 09h do dia 12/05/21 -Início da Disputa 
de Preços: a partir das 10h do dia 12/05/21 -Disponibilidade do Edital: a partir 
de 26/04/21, no portal eletrôn ico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411. 
Campinas, 22 de abril de 2021 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA Diretor do 
Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 093/2021-Eletrônico-Processo 
Administrativo: PMC.2020.00024882-32 -Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde -Objeto: Registro de Preços de materiais perfurocortantes -Recebimento 
das Propostas dos itens 01 a 33: das 08h do dia 07/05/21 às 09h do dia 10/05/21 
-Abertura das Propostas dos itens 01 a 33: a partir das 09h do dia 10/05/21 -Início 
da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 10/05/21 -Disponibilidade do 
Edital: a partir de 26/04/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 
2116-8411. Campinas, 22 de abril de 2021 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 
Diretor do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 
E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 053/2021- 
Eletrônico-Processo Administrativo: PMC.2020.00025398-30 -Interessado: 
Secretaria Municipal de Saúde -Objeto: Registro de Preços de saneantes, produtos de 
higiene e repelente -Recebimento das Propostas dos itens 01 a 13: das 08h do dia 
07/05/21 às 09h do dia 10/05/21 -Abertura das Propostas dos itens 01 a 13: a partir 
das 09h do dia 10/05/21 -Início da Dispu ta de Preços: a partir das 10h do dia 
10/05/21 -Disponibilidade do Edital: a partir de 26/04/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana Paula 
Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136. Campinas, 22 de abril de 2021 
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA Diretor do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 – PROCESSO Nº 0180/2021 

– RERRATIFICADO II: Contratação de Empresa de Transporte Coletivo 
de Pacientes da Rede Pública M. de Saúde de Capão Bonito/SP, para 
as cidades de São Paulo, Itapetininga, Sorocaba, Itu, Salto, Botucatu, 
Jaú, Bauru de segunda a sábado, em datas a definir conforme requisição 
da Secretaria M. de Saúde, conforme especificações contidas no Edital. 
Reabertura 05/05/2021, as 09h.
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do 
site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais e baixar.

 Capão Bonito/SP, 22 de Abril de 2021.
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

DocuSign Envelope ID: 989BED15-BA41-45E5-8BEB-A89808C00B81
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SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 – PROCESSO LI-
CITATÓRIO Nº 010/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO AG, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HER-
CULÂNDIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a data de abertura para o dia: 07/05/2021 às 09h30min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital, seus anexos e a retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone 
(0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e dás 13h às 16h ou no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 22 de abril de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2021 
PROCESSO n° 13.907/2021 - OC: 822400801002021OC00037
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 26 DE ABRIL DE 
2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 DE MAIO DE 2021 - HORÁRIO: 
09 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.
gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de 
Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@bo-
tucatu.sp.gov.br
  ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO 

PROCESSO nº.  200/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2021
Acha-se aberto  na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Pre-
sencial nº.   18/2021, em conformidade com o Processo nº. 200/2021, tipo menor pre-
ço, objetivando o   REGISTRO DE PREÇO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM 
ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO 
COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO:  dia  06/05/2021,  às  9:00  horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebidos na 
sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte 
Serrat, n. 133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também poderá 
ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, 
localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), telefax 
(13) 34187300 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.059/2021 - Registro de preços para fornecimento de suporte duplo e qua-
druplo galvanizado a fogo para luminaria. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 07/05/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.060/2021 - Registro de Preços para fornecimento de material de limpeza. 
Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 10/05/2021. 
(a) Bruno de Moraes Castro-Secretaria de Administração e Recursos Humanos; (a) Juliana Pi-
nheiro Dualibi-Secretária de Assistência Social; (a) Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretaria Mu-
nicipal de Educação; (a) Drª. Rosana Gravena-Secretaria de Saúde
Tomada de Preços nº005/2021 - Contratação da prestação de serviços de empresa especiali-
zada, para elaboração de plano de encerramento para as áreas da voçoroca e onde houve a 
disposição diretamente no solo de resíduos, em terreno localizado na Avenida São Jorge, n°2500, 
Bairro Cidade Salvador, local este onde foi constatada a disposição de resíduos domésticos e de 
construção civil diretamente no solo, a contratação se faz necessária em atendimento à exigên-
cia 03 do auto de infração imposição de penalidade de multa AIIPM n° 57001001, processo n° 
570102018 emitido pela Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo em 20/12/2018. 
Visita Técnica: às 09h00 do dia 12/05/2021. Recebimento dos envelopes: até às 09h00 do dia 
20/05/2021. Sessão de abertura: às 09h00 do dia 20/05/2021.
(a) Luís Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Po-
deres, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um 
“CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº61/2021 - Contratação empresa para prestação de serviço de telemedicina. 
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 11/05/2021. 
O edital está disponível nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.gov.
br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530, no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
029/2021, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS DIVERSAS,  cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 13/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça 
Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: 
licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. Sales Oliveira, SP, 22/4/2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal. 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
030/2021, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BATERIAS NOVAS, À BASE DE TROCA, PARA OS VEÍCULOS 
DA FROTA MUNICIPAL,  cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 13/05/2021 às 14h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os 
interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão 
pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, 
conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@
salesoliveira.sp.gov.br. Sales Oliveira, SP, 22/4/2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2021, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO 
DA REDE PÚBLICA DE SALES OLIVEIRA,  cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 14/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na 
Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: 
licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. Sales Oliveira, SP, 22/4/2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2021, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VENTILADORES / RESPIRADORES PULMONARES DESTINADO 
DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, em ocorrerá em sessão pública na forma eletrônica a partir das 14h00 
do dia 30/05/2021, em conformidade com a Lei Federal nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020, através do site 
municipal www.salesoliveira.sp.gov.br, junto ao provedor do sistema Fiorilli. Esclarecimentos somente através 
do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 22 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Pesquisa de preço telefonia fi xa

O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, torna público para conhecimento 
dos interessados, que está recebendo orçamento para contratação de concessioná-

ria ou empresa autorizada para prestação de telefonia fi xa, conforme itens a seguir: 
1 - Serviço telefônico fi xo comutado (STFC), modalidade LOCAL, fi xo-fi xo, fi xo móvel, com chama-
das originadas nos endereços dos prédios da Autarquia, dentro da cidade de Valinhos, mediante o 
fornecimento de 02 links (acessos) E-1 (60 juntores), que deverá ser interligado ao PABX do Depar-
tamento de Águas e Esgotos de Valinhos, com capacidade para 200 ramais DDR;
2 - Serviço telefônico fi xo comutado (STFC), modalidade LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), 
intra-estadual e inter-estadual, fi xo-fi xo e fi xo-móvel, com chamadas originadas dos prédios da Au-
tarquia, dentro da cidade de Valinhos;
3 - Portabilidade, se for o caso, de 14 linhas analógicas;
4 - Portabilidade, se for o caso, do serviço 08000;
5 - 02 (dois) links dedicados de Internet, um com velocidade simétrica de no mínimo 20 Mbps, Ge-
renciamento integrado 24x7, roteador e manutenção por conta da contratada.
Os interessados poderão obter maiores informações através do e-mail compra@daev.org.br ou na 
Divisão de Licitações e Compras situada na Rua Orozimbo Maia, 1054 Vila Sônia Valinhos/SP, te-
lefone 019 2122-4410.

Anderson Zorzato - Divisão de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial – R.P nº 009/2021
Processo Administrativo nº 11/2021

Objeto: “Aquisição de gêneros alimentícios (estocáveis), do tipo menor preço por item para atender a Alimentação Escolar da rede de ensino durante o 
exercício de 2021, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, integrante deste Edital”.

Considerando os despachos e elementos constantes dos presentes autos HOMOLOGO o objeto da presente licitação às seguintes empresas:

Fornecedor: DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
Lote Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 7 BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE COCO OU LEITE 400 G PCT 450,0000 3,9000 1.755,00
1 17 LEITE EM PO INTEGRAL/INSTANTANEO 400 G PCT 6.000,0000 11,0500 66.300,00
1 34 ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 1 KG KG 6.000,0000 4,4000 26.400,00
2 7 BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE COCO OU LEITE 400 G PCT 150,0000 3,9000 585,00
2 17 LEITE EM PO INTEGRAL/INSTANTANEO 400 G PCT 2.000,0000 11,0500 22.100,00
2 32 CHOCOLATE EM PO MINIMO DE 32% DE CACAU  1 KG KG 175,0000 14,8000 2.590,00
2 34 ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 1 KG KG 2.000,0000 4,4000 8.800,00

Total do Fornecedor 128.530,00

Fornecedor: GRAMINHA ALIMENTOS LTDA
Lote Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 2 ARROZ TIPO 1 FARDO 30 KG FD 60,0000 123,4000 7.404,00
1 13 FEIJAO CARIOCA TIPO1  1 KG KG 6.000,0000 6,7000 40.200,00
1 14 FEIJAO PRETO TIPO1 1 KG KG 38,0000 7,8000 296,40
1 28 SAL REFINADO 1 KG KG 525,0000 1,2000 630,00
2 2 ARROZ TIPO 1 FARDO 30 KG FD 20,0000 123,4000 2.468,00
2 13 FEIJAO CARIOCA TIPO1  1 KG KG 2.000,0000 6,7000 13.400,00
2 14 FEIJAO PRETO TIPO1 1 KG KG 12,0000 7,8000 93,60
2 28 SAL REFINADO 1 KG KG 175,0000 1,2000 210,00

Total do Fornecedor 64.702,00

Fornecedor: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI – ME
Lote Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 1 ACUCAR REFINADO 1 KG KG 1.125,0000 3,3000 3.712,50
1 3 AVEIA EM FLOCOS FINOS 250 G UN 30,0000 5,0000 150,00
1 5 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL 400 G PCT 840,0000 3,0000 2.520,00
1 6 BISCOITO MAIZENA 400G UN 8.700,0000 2,9000 25.230,00
1 8 ERVILHA EM CONSERVA 200 GR LT 54,0000 3,3000 178,20
1 9 ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG LT 22,0000 20,0000 440,00
1 10 EXTRATO DE TOMATE 2 KG UN 262,0000 9,0000 2.358,00
1 11 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500 G PCT 75,0000 3,2000 240,00
1 15 FERMENTO EM PO 100G UN 75,0000 4,0000 300,00
1 16 FUBA MIMOSO DE MILHO  500 G UN 75,0000 2,6000 195,00
1 18 MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G PCT 3.000,0000 1,9900 5.970,00
1 19 MACARRAO TIPO PARAFUSSO 500G PCT 3.000,0000 1,9900 5.970,00
1 23 MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRS UN 54,0000 3,5000 189,00
1 24 MILHO VERDE EM CONSERVA 2 KG UN 22,0000 24,1000 530,20
1 25 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 2 KG UN 262,0000 7,5000 1.965,00
1 26 MOLHO TOMATE REFOGADO 340 G UN 112,0000 1,5000 168,00
1 27 OLEO DE SOJA UN 900,0000 8,5000 7.650,00
1 31 LEITE INTEGRAL UHT L 3.000,0000 4,7500 14.250,00
1 33 VINAGRE DE MAÇA 750 ML UN 225,0000 6,1000 1.372,50
2 1 ACUCAR REFINADO 1 KG KG 375,0000 3,3000 1.237,50
2 3 AVEIA EM FLOCOS FINOS 250 G UN 10,0000 5,0000 50,00
2 5 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER OU AGUA E SAL 400 G PCT 280,0000 3,0000 840,00
2 6 BISCOITO MAIZENA 400G UN 2.900,0000 2,9000 8.410,00
2 8 ERVILHA EM CONSERVA 200 GR LT 18,0000 3,3000 59,40
2 9 ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG LT 8,0000 20,0000 160,00
2 10 EXTRATO DE TOMATE 2 KG UN 88,0000 9,0000 792,00
2 11 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500 G PCT 25,0000 3,2000 80,00
2 15 FERMENTO EM PO 100G UN 25,0000 4,0000 100,00
2 16 FUBA MIMOSO DE MILHO  500 G UN 25,0000 2,6000 65,00
2 18 MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G PCT 1.000,0000 1,9900 1.990,00
2 19 MACARRAO TIPO PARAFUSSO 500G PCT 1.000,0000 1,9900 1.990,00
2 23 MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRS UN 18,0000 3,5000 63,00
2 24 MILHO VERDE EM CONSERVA 2 KG UN 8,0000 24,1000 192,80
2 25 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 2 KG UN 88,0000 7,5000 660,00
2 26 MOLHO TOMATE REFOGADO 340 G UN 38,0000 1,5000 57,00
2 27 OLEO DE SOJA UN 300,0000 8,5000 2.550,00
2 30 PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA 800G PCT 10,0000 16,1000 161,00
2 31 LEITE INTEGRAL UHT L 1.000,0000 4,7500 4.750,00
2 33 VINAGRE DE MAÇA 750 ML UN 75,0000 6,1000 457,50

Total do Fornecedor 98.053,60

Fornecedor: PRO-COOKING IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. - ME
Lote Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 30 PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA 800G PCT 30,0000 15,4000 462,00
1 32 CHOCOLATE EM PO MINIMO DE 32% DE CACAU  1 KG KG 525,0000 9,1400 4.798,50

Total do Fornecedor 5.260,50

Total Geral 296.546,10

TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 296.546,10 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos).
ITENS DESERTOS:
LOTE 1:
4 - CHICHARRO  RALADO EM CONSERVA 410 G
12 - FARINHA DE MANDIOCA 500 G
20 - MACARRAO PARA SOPA TIPO ALFABETO  500G
21 - MACARRAO PARA SOPA TIPO AVE MARIA  500G
22 - MACARRAO PARA SOPA TIPO CONCHA 500 G
29 - FARINHA DE KIBE   
LOTE 2: 
4 - CHICHARRO  RALADO EM CONSERVA 410 G
12 - FARINHA DE MANDIOCA 500 G
20 - MACARRAO PARA SOPA TIPO ALFABETO  500G
21 - MACARRAO PARA SOPA TIPO AVE MARIA  500G
22 - MACARRAO PARA SOPA TIPO CONCHA 500 G
29 - FARINHA DE KIBE   

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.
Monte Alegre do Sul, 21 de Abril de 2021

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE REABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que está reaberto o prazo do Pregão Presencial nº 
008/2021, objetivando o registro de preços de água mineral em galões de 20 litros, ficando a data 
da sessão para o dia 06 de maio de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor encontra-se à 
disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras 
informações pelo telefone (19) 3878-9700.  Louveira, 22 de abril de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021
EDITAL Nº 42/2021 - PROCESSO Nº 47/2021
Objeto: Prestação de serviços de análise de 
efl uentes e águas de reuso, através do Siste-
ma de Registro de Preços, conforme descrições 
constantes do ANEXO I - Termo de Referên-
cia. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através do 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 
de 06 de maio de 2021, às 08h00. Maiores 
informações, na Gerência de Compras, Licita-
ções e Contratos do SAAE, através do telefone: 
(19) 3834-9421. Indaiatuba, 22 de abril de 2021. 
ENGº SANDRO DE A. LOPES CORAL - SU-
PERINTENDENTE

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021
EDITAL Nº 46/2021 - PROCESSO Nº 51/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual aqui-
sição de Pão, Tipo Francês. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 06 de maio de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9435. Indaiatu-
ba, 22 de abril de 2021. ENGº SANDRO DE A. 
LOPES CORAL - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021
EDITAL Nº 40/2021 - PROCESSO Nº 45/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de Colar de Tomada, Junta Gibault 
e Tampão de Ferro Fundido. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 12 de maio de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9435. Indaiatu-
ba, 22 de abril de 2021. ENGº SANDRO DE A. 
LOPES CORAL - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 REGISTRO DE PREÇOS N° 
024/2021 (EXCLUSIVO PARA ME E EPP). OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE E FALDA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 17H), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: DAS 08H DO DIA 26/04/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 06/05/2021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 06/05/2021 
ÀS 08H30MIN DO DIA 07/05/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
ÀS 09H DO DIA 07/05/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2021 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de natureza contínua de suporte logístico para o 
gerenciamento da Fiscalização e do Monitoramento Eletrônico 
de Infrações de Trânsito nas Vias Municipais sob a Jurisdição da 
Prefeitura Municipal de Santa Barbara d´Oeste, conforme constante 
no Anexo I- Termo de Referência. 
FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO ELETRÕNICO PARA 
REVISÃO DO EDITAL.

Santa Bárbara d’Oeste, 22 de abril de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de 
Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

Revisão 00 - CSG F-0060 
AVISO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 
SUL – AGEVAP torna público aos interessados a realização da Seleção de Propostas.
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desen-
volvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada 
Campista.
Ato Convocatório nº: 09/2021
DATA DO EVENTO: 24/05/2021 às 10h.
O edital e seus anexos estarão à disposição para consulta e/ou aquisição no site www.agevap.org.br, 
maiores informações pelo telefone (24) 3355-8389.

Resende, 22 de abril de 2021
Horácio Rezende Alves 

Presidente da Comissão de Julgamento

DIRETORIA DE ENSINO 
REGIÃO DE SANTOS

EDITAL DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino – 
Região de Santos, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 04/2021, referente a 
prestação de Serviços contínuos de limpeza 
em ambiente escolar sob o regime de em-
preitada por PREÇO UNITÁRIO – PARTICI-
PAÇÃO AMPLA, do tipo MENOR PREÇO. A 
realização da sessão será no dia 06/05/2021, 
às 10h00 no endereço eletrônico www.bec.sp.
gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br  - OC nº 
080334000012021OC00012

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 157/2021, proces-
so 11.348/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de medicamentos/insumos pa-
dronizados na REMUME. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 06/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o PREGÃO ELETRÔNICO n° 126/2021, PROCESSO 
11361/2021, objetivando o registro de preços para 
contratação de empresa para prestação de servi-
ços de atendimento de chamadas técnicas para 
instalação, desinstalação e manutenção de con-
dicionadores de ar nas unidades escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 06/05/2021, às 14:00h. 
e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 006/2021. Edital de 20/04/2021. OBJETO: Contratação de empresa para renovação de softwares 
SW Team Viewer, Corel Draw, Networker, Self Servie Bi Power Bi Pro, VmWare Vsphere Midsize Aceleration. TIPO: 
Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:00 do dia 18/05/2021. Editais disponíveis para retirada: No site http://
compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratuitamente. 

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

São Paulo, 20 de abril de 2021.
Holmes Nogueira B. Naspolini

Secretário Executivo
OAB/AL 9576 – Reg. 4437

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2021-GCP/SECEX
ACORDO DE COOPERAÇÃO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere a alínea “k” do Art. 34 da Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
TORNA PÚBLICO que está aberto o período de seleção, credenciamento e apresentação de 
propostas, conforme regras estabelecidas no CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO 
DE ACORDO DE COOPERAÇÃO para Instituições de Ensino ou pessoas jurídicas da área 
educacional com ou sem fins lucrativos interessadas em plano de trabalho com projetos voltados 
para o desenvolvimento, implantação e oferecimento aos profissionais sob a égide do Sistema 
Confea/Crea de programas de capacitação voltados ao aperfeiçoamento técnico e cultural das 
atividades sob fiscalização do CREA-SP para a instituição da Escola Superior da Engenharia - 
CREA, destinado à educação continuada dos profissionais. Realizado em conformidade com o 
disposto na alínea “j” do art. 34 da Lei n.º 5.194/1966; a Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, 
com a redação alterada pela Lei n.º 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e Marco Regulatório; 
pelo Decreto n.º 8.726, de 27 de abril de 2016; pela Resolução n.º 1.075, de 14 de junho de 
2016, alterada pela Resolução n.º 1.098, de 11 de maio de 2018, ambas do Confea; e nos 
termos do Ato Administrativo n.º 33, de 26 de janeiro de 2017.

O Edital de Chamamento Público contendo as condições específicas de participação poderá 
ser obtido através do endereço eletrônico www.creasp.org.br.

A PREFEITA FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO FAZ SABER 
QUE SE ENCONTRA ABERTO O SEGUINTE PROCESSO 
LICITATÓRIO:
Pregão Eletrônico N° 18/2021 – Edital nº 30/2021 - Processo N° 
3906/2021 - Objeto: Aquisição de Caminhão Cabine Dupla com 
Carroceria em Madeira e Grafi smo para Atender a Diretoria de 
Trânsito - Início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica: 
A partir das 10h00m do dia 23/04/2021 até as 17h00m do dia 
13/05/2021. Início da disputa de preços: 14/05/2021 às 09h30m. 
Local Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. 
O edital encontra-se disponível no site da Bolsa de licitações e 
leilões do Brasil www.bll.org.br e no site https://transparencia.
ubatuba.sp.gov.br/home/.
 
Pregão Presencial N° 08/2021 – Edital Nº 19/2021 - Processo N° 
1929/2021 - Objeto: Registro de Preços das horas de Prestação 
de Serviços de Mecânica, Elétrica e Eletrônica, Preventiva e 
Corretiva, com fornecimento de autopeças e acessórios originais, 
pelo prazo de 12 meses - Abertura: 07.05.2021 - às 09h30m - Av. 
Dona Maria Alves, 865, Centro. O Edital completo encontra-se no 
site: http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA – UGE 180.180 

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0014/21

Processo nº 2021180029 - OC nº 180180000012021OC00054
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0014/21, destinado ao Registro de Preço de AQUI-
SIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA CINZA CLARO PASSEIO.
A realização da sessão pública dar-se-á no dia 05 de maio de 2021, às 14h30min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrô-
nica de Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica 
do objeto.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
LEIA-SE: Processo nº 10271/21 - Pregão Eletrônico nº 58/21 - Interessado: Secretaria de 
Saúde - Objeto: Aquisição de instrumentos odontológicos. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 9h00 do dia 03 de maio de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
9h30 do dia 03 de maio de 2021 -Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 04/05/21.

Franca, 20 de abril de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão nº 094/2021-Eletrônico-Processo 
Administrativo: PMC.2020.00024398-86 -Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde -Objeto: Registro de Preços de materiais de enfermagem, pilhas e higiene 
pessoal, em atendimento a Mandados Judiciais -Recebimento das Propostas 
dos itens 01 a 37: das 08h do dia 11/05/21 às 09h do dia 12/05/21 -Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 37: a partir das 09h do dia 12/05/21 -Início da Disputa 
de Preços: a partir das 10h do dia 12/05/21 -Disponibilidade do Edital: a partir 
de 26/04/21, no portal eletrôn ico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411. 
Campinas, 22 de abril de 2021 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA Diretor do 
Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 093/2021-Eletrônico-Processo 
Administrativo: PMC.2020.00024882-32 -Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde -Objeto: Registro de Preços de materiais perfurocortantes -Recebimento 
das Propostas dos itens 01 a 33: das 08h do dia 07/05/21 às 09h do dia 10/05/21 
-Abertura das Propostas dos itens 01 a 33: a partir das 09h do dia 10/05/21 -Início 
da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 10/05/21 -Disponibilidade do 
Edital: a partir de 26/04/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 
2116-8411. Campinas, 22 de abril de 2021 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 
Diretor do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 
E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 053/2021- 
Eletrônico-Processo Administrativo: PMC.2020.00025398-30 -Interessado: 
Secretaria Municipal de Saúde -Objeto: Registro de Preços de saneantes, produtos de 
higiene e repelente -Recebimento das Propostas dos itens 01 a 13: das 08h do dia 
07/05/21 às 09h do dia 10/05/21 -Abertura das Propostas dos itens 01 a 13: a partir 
das 09h do dia 10/05/21 -Início da Dispu ta de Preços: a partir das 10h do dia 
10/05/21 -Disponibilidade do Edital: a partir de 26/04/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana Paula 
Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136. Campinas, 22 de abril de 2021 
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA Diretor do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 – PROCESSO Nº 0180/2021 

– RERRATIFICADO II: Contratação de Empresa de Transporte Coletivo 
de Pacientes da Rede Pública M. de Saúde de Capão Bonito/SP, para 
as cidades de São Paulo, Itapetininga, Sorocaba, Itu, Salto, Botucatu, 
Jaú, Bauru de segunda a sábado, em datas a definir conforme requisição 
da Secretaria M. de Saúde, conforme especificações contidas no Edital. 
Reabertura 05/05/2021, as 09h.
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do 
site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais e baixar.

 Capão Bonito/SP, 22 de Abril de 2021.
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

A5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 23 De abril De 2021 Brasil + Mundo

 A O presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) participou 
nesta quinta-feira da Cúpu-
la do Clima. O evento virtual, 
que vai até esta sexta, é orga-
nizado pelo governo dos Es-
tados dos Unidos para dis-
cutir questões ambientais. 
O líder brasileiro participou 
por videoconferência, do Pa-
lácio do Planalto.

Em seu discurso, o presi-
dente se comprometeu com 
as ações necessárias para ze-
rar até 2050 as emissões dos 
gases de efeito estufa e aca-
bar com o desmatamento 
ilegal até 2030.

“Determinei que nossa 
neutralidade climática seja 
alcançada até 2050, anteci-
pando em dez anos a sinali-
zação anterior”, disse. Sobre 
o desmatamento, se compro-
meteu a fortalecer a vigilân-
cia. “Apesar das limitações 
orçamentárias do governo, 
determinei o fortalecimen-
to dos órgãos ambientais do 
governo, duplicando os re-
cursos destinados às ações O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou na cúpula do clima nesta quinta-feira
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Bolsonaro promete ações para 
zerar efeito estufa até 2050

EM CÚPULA DO CLIMA. Presidente também disse que Brasil vai acabar com o desmatamento ilegal até 2030

de fiscalização”, em uma mu-
dança de tom diante das co-
branças internacionais por 
maior colaboração.

Em outro trecho, Bol-
sonaro declarou: “É preci-
so haver justa remuneração 
pelos serviços ambientais 
prestados por nossos bio-
mas ao planeta como for-
ma de reconhecer o caráter 
econômico das atividades de  
conservação.”

Bolsonaro participou da 
cúpula acompanhado de al-
guns ministros, como o do 
Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, alvo de críticas de am-
bientalistas e de diversos  
setores.

Foram convidados 40 paí-
ses para o encontro. A cúpu-
la antecede a 26ª Conferên-
cia sobre o Clima, a Cop26, 
a ser realizada em novem-
bro em Glasgow, na Escócia. 
Um dos principais objetivos 
é impedir a elevação da tem-
peratura média do planeta 
acima de 1,5 grau neste sé-
culo. (GSP)

STF decide 
manter em 
Brasília 
casos de Lula

 A  O STF (Supremo Tribu-
nal Federal) decidiu nesta  
quinta-feira (22) que as quatro 
ações da Lava Jato contra o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) que foram retiradas 
de Curitiba sejam remetidas à 
Justiça Federal do Distrito Fe-
deral. Na semana passada, a 
corte já havia confirmado, por 
8 votos a 3, a decisão individual 
do ministro Edson Fachin de 
declarar a incompetência terri-
torial da Justiça Federal do Pa-
raná para processar o petista.

Com isso, as duas conde-
nações em segunda instância 
contra o ex-chefe do Executi-
vo foram anuladas e ele ficou 
apto a disputar as eleições de 
2022. Nesta quinta-feira, o mi-
nistro Alexandre de Moraes fi-
cou vencido ao defender que 
os processos de Lula deveriam 
ser enviados para a Justiça de 
São Paulo.

O magistrado afirmou que 
a denúncia do MPF (Ministé-
rio Público Federal) acusa o pe-
tista de receber benefícios de 
empreiteiras em SP e, por isso, 
esse deveria ser o destino dos 
casos.(FP)

LAVA JATO

 A O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse na quar-
ta-feira que a pasta vai rea-
lizar um pregão nacional e 
internacional para tentar nor-
malizar os estoques de me-
dicamentos do chamado kit 
intubação, usado em pacien-
tes nas unidades de terapia 
intensiva.

De acordo com o minis-
tro, o pregão será na modali-
dade sem fixação de preços. 
Queiroga explicou que o mi-
nistério já fez ações junto a 
Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) para a aqui-
sição desses insumos, mas 
que o procedimento não é 

Ministério da Saúde realizará 
pregão para kit intubação

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na quarta-feira  
que a pasta vai realizar um pregão nacional e internacional 
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rápido e que decidiu fazer 
um pregão no intuito de con-
seguir os medicamentos em 
um prazo mais curto. O tex-
to conta com informações da 
“Agência Brasil”. 

“Ocorre que esse tipo de 
ação não é rápida a chegada 
desses insumos. Isso demo-
ra, no mínimo, cerca de 40 
dias para chegar, o que tem 
tese é insuficiente para aten-
der a demanda momentâ-
nea”, disse o ministro duran-
te coletiva.

O ministro disse ainda 
que o ministério deve rece-
ber até o final do mês 1,1 mi-
lhão de medicamentos do kit 

Governo busca alternativa rápida de aquisição de medicamentos; 
pregão será na modalidade sem fixação de preços

intubação (formado basica-
mente por analgésicos, blo-
queadores neuromusculares 
e sedativos) doados por em-
presas e que também espera 
a chegada de doações de ou-
tros países, como a Espanha.

“A Vale já nos doou dois 
milhões desses itens que fo-
ram distribuídos para esta-
dos e municípios. E ainda 
há 1,1 milhão [para receber], 
sendo que 900 mil chegam 
na próxima semana e 200 
mil na primeira semana de 
maio”, disse. “A Espanha vai 
doar 80 mil itens desse kit de 
intubação com previsão de 
chegada na próxima sema-

CONITEC.
Queiroga disse ainda que vai 
submeter à análise da Co-
missão Nacional de Incorpo-
ração de Tecnologias (Coni-
tec) o coquetel de remédios 
contra covid-19 da farma-
cêutica suíça Roche, apro-
vado para uso emergencial 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

A comissão é responsável 
por avaliar a introdução de 
produtos na rede do Sistema 
Único de Saúde. Segundo o 
ministro, o comitê vai anali-
sar se o coquetel poderá ser 
utilizado no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e também na 
saúde suplementar.

“Vamos avaliar tecnica-
mente e, no momento em 
que tivermos essa avaliação, 
vamos considerar esse me-
dicamento para incorpora-
ção. Nós não consideramos 
apenas o emprego do medi-
camento no SUS mas tam-
bém na saúde suplementar”, 
disse. (GSP e AB)

na”, acrescentou Queiroga.
Ao fazer um balanço das 

ações do ministério para re-
solver a demanda por itens 
para intubação, Querioga 
disse que, na sua avaliação, 
o cenário é de tendência de 
estabilização das interna-

ções e óbitos, ainda que em 
um patamar elevado.

“Minha opinião é que 
a fase mais crítica em re-
lação a kits de intubação e 
do oxigênio, nós estamos 
muito próximos de vencer”,  
afirmou.

 A A vacina indiana Covaxin, 
produzida pela farmacêutica 
Bharat Biotech, possui eficá-
cia de 100% contra casos gra-
ves da Covid-19. Além disso, a 
eficácia global do imunizante, 
contra qualquer tipo de caso 
leve ou moderado, foi de 78%. 
Houve proteção também de 
70% para casos assintomáti-
cos da doença. Os dados foram 
divulgados pela empresa nes-
ta quarta-feira (21).

Esses são os resultados par-
ciais de uma segunda análise 
interina dos ensaios clínicos 
da vacina no país asiático. No 
início de março, com a conclu-
são de 43 casos confirmados 
da Covid-19, os pesquisadores 
divulgaram uma taxa de efi-
cácia de cerca de 81% contra 
casos sintomáticos da doença.

Para a segunda análise in-
terina, a farmacêutica espera-
va atingir um número míni-

Vacina Covaxin tem eficácia 
de 100% contra casos graves

mo de 87 casos sintomáticos, 
mas, com a recente alta de ca-
sos na Índia, foram registrados 
127 casos sintomáticos.

A empresa não divulgou, 
no entanto, quantos casos fo-
ram no grupo que recebeu a 
vacina e quantos nos volun-
tários que receberam placebo 
-uma substância inócua e sem 
efeitos no organismo.

A eficácia de 100% foi cal-
culada em um subgrupo de 
voluntários e reduziu drasti-
camente as hospitalizações. A 
expectativa é de conclusão da 
fase 3 de estudos em junho 
e submissão dos resultados 
para uma publicação cientí-
fica na sequência. Os estudos 
clínicos da Covaxin são atual-
mente conduzidos na Índia 
com 25.800 pessoas com ida-
des entre 18 e 98 anos. A va-
cina é administrada em duas 
doses, via intramuscular, com 

intervalo de 28 dias entre elas.
O desfecho considerado 

para o ensaio clínico, isto é, 
qual parâmetro os cientistas 
consideraram para um caso 
confirmado, foi o resultado 
positivo no exame de RT-PCR 
e a presença de sintomas (le-
ves, moderados ou severos) 
até 14 dias após a aplicação da 
injeção.

O anúncio não informou 
quais seriam os sintomas con-
siderados para a confirmação 
do desfecho clínico, no entan-
to. De acordo com os dados 
divulgados, a vacina é segura 
e bem tolerada, com baixa in-
cidência de efeitos adversos 
severos. Na Índia, a Covaxin 
foi aprovada para uso emer-
gencial no início do ano. Ela é 
composta de vírus inativado 
e produzida em parceria com 
o Instituto Nacional de Virolo-
gia da Índia. (GSP e AB)

 A O Estado do Rio de Janeiro 
vai pedir, em maio, adesão ao 
novo Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), que foi regula-
mentado na terça-feira pelo 
Decreto 10.681, publicado em 
edição especial do Diário Ofi-
cial da União (DOU).

O Ministério da Economia 
deverá confirmar a adesão do 
estado no prazo de dez dias, 
porque o Rio de Janeiro já es-
tava no RRF em 31 de agosto 
de 2020. Para estados que não 
estão no RRF original, a aná-
lise do pedido pela Secretaria 
do Tesouro Nacional deverá 
ocorrer em 30 dias.

A nova lei permite o pa-
gamento da dívida junto à 
União em dez anos, contra 
os três anos anteriores, defi-
nidos pelo RRF de 2017. A re-
gulamentação estabelece as 
regras do contrato que o es-
tado vai assinar pelos próxi-

Rio solicita adesão a novo 
regime de recuperação fiscal 

mos dez anos.
Segundo informou hoje 

(21) o secretário de Estado de 
Fazenda do Rio de Janeiro (Se-
faz-RJ), Guilherme Mercês, a 
demora na regulamentação 
da lei sancionada em janeiro 
deste ano está custando ao 
estado mais de RS 1,2 bilhão 
para o governo fluminense 
desde setembro de 2020 até 
maio próximo.

A União havia sinalizado 
pela exclusão do Rio de Ja-
neiro do RRF previsto pela Lei 
159, em razão do descumpri-
mento de cláusulas do regime 
antigo, mas o estado apresen-
tou todas as compensações 
exigidas pelo conselho do re-
gime e ganhou na Justiça o di-
reito de permanecer no RRF, 
destacou o secretário. “O Rio 
de Janeiro cumpriu o regime 
e, por isso, não foi excluído 
dele”, afirmou.

As alterações na Lei Com-
plementar n° 159, de 19 de 
maio de 2017, que instituiu o 
Regime de Recuperação Fis-
cal, foram estabelecidas pela 
Lei Complementar n° 178, de 
13 de janeiro deste ano.

EXCLUSÃO.
A União alegou então que o 
estado só teria direito a per-
manecer no regime por três 
anos. Mercês informou que o 
plano sempre foi de seis anos 
e, por isso, o estado se defen-
deu no Tribunal de Contas da 
União (TCU) e no Supremo 
Tribunal Federal (STF) e ga-
nhou novamente o direito de 
ficar no regime até que faça 
a transição para o novo RRF. 
“Esse regime prevê que o es-
tado volte a pagar a sua dívi-
da à União depois do terceiro 
ano do plano”. Isso significa a 
partir de 2021. (GSP e AB)
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A 
Globo já tem defi-
nido que o substi-
tuto do “Faustão”, 
a partir do ano que 
vem, no horário 

que ele tem apresentado o 
programa – 18h às 20h, será o 
futebol. Acordo, neste senti-
do, com as federações e a CBF 
está encaminhado. E sobram 
motivos bem lógicos para 
isso, assim como será estraté-
gica essa colocação, porque a 
substituição de um apresen-
tador por outro fatalmente 
irá propiciar comparações, 
inevitáveis, ainda mais em 
se tratando de alguém, com 
o peso de um Fausto Silva e 
o que ele representa nesses 
32 anos de Globo. Sem dúvi-
da, esta será a solução mais 
razoável. O risco de escolher 
um novo programa e alguém 
para a função, tão imediata-
mente, seria enorme. Até in-
justa. Portanto, essa é a ideia: 

Futebol vai substituir Faustão sai o “Domingão”, entra o 
futebol. Substituição pura 
e simples. E assim seguirá o 
jogo. 

TV Tudo
Vale esclarecer. Fontes do 
mercado também conside-
ram a possibilidade de Lu-
ciano Huck apresentar seu 
programa aos domingos. Isto 
vindo a acontecer, depen-
dendo ainda de uma série de 
questões, será na faixa das 
15h ou 16h, a mesma que ele 
já faz aos sábados.

Olha o perigo. Teve um pes-
soal da “Praça” que resolveu 
coreografar a “dancinha do 
brega”, num camarim fecha-
do do SBT. O vídeo já está es-
palhado. Entre bailarinos e 
cinegrafista, um do lado do 
outro e todos sem máscara. 
Um pessoal que não sei, e que 
de nada adianta a segurança 
ficar em cima.

Sob cuidados. Ainda com 
um número bem reduzido de 

pessoas, finalmente tiveram 
início os trabalhos de “Verda-
des Secretas 2”. Por enquan-
to, antes de começar a gravar, 
testes de roupas e maquia-
gem Até aqui, o elenco vinha 
ensaiando remotamente.

Prioridade. Nesta volta das 
gravações de novelas e séries 
na Globo, a ordem é acelerar 
os trabalhos, o tanto possível 
para evitar eventuais surpre-
sas - e por aí entenda-se uma 
nova paralisação. “Nos Tem-
pos do Imperador” e “Um 
Lugar ao Sol” têm merecido 
maior atenção.  

Primeiras medidas. A CNN 
Brasil, após a chegada de Re-
nata Afonso, começa a passar 
pelas primeiras mudanças, 
voltadas para a segurança de 
todos. Foram colocadas divi-
sórias nos switchers, as equi-
pes dos jornais agora traba-
lham em salas separadas e 
determinada a compra a pin-
ceis individuais para 
maquiagem.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Seu talento para as 
fi nanças e gosto pelo 

trabalho estarão em alta e isso 
pode te render um dinheiro a mais. 
Suas emoções fi cam à fl or da pele 
e tende a se irritar com algumas 
situações e perder a paciência.

TOURO. 
Você vai exalar sedu-
ção e romantismo no 
dia de hoje. Sua mente 

estará a todo vapor,  por isso, os 
astros te aconselham a ter muito 
cuidado na hora de se expressar. 
Redobre a atenção ao dirigir.

GÊMEOS. 
O clima tende a ser de 
paz, ternura e harmo-
nia, porém fi cará mais 

reservado. Seu lado ambicioso 
e trabalhador tomará conta de 
você e tudo indica que irá se esfor-
çar para ganhar mais dinheiro.

CÂNCER. 
O clima deve ser reple-
to de carinho, doçura 
e amor com pessoas 

próximas. Sua saúde pode sofrer 
com algum problema digestivo. 
No amor, a sua insegurança pode 
atrapalhar na conquista.

LEÃO. 
Sua imaginação estará 
muito criativa e devem 

surgir ideias para conseguir mais 
dinheiro. Hoje também terá 
muita facilidade para se declarar 
para o seu par. Tenha cuidado 
com a sua alimentação.

VIRGEM. 
Estará mais sociável e 
amável, podendo se 
entender e se relacionar 

numa boa com as pessoas. Sua 
ambição também dará as caras e 
você vai fi car animado com seus 
planos. No amor, riscos de brigas.

LIBRA. 
Sua vontade de subir 
na vida e conquistar 
bens materiais estará 

em alta. Isso vai te ajudar a correr 
atrás do que deseja na sua profi s-
são. Se o lance com o crush não 
avança é melhor partir para outra.

ESCORPIÃO. 
Os astros indicam que 
hoje pode se dar bem 
em seu relacionamento 

e nas amizades. Bom momento 
para estudos. Em casal, o clima 
será de harmonia, mas estará 
muito possessivo (a).

SAGITÁRIO. 
Hoje seu foco será a 
profi ssão. Você tende a 

se interessar pela carreira e pen-
sar em formas de se destacar. 
Pode pintar uma insegurança. No 
sexo, o sentimento de possessivi-
dade deve dominar.

CAPRICÓRNIO. 
Tudo indica que estará 
mais sensível e esban-
jando afeto. Podem 

surgir alguns problemas na sua 
relação amorosa e nas suas par-
cerias de negócios. Não apresse as 
coisas com o crush.

AQUÁRIO. 
Seu signo estará mais 
sentimental e afetuo-
so. Hoje você deve se 

esforçar no emprego, mas esperará 
o mesmo dos seus colegas. Tenha 
mais cuidado com a sua saúde, 
pois pode surgir algum problema. 

PEIXES. 
Os astros indicam que 
talvez sinta uma von-
tade louca de expressar 

suas emoções e se divertir. Bom 
momento para cuidar da saúde, 
do corpo e da mente. Pode ser 
que um lance com o crush evolua.

CRUZADAS
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Globo já tem defi-
nido que o substi-
tuto do “Faustão”, 
a partir do ano que 
vem, no horário 

que ele tem apresentado o 
programa – 18h às 20h, será o 
futebol. Acordo, neste senti-
do, com as federações e a CBF 
está encaminhado. E sobram 
motivos bem lógicos para 
isso, assim como será estraté-
gica essa colocação, porque a 
substituição de um apresen-
tador por outro fatalmente 
irá propiciar comparações, 
inevitáveis, ainda mais em 
se tratando de alguém, com 
o peso de um Fausto Silva e 
o que ele representa nesses 
32 anos de Globo. Sem dúvi-
da, esta será a solução mais 
razoável. O risco de escolher 
um novo programa e alguém 
para a função, tão imediata-
mente, seria enorme. Até in-
justa. Portanto, essa é a ideia: 

Futebol vai substituir Faustão sai o “Domingão”, entra o 
futebol. Substituição pura 
e simples. E assim seguirá o 
jogo. 

TV Tudo
Vale esclarecer. Fontes do 
mercado também conside-
ram a possibilidade de Lu-
ciano Huck apresentar seu 
programa aos domingos. Isto 
vindo a acontecer, depen-
dendo ainda de uma série de 
questões, será na faixa das 
15h ou 16h, a mesma que ele 
já faz aos sábados.

Olha o perigo. Teve um pes-
soal da “Praça” que resolveu 
coreografar a “dancinha do 
brega”, num camarim fecha-
do do SBT. O vídeo já está es-
palhado. Entre bailarinos e 
cinegrafista, um do lado do 
outro e todos sem máscara. 
Um pessoal que não sei, e que 
de nada adianta a segurança 
ficar em cima.

Sob cuidados. Ainda com 
um número bem reduzido de 

pessoas, finalmente tiveram 
início os trabalhos de “Verda-
des Secretas 2”. Por enquan-
to, antes de começar a gravar, 
testes de roupas e maquia-
gem Até aqui, o elenco vinha 
ensaiando remotamente.

Prioridade. Nesta volta das 
gravações de novelas e séries 
na Globo, a ordem é acelerar 
os trabalhos, o tanto possível 
para evitar eventuais surpre-
sas - e por aí entenda-se uma 
nova paralisação. “Nos Tem-
pos do Imperador” e “Um 
Lugar ao Sol” têm merecido 
maior atenção.  

Primeiras medidas. A CNN 
Brasil, após a chegada de Re-
nata Afonso, começa a passar 
pelas primeiras mudanças, 
voltadas para a segurança de 
todos. Foram colocadas divi-
sórias nos switchers, as equi-
pes dos jornais agora traba-
lham em salas separadas e 
determinada a compra a pin-
ceis individuais para 
maquiagem.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Seu talento para as 
fi nanças e gosto pelo 

trabalho estarão em alta e isso 
pode te render um dinheiro a mais. 
Suas emoções fi cam à fl or da pele 
e tende a se irritar com algumas 
situações e perder a paciência.

TOURO. 
Você vai exalar sedu-
ção e romantismo no 
dia de hoje. Sua mente 

estará a todo vapor,  por isso, os 
astros te aconselham a ter muito 
cuidado na hora de se expressar. 
Redobre a atenção ao dirigir.

GÊMEOS. 
O clima tende a ser de 
paz, ternura e harmo-
nia, porém fi cará mais 

reservado. Seu lado ambicioso 
e trabalhador tomará conta de 
você e tudo indica que irá se esfor-
çar para ganhar mais dinheiro.

CÂNCER. 
O clima deve ser reple-
to de carinho, doçura 
e amor com pessoas 

próximas. Sua saúde pode sofrer 
com algum problema digestivo. 
No amor, a sua insegurança pode 
atrapalhar na conquista.

LEÃO. 
Sua imaginação estará 
muito criativa e devem 

surgir ideias para conseguir mais 
dinheiro. Hoje também terá 
muita facilidade para se declarar 
para o seu par. Tenha cuidado 
com a sua alimentação.

VIRGEM. 
Estará mais sociável e 
amável, podendo se 
entender e se relacionar 

numa boa com as pessoas. Sua 
ambição também dará as caras e 
você vai fi car animado com seus 
planos. No amor, riscos de brigas.

LIBRA. 
Sua vontade de subir 
na vida e conquistar 
bens materiais estará 

em alta. Isso vai te ajudar a correr 
atrás do que deseja na sua profi s-
são. Se o lance com o crush não 
avança é melhor partir para outra.

ESCORPIÃO. 
Os astros indicam que 
hoje pode se dar bem 
em seu relacionamento 

e nas amizades. Bom momento 
para estudos. Em casal, o clima 
será de harmonia, mas estará 
muito possessivo (a).

SAGITÁRIO. 
Hoje seu foco será a 
profi ssão. Você tende a 

se interessar pela carreira e pen-
sar em formas de se destacar. 
Pode pintar uma insegurança. No 
sexo, o sentimento de possessivi-
dade deve dominar.

CAPRICÓRNIO. 
Tudo indica que estará 
mais sensível e esban-
jando afeto. Podem 

surgir alguns problemas na sua 
relação amorosa e nas suas par-
cerias de negócios. Não apresse as 
coisas com o crush.

AQUÁRIO. 
Seu signo estará mais 
sentimental e afetuo-
so. Hoje você deve se 

esforçar no emprego, mas esperará 
o mesmo dos seus colegas. Tenha 
mais cuidado com a sua saúde, 
pois pode surgir algum problema. 

PEIXES. 
Os astros indicam que 
talvez sinta uma von-
tade louca de expressar 

suas emoções e se divertir. Bom 
momento para cuidar da saúde, 
do corpo e da mente. Pode ser 
que um lance com o crush evolua.

CRUZADAS

A7gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2021 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias, expedido nos 
autos do Processo nº 0017009-84.2020.8.26.0224. A 
MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. Ana Carolina 
Miranda de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Conexão BR Brasil Transportes Ltda. ME (CNPJ: 
15.315.601/0001-60) que Reis Office Products Serviços 
Ltda. ajuizou o presente Cumprimento de Sentença, e 
que pelo presente edital fica intimado a pagar R$ 5.604,46 
(Dez/20) no prazo de 15 dias (úteis), após o prazo supra; 
não pagando, será aplicada multa e honorários de 10%, 
com expedição de mandado de penhora e avaliação, 
seguidos de expropriação. Transcorrido o prazo para o 
pagamento voluntário, poderá apresentar impugnação no 
prazo de 15 dias (úteis), independente de penhora ou nova 
intimação. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias (úteis), expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0066652-
89.2012.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Luiz 
Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz 
saber ao Espólio de Carmen Celidônio de Siqueira Reis, 
na pessoa dos seus herdeiros Carlos Gilberto Celidônio 
de Mello Reis, Vera Maria de Mello Reis, José Celidônio 
de Melo Reis Neto, João Rodrigues de Alckmin Junior, 
Maria Lygia Alckmin de Barros, Marialice Alckmin 
Lombardi, Ponte Alta Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., Tulio Martello Neto, Elvira Aoki, Adelina Aoki, 
Catarina Yoko Aoki, Ana Kazue Aoki, Hatsuko Koyama, 
José Koyama, confrontantes, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Paupedra Pedreiras Pavimentações e Construções Ltda. 
ajuizaram Ação de Usucapião, visando a declaração de 
domínio sobre o Imóvel sito à Estrada Albino Martello s/nº, 
Bairro Bonsucesso, Guarulhos/SP, com área de 
325.726,14m², I.C: 064.64.26.0001.00.000-5. Alegando 
posse mansa, pacífica, ininterrupta, inconteste, sem 
oposição, pelo prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 dias (úteis), a fluir após o prazo supra, ofereça 
resposta, sob pena de revelia (ocasião em que será nomeado 
curador). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma legal. Guarulhos, 13 de abril de 2021.

MARILAN ALIMENTOS S.A.
CNPJ nº 52.034.139/0001-50

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Fluxo de Caixa das Controladora Consolidado
Atividades Operacionais 2020 2019 2020 2019

Resultado do exercício  62.110   127.817   62.110   127.817 
Ajustes para conciliar o lucro líquido do 
exercício ao caixa líquido gerado 
pelas atividades operacionais:

Provisão para IR e CS - diferidos  (4.077)  (612)  (5.790)  (220)
Depreciação e amortização  37.018   37.585   42.928   37.585 
Valor do ativo imobilizado 
e intangível baixados  92   66   92   66 

Provisão (reversão) para créditos 
de liquidação duvidosa  (344)  (2)  (344)  (2)

Provisão (reversão) para não 
realização dos estoques  1.436   (550)  1.436   (550)

Resultado Equivalência patrimonial  (4.261)  (3.531)  -   - 
Tributos “sub-judice” e provisão para
riscos fiscais, cíveis e trabalhistas  580   42   580   42 

Juros, variações monetárias e cambiais 
sobre empréstimos, partes relacionadas 
e processos tributários  29.106   (101.100)  46.114   (98.091)

Variação nos Ativos Operacionais
Contas a receber de clientes  (8.575)  (7.832)  (4.318)  (6.384)
Partes relacionadas  (45.020)  -   -   - 
Estoques  473   6.453   (17.623)  6.846 
Impostos e contribuições a recuperar - 
circulante e não circulante  41.684   6.657   17.597   3.086 

Outras contas a receber e 
depósitos judiciais  (35.710)  (5.253)  (33.659)  (14.232)

Variação nos Passivos Operacionais
Fornecedores  23.733   5.171   25.558   3.938 
Partes relacionadas  -   (646)  (100)  (546)
Salários e encargos sociais  5.972   (4.763)  6.789   (4.713)
Impostos e contribuições a recolher  2.355   33.637   8.608   34.971 
Instrumentos financeiros  330   16   178   16 
Outras contas a pagar, fretes e acordos 
comerciais e adiantamentos  (10.115)  7.005   3.267   6.472 

Caixa gerado nas atividades 
operacionais  96.787   100.160   153.423   96.101 

Juros pagos  (7.606)  (8.081)  (11.256)  (8.403)
IR e CS s/ o lucro líquido pagos  (18.318)  (13.732)  (24.319)  (14.684)
Caixa líquido gerado nas atividades 
operacionais  70.863   78.347   117.848   73.014 

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de bens do 
ativo imobilizado   (11.879)  (9.490)  (99.788)  (125.179)

Aquisições bens do ativo intangível  (404)  (1.228)  (1.526)  (1.228)
Aumento de capital em controlada  -   (30.000)  -   - 
Adiantamento para futura aquisição 
de investimento  (40.000)  -   (40.000)  - 

Caixa líquido aplicado nas atividades 
de investimento  (52.283)  (40.718)  (141.314)  (126.407)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos:
Pagamentos de principal  (83.201)  (78.349)  (126.198)  (78.349)
Captação  225.000   61.560   328.129   169.641 
Partes relacionadas:Arrendamentos  (9.008)  (7.733)  (9.548)  (7.733)
Dividendos intermediários 
distribuídos  (12.000)  (12.000)  (12.000)  (12.000)

Caixa líquido aplicado nas 
atividades de financiamento  120.791   (36.522)  180.383   71.559 

Aumento do Saldo de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  139.371   1.107   156.917   18.166 

Caixa e Equivalentes de Caixa - 
No Início do Exercício  26.284   25.177   50.437   32.271 

Caixa e Equivalentes de Caixa - 
No Fim do Exercício  165.655   26.284   207.354   50.437 

  139.371   1.107   156.917   18.166

 Controladora Consolidado
Ativo  2020 2019 2020 2019
Circulante   506.173   314.807   544.966   345.970
Caixa e equivalentes de caixa e 
depósito em moeda estrangeira   165.655   26.284   207.354   50.437 

Contas a receber de clientes   177.195   168.586   171.804   167.348 
Estoques   36.368   37.710   55.425   37.317 
Impostos e contribuições a recuperar  79.574   71.040   92.503   74.154 
Partes relacionadas   30.020   -   -   - 
Instrumentos financeiros   12.851   7.627   9.943   8.781 
Outras contas a receber   4.510   3.560   7.937   7.933 
Não Circulante   372.596   359.387   535.722   439.506
Partes relacionadas   15.000   -   -   - 
Investimento em controladas   97.845   53.585   40.000   - 
Outras contas a receber   29.232   21   36.294   3.974 
Depósitos judiciais   975   801   975   801 
Impostos e contribuições a recuperar  25.591   79.837   40.321   80.294 
Imobilizado   173.264   189.038   382.762   318.332 
Ativo de direito de uso   22.682   27.264   26.288   27.264 
Intangível   8.007   8.841   9.082   8.841 
Total do Ativo   878.769   674.194   1.080.688   785.476

Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31/12/2020 
(Valores expressos em MR$, exceto lucro básico e diluído por ação)

 Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Receita Operacional Líquida   1.086.903   969.973   1.053.163   949.006 
Custo dos produtos vendidos   (740.256)  (624.581)  (681.871)  (597.888)
Lucro Bruto   346.647   345.392   371.292   351.118 
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas   (239.464)  (241.482)  (241.590)  (241.487)
Despesas gerais e administrativas  (46.280)  (58.067)  (55.234)  (58.547)
Outras receitas operacionais, 
líquidas   1.163   74.684   1.330   74.684 

Equivalência Patrimonial   4.261   3.531   -   - 
Lucro Operacional Antes do         
Resultado Financeiro   66.327   124.058   75.798   125.768 

Resultado Financeiro   (2.165)  37.113   (11.240)  36.932 
Receitas financeiras   42.891   70.583   61.236   76.262 
Despesas financeiras   (24.521)  (31.222)  (42.707)  (34.869)
Variação cambial, líquida   (20.535)  (2.248)  (29.769)  (4.461)
Lucro Antes do IR e da CS   64.162   161.171   64.558   162.700 
IR e CS: Correntes   (6.128)  (33.965)  (8.239)  (35.102)
Diferidos   4.077   612   5.790   220 
Lucro Líquido do Exercício   62.110   127.817   62.110   127.817 
Lucro Básico e Diluído Por Ação  1.368   2.815   1.368   2.815 
Demonstração Resultado Abrangente Exercício findo em 31/12/2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
 Controladora e Consolidado
  2020 2019
Lucro Líquido do Exercício   62.110   127.817 
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente 
para a demonstração do resultado: Ajuste valor de 
mercado instrumentos financeiros, líquido efeito fiscal   179   16 

Total Resultado Abrangente do Período   62.289   127.833 

 Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido  2020 2019 2020 2019
Circulante   283.666   227.702   315.089   260.512
Fornecedores   72.450   47.490   73.087   47.392 
Empréstimos e financiamentos   127.109   69.873   154.550   102.769 
Arrendamentos a pagar   7.540   6.201   8.704   6.201 
Salários e encargos sociais   28.119   22.148   28.987   22.198 
Impostos e contribuições a recolher  13.682   33.672   14.328   34.067 
Partes relacionadas   -   -   -   100 
Fretes e acordos comerciais a pagar  19.527   24.900   19.861   24.901 
Tributos “sub-judice” e provisão para 
riscos fiscais, cíveis e trabalhistas   1.169   1.259   1.169   1.259 

Dividendos a pagar   3.053   6.973   3.053   6.973 
Outras contas a pagar   11.017   15.186   11.350   14.652 
Não Circulante   216.659   122.257   387.155   200.729
Empréstimos e financiamentos   186.955   83.063   344.000   161.144 
Arrendamentos a pagar   17.575   22.898   20.163   22.898 
Tributos “sub-judice” e provisão para 
riscos fiscais, cíveis e trabalhistas   859   188   859   188 

Outras contas a pagar   1.836   2.597   14.020   2.596 
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos   9.434   13.511   8.113   13.903 

Total do Passivo   500.325   349.959   702.244   461.241 
Patrimônio Líquido   378.444   324.235   378.444   324.235 
Capital social   202.000   90.000   202.000   90.000 
Ajustes de avaliação patrimonial   6.889   8.767   6.889   8.767 
Reserva de lucros   169.555   225.468   169.555   225.468 
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido  878.769   674.194   1.080.688   785.476 

Notas explicativas às demonstrações financeiras: 1. Contexto ope-
racional: A Marilan Alimentos S.A. (“Companhia”) é uma Sociedade por 
ações de capital fechado com sede em Marília, Estado de São Paulo. A 
Companhia e suas controladas tem como objeto social e atividade prepon-
derante a industrialização e comércio de biscoitos. A Companhia mantém 
negócios em todo território nacional e exporta para diversos países em to-
dos os continentes e conta com uma linha de produtos completa em seu 
portfólio, tendo como destaque marcas como Marilan, Lev, Pit Stop, Teens 
e Vivale. Desempenho operacional: Destaca-se que no ano de 2020 foi 
apresentado um cenário de grandes desafios, principalmente pelo fato da 
pandemia decorrente do COVID-19. Do ponto de vista macroeconômico, 
o mercado de biscoitos apresentou um aumento de 2,4% em volume de 
vendas, mesmo diante deste cenário, a companhia teve em 2020 um cresci-
mento em sua receita líquida, totalizando R$ 1.053 milhões, subindo 11,0% 
frente aos R$ 949,0 milhões apresentados em 2019. A recorrente expansão 
dos negócios observada nos últimos anos tem proporcionado sua consoli-
dação como a segunda maior fabricante de biscoitos e de torradas do país 
em termos de volume de vendas, e como a primeira marca de biscoito mais 
consumida no território nacional. Seguindo com os principais indicadores 
econômicos e financeiros, a companhia apresentou lucro líquido de R$ 62,1 
milhões em 2020. Este resultado representa redução de 51,4% na compa-
ração com o período de 2019, quando a empresa reportou um lucro líquido 

de R$ 127,8 milhões. Os principais fatores que contribuíram para essa redu-
ção estão vinculados ao reconhecimento de ganho em processos tributário 
ocorrido em 2019 e aumento nos custos dos principais insumos. Ademais a 
companhia mantém constantes ações ligadas à revisão de suas estratégias 
comerciais, operacionais e de investimentos, visando sempre aumentar sua 
eficiência operacional, fortalecendo sua atuação no mercado e contribuindo 
para uma posição competitiva sustentável e de reinvestimentos no negócio.
Em dezembro de 2020 foi anunciada a aquisição da empresa Casa Suí-
ça, uma das principais empresas das categorias de panetones e bolos. A 
compra está alinhada aos planos da companhia de alcançar crescimentos 
expressivos nos próximos anos. O sucesso alcançado ao longo dos últimos 
anos, sem dúvida, se deve em grande medida, à dedicação de seus mais 
de 3.300 colaboradores, que diariamente empregam o melhor de seus es-
forços para garantir a excelência no atendimento dos anseios de nossos mi-
lhões de consumidores. Diante desse contexto, a Administração tem ciência 
dos desafios em relação ao desempenho da Companhia para os próximos 
anos, principalmente para 2021 em função da crise mundial decorrente do 
COVID-19. Mesmo com estes fatores externos, a companhia ratifica o com-
promisso de continuidade da expansão de suas atividades através de forte 
atuação no mercado, da ampliação do portfólio de produtos e do intenso 
esforço em busca de novas oportunidades, conquistando novos segmentos 
de mercado.

As Demonstrações Financeiras completas, com as demais notas explicativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Finan-
ceiras, auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

 Sérgio Tavares Ferreira dos Santos Carlos Henrique de Souza Fabiano Biazotti Oliveira
 Diretor Presidente Diretor Financeiro Supervisor Contábil - Contador - CRC 1SP263774/O-7

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração dos Fluxos Caixa Exercício findo em 31/12/2020
 (Valores expressos em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Reserva de lucros
Exercício findo em 31/12/2020   Ajuste de  Reserva Reserva 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)  Capital avaliação Reserva  de incentivos  de retenção Lucros
  social patrimonial legal ficais  de lucros acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018   80.000   11.346   10.556   51.088   67.722   -   220.713 
Dividendos adicionais distribuídos conforme AGO de 26.04.19   -   -   -   -   (18.105)  -   (18.105)
Integralização Capital Social conforme AGO 26.04.19   10.000   -   -   -   (10.000)  -   - 
Ajustes de avaliação patrimonial: Ajuste ao valor de mercado de 
instrumentos financeiros, líquido do efeito fiscal   -   16   -   -   -   -   16 
Realização do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos  -   (2.591)  -   -   -   2.591   - 
Baixa do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos   -   (4)  -   -   -   -   (4)

Lucro líquido do exercício   -   -   -   -   -   127.817   127.817 
Constituição de reserva legal   -   -   6.391   -   -   (6.391)  - 
Dividendos mínimos obrigatórios   -   -   -   -   -   (6.201)  (6.201)
Constituição de reserva de incentivos fiscais   -   -   -   53.027   -   (53.027)
Transferência para reserva de retenção de lucros   -   -   -   -   64.789   (64.789)  - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2019   90.000   8.767   16.947   104.115   104.406   -   324.235 
Retificação AGO 26.04.19 
Correção dividendos mínimos obrigatórios   -   -   -   -   772   -   772 
Estorno integralização de reserva de lucros   (10.000)  -   -   -   10.000   -   - 
Integralização com reserva de incentivos fiscais   10.000   -   -   (10.000)  -   -   - 

Dividendos adicionais distribuídos conforme AGO de 30.04.20   -   -   -   -   (5.799)  -   (5.799)
Integralização Capital Social conforme AGO 30.04.20   112.000   -   -   (94.115)  (17.885)  -   - 
Ajustes de avaliação patrimonial: Ajuste ao valor de mercado de
instrumentos financeiros, líquido do efeito fiscal   -   179   -   -   -   -   179 
Realização do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos  -   (2.057)  -   -   -   2.057   - 

Lucro líquido do exercício   -   -   -   -   -   62.110   62.110 
Constituição de reserva legal   -   -   3.106   -   -   (3.106)  - 
Dividendos mínimos obrigatórios   -   -   -   -   -   (3.053)  (3.053)
Constituição de reserva de incentivos fiscais   -   -   -   55.254   -   (55.254)  - 
Transferência para reserva de retenção de lucros   -   -   -   -   2.754   (2.754)  - 
Saldos em 31 de Dezembro de 2020   202.000   6.889   20.053   55.254   94.248   -   378.444 

Edital de Citação. Prazo 20 Dias. Proc. 1019593-78.2018.8.26 
0224. O( A) MM(A). Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Ricardo Felício Scaff, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a RDA Transportes Especiais Ltda. EPP, CNPJ 
nº 14.908.639/0001-84, na pessoa de seu repr. legal, que Ro-
sangela Maria Ferreira, lhe ajuizou ação de Execução de Títu-
lo Extrajudicial, p/cobrança de R$16.349,33(Janeiro/2020), 
conforme doctos. Anexos aos autos. Estando a executada em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do 
prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 
10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 di-
as, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solici-
tar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao 
mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avalia-
ção, de tantos bens quantos bastem para garantia da execu-
ção, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será 
o edital afixado, publicado na forma da lei.Guarulhos,26/01/21  

PSN Participações S.A. CNPJ/MF nº 03.724.610/0001-26
Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais
Ativo circulante Notas 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 3 6 8
Adiantamento de Fornecedor - - 3.039
Impostos a recuperar - 15 15
Outras contas a receber (AC) 4 43.351 4
Total do ativo circulante  43.372 3.066
Ativo não circulante  258.148 89.526
Outras contas a receber (ANC) - - 500
Investimentos em controladas 5 257.992 88.831
Imobilizado - 156 195
Total do ativo  301.520 92.591

Passivo circulante Notas 2020 2019
Fornecedores e prestadores de serviços - 2 1
Partes relacionadas (PC) - - 10
Outras contas a pagar - 58 58
Total do passivo circulante  60 69
Passivo não circulante   
Perda de Investimento 5 282 253
Total do passivo não circulante  282 253
Patrimônio líquido  301.177 92.270
Capital social 6 9.657 9.657
Reserva Legal - 1.931 -
Reserva de lucro - 289.589 82.613
Total do passivo e patrimônio líquido  301.520 92.591

Demonstrações do resultado
Receitas/(despesas) operacionais Notas 2020 2019
Depreciação e amortização (Despesas) - (39) -
Outros resultados operacionais - (2) (19)
Resultado operacional  (38) (19)
Receitas Eventuais - 10 -
Resultado de Equivalência Patrimonial 7 231.758 29.526
Resultado do exercício antes do IR e da CS  231.727 29.507
Lucro líquido do exercício  231.727 29.507

Demonstrações do resultado abrangente
 2020 2019
Lucro líquido do exercício 231.727 29.507
(+) Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 231.727 29.507

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
   Res. Lucros
  Capital  de acumu- Total
 Notas social lucros lados  do PL
Saldos em 31/12/2018  9.657 69.977 - 79.634
Lucro líquido do exercício - - - 29.507 29.507
Distribuição de lucros - - (16.871) - (16.871)
Destinação do lucro do exerc. - - 29.507 (29.507) -
Saldos em 31/12/2019  9.657 82.613 - 92.270
Lucro líquido do exercício - - - 231.727 231.727
Reserva Legal   1.931 - 
Distribuição de lucros - - (22.820) - (22.820)
Destinação do lucro do exerc. - - 231.727 (231.727) -
Saldos em 31/12/2020  9.657 293.451 - 301.177

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Das atividades operacionais  2020 2019
Lucro líquido do exercício  231.727 29.507
Depreciação e amortização  39 -
  231.766 29.507
Decréscimo/acréscimo nos ativos
 e passivos operacionais  
Adiantamento de fornecedor  3.039 -
Outras contas a receber (AC) 4 (43.347) -
Outras contas a receber (ANC)  500 -
Partes relacionadas (PC)  2 -
Fornecedores e prestadores de serviços  (10) -
Outras contas a pagar  - 4
Fluxo de caixa líquido gerado
 pelas atividades operacionais  191.950 29.511
Das atividades de investimento  
Aquisições de bens do imobilizado  - (195)
Investimentos em controladas 5 (169.131) (12.439)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades
 de investimento  (169.131) (12.634)
Das atividades de financiamento  
Distribuição de Lucros 7.2 (22.820) (16.871)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento  (22.820) (16.871)
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa  (2) 6
Caixa e equivalentes de caixa  
No início do exercício 3 8 2
No final do exercício 3 6 8
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa  (2) 6

José Guilherme Severini - Diretor
Andrea Melenchon Munhoz - CRC 1 SP 280398/O-0

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Demonstrações do Resultado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: A Brinquedos Bandeirante é uma Sociedade 
anônima com sede na Avenida Vila Ema, nº 2.208, Estado de São Paulo. A 
Companhia tem como objeto social a indústria, comércio, importação e ex-
portação de artefatos de plástico, metal ou madeira, de brinquedos, pueri-
culturas, utilidades domésticas e produtos congêneres. 2. Apresentação 
das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis - 
2.1. Apresentação das demonstrações contábeis: As presentes de-
monstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 
24 de março de 2021. As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legis-
lação societária, os pronunciamentos as orientações e interpretações emi-
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2. Resumo das princi-
pais práticas contábeis - a. Apuração do resultado: O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime de competência. A re-
ceita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando todos os ris-
cos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador. A 
receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua 
realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza signifi cati-
va na sua realização. b. Estimativas contábeis: A elaboração das de-
monstrações contábeis está de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, naquilo que for aplicável, requer que a administração da Compa-
nhia use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas con-
tábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor 
residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável de 
ativos, provisão para desvalorização de estoques, provisão para contingên-
cias, mensuração de instrumentos fi nanceiros, e ativos e passivos relacio-
nados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em 
razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Com-
panhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. c. 
Instrumentos fi nanceiros: A Companhia classifi ca seus ativos fi nancei-
ros sob as seguintes categorias: Mantidos até o vencimento, disponíveis 
para venda e mensurados ao valor justo. A classifi cação depende da fi nali-
dade para a qual os ativos fi nanceiros foram adquiridos. Instrumentos fi -
nanceiros não derivativos incluem aplicações fi nanceiras, contas a receber, 
caixa, empréstimos e fi nanciamentos, assim como contas a pagar e outras 
dívidas. Posteriormente ao reconhecimento inicial, estes instrumentos fi -
nanceiros não derivativos são mensurados, conforme segue: • Emprésti-
mos e recebíveis: Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedi-
dos sobre a forma de adiantamento a fornecedores e os recebíveis que são 
ativos fi nanceiros não derivativos com pagamentos fi xos ou determináveis, 
não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, ex-
ceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de 
emissão do balanço (estes são classifi cados como ativos não circulantes). 
Os empréstimos concedidos sobre a forma de adiantamento a fornecedo-
res e produtores e os recebíveis são contabilizados pelo valor original das 
transações e atualizados quando aplicável, utilizando taxa de juros de mer-
cado. A Companhia não teve e não tem instrumentos fi nanceiros denomi-
nados “derivativos alavancados” em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as-
sim como até a presente data. d. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez com risco baixo. e. Moeda es-
trangeira: A administração da Companhia defi niu que sua moeda funcio-
nal é o Real de acordo com as normas descritas no CPC 02 R1 - Efeitos das 
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, 
aprovado pelas Resoluções CFC nºs 1.120/08 e 1.164/09. Transações em 
moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na moeda funcio-
nal, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ati-
vos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a 
moeda funcional pela taxa de câmbio da data do balanço. Os ganhos e as 
perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos mo-
netários são reconhecidos na demonstração do resultado. Ativos e passivos 
não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são con-
vertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas 
datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. f. Ativos circu-
lante e não circulante: f.1. Contas a receber de clientes: As contas a 
receber de clientes são registradas pelo valor faturado, o giro médio das 
contas a receber é de curto prazo, menos que 90 dias, não havendo a neces-
sidade de ajuste a valor presente, inclui os respectivos impostos diretos de 
responsabilidade tributária da Companhia. Cálculo do valor presente: quan-
do necessário, será efetuado com base em taxa de juros que refl ita o prazo, 
a moeda e o risco das transações. A contrapartida dos ajustes a valor pre-
sente de contas a receber será contra resultado, quando aplicável, e os efei-
tos, decorrentes destes ajustes conforme Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, 
serão registrados contra reserva de lucros. Em 31 de dezembro de 2020 e 
2019 não foi necessário o registro de ajuste a valor presente. f.2. Esto-
ques: Os estoques são avaliados com base no custo de aquisição e produ-
ção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos 
não recuperáveis. No caso de produtos industrializados, em processo e aca-
bados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação com base na capaci-
dade normal de produção. Os valores de estoques contabilizados não exce-
dem os valores de mercado. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não foi ne-
cessário o reconhecimento de ajustes de estoques obsoletos e ajustes de 
produtos sem realização, por não existirem. f.3. Imobilizado: É registrado 
pelo custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação dos ativos 
é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 
Explicativa nº 7 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos 
bens com os respectivos valores residuais. Ganhos e perdas em alienações 
são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor 
contábil e são incluídos no resultado. Quando os ativos reavaliados são 
vendidos, os valores incluídos na reserva de reavaliação são transferidos 
para lucros acumulados. Reparos e manutenção são apropriados ao resul-
tado durante o período em que são incorridos. O custo das principais reno-
vações é incluído no valor contábil do ativo quando for provável que os be-
nefícios econômicos futuros sejam realizados e altere a vida útil-econômi-
ca do bem. As principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil 
restante do ativo relacionado. A Companhia revisa o valor contábil dos seus 
ativos de vida longa mantidos e utilizados em suas operações, sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o seu valor contá-
bil perderá sua recuperabilidade. Em 2020 e 2019 não foi reconhecida ne-
nhuma perda por “impairment” nos resultados dos períodos por não existi-
rem. f.4. Intangível - Programas de computador (software): Licenças 
adquiridas de programas de computador são capitalizadas e amortizadas 
ao longo de sua vida útil estimada em 5 anos. Outros ativos intangíveis: 
Os custos com a aquisição de patentes e marcas comerciais são capitaliza-
dos, porém não amortizados. g. Redução ao valor recuperável de ati-
vos: O imobilizado e outros ativos não circulantes e os ativos intangíveis, 

 Capital social Reserva Legal Resultados Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ...................................... 26.800 1.397 (550) 27.647
Lucro líquido do exercício ............................................................... - - 63 63
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ...................................... 26.800 1.397 (487) 27.710
Prejuízo líquido do exercício ........................................................... - - (6.792) (6.792)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 ...................................... 26.800 1.397 (7.279) 20.918

Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante ..........................................................  69.994 64.676
Fornecedores ....................................................... 8 18.415 11.568
Empréstimos ........................................................ 9 34.055 38.790
Salários e encargos sociais ................................  4.728 5.716
Tributos a pagar ................................................... 10 6.663 4.282
Outras contas a pagar.........................................  6.133 4.320
Não circulante .................................................  134.948 44.992
Empréstimos ........................................................ 9 42.013 25.832
Partes relacionadas............................................. 13 92.935 19.160
Patrimônio líquido ..........................................  20.918 27.710
Capital social ....................................................... 12 26.800 26.800
Reserva legal .......................................................  1.397 1.397
Resultados acumulados .....................................  (7.279) (487)
Total do passivo e do patrimônio líquido .....   225.860 137.378

Ativo Nota 2020 2019
Circulante ..........................................................  165.447 92.915
Caixa e equivalentes de caixa ........................... 3 71.011 10.746
Contas a receber ................................................. 4 63.663 54.478
Estoques ............................................................... 5 16.820 18.229
Tributos a recuperar ............................................  2.442 2.173
Despesas antecipadas .......................................  5.249 1.266
Outras contas a receber .....................................  6.262 6.023
Não circulante .................................................  60.413 44.463
Depósitos compulsórios e judiciais ...................  3.551 3.515
Partes relacionadas............................................. 13 9.580 2.217
Investimentos ...................................................... 6 454 454
Imobilizado ........................................................... 7 46.826 38.275
Intangível ..............................................................  2 2
Total do ativo.....................................................  225.860 137.378

BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. - CNPJ nº 61.068.557/0001-59
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., as demonstrações contábeis e econômico-fi nanceiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, acompanhadas das 
notas explicativas da diretoria, bem como do parecer dos auditores independentes. A Administração permanece à disposição dos senhores acionistas para quaisquer outros esclarecimentos.
 São Paulo, 25 de Março de 2021 A ADMINISTRAÇÃO

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

  Nota 2020 2019
Receita de venda do mercado interno ..............  190.355 211.066
Receita de venda do mercado externo .............  1.999 1.927
Receita operacional bruta............................  192.354 212.993
Deduções de vendas ...........................................  (52.653) (59.217)
Receita líquida das vendas .......................... 14 139.701 153.776
Custo dos produtos vendidos ............................. 15 (94.915) (101.305)
Lucro bruto ........................................................  44.786 52.471
Despesas operacionais
Despesas com vendas ........................................  (20.711) (26.211)
Despesas Gerais e administrativas ...................  (16.139) (17.571)
Outras receitas operacionais, líquidas .....................   2.655 5.116
   (34.195) (38.666)
Lucro operacional ...........................................  10.591 13.806
Resultado fi nanceiro líquido .............................. 16 (17.383) (13.660)
Lucro/(prejuízo) antes do Imposto
 de Renda e da Contribuição Social ........  (6.792) 145
Imposto de Renda e Contribuição Social ..........  - (82)
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício .......  (6.792) 63
Lucro/(prejuízo) líquido por ação R$ .........  (0,85) 0,01

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
são revistos anualmente para se identifi car evidências de perdas não recu-
peráveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias in-
dicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Passivo circulan-
te e não circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são de-
monstrados pelos valores conhecidos e atualizados, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas 
até a data do balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida no balanço 
patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação real legal ou cons-
tituída como resultado de um evento passado, e é possível que um recurso 
econômico seja requerido para saldar a obrigação. A provisão para férias, e 
respectivos encargos, foi constituída com base nas férias vencidas e propor-
cionais. h. Empréstimos: Os empréstimos tomados são reconhecidos, ini-
cialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos cus-
tos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados 
acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (‘pro rata 
temporis’). i. Imposto de Renda e Contribuição Social: O Imposto de 
Renda e a Contribuição Social, corrente e diferido, são calculados com base 
nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributá-
vel excedente de duzentos e quarenta mil, para Imposto de Renda, e 9% so-
bre o lucro tributável, para a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – 
CSLL, e consideram a compensação de prejuízos fi scais e base negativa de 
Contribuição Social, limitada a 30% do lucro real. Os impostos ativos diferi-
dos, decorrentes de prejuízo fi scal e base negativa da contribuição social, 
foram constituídos em conformidade com a Instrução CFC nº 998/04, de 21 
de maio de 2004, e levam em consideração o histórico de rentabilidade e a 
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, conforme estudo.
3. Caixa e equivalentes de caixa  2020 2019
Caixa ...............................................................................  20 22
Bancos conta movimento .............................................  1.309 669
Aplicações fi nanceiras ..................................................  69.682 10.055
 71.011 10.746
4. Contas a receber ...................................................  2020 2019
Clientes nacionais .........................................................  62.962 54.237
Clientes do exterior .......................................................  886 426
Perdas Estimadas para
 Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD) .................  (185) (185)
  63.663 54.478
Idade do saldo de contas a receber de clientes 2020 2019
A vencer .........................................................................  51.341 41.739
Vencidos até 30 dias .....................................................  3.180 2.890
Vencidos até 60 dias .....................................................  266 222
Vencidos até 90 dias .....................................................  - 15
Vencidos até 180 dias ...................................................  - 116
Vencidos acima de 180 dias.........................................  9.061 9.681
(-) Perda estimada com
 créditos de liquidação duvidosa ................................  (185) (185)
  63.663 54.478
Movimentação da perda estimada com créditos de liquidação du-
vidosa (PECLD)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 .............................   (185)
Movimentação ..............................................................   -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 .......................   (185)
5. Estoques...................................................................  2020 2019
Produtos acabados ........................................................  4.052 6.918
Matéria-prima ...............................................................  5.467 4.695
Produtos em elaboração ...............................................  5.627 4.290
Materiais diversos ........................................................  1.674 2.326
  16.820 18.229
6. Investimentos  2020 2019
Incentivos fi scais a realizar - opções no FINAM ........  372 372
Outros investimentos ....................................................  82 82
  454 454
7. Imobilizado Taxa anual de Depreciação Líquido Líquido
 depreciação Custo Acumulada 2020 2019
Máquinas e equipamentos .. 10% 41.457 (37.147) 4.310 3.938
Edifi cações ............................. 4% 3.664 (947) 2.717 2.793
Ferramentas duráveis ........... 10% 237 (220) 17 16
Ferramentas especiais .......... 10% 66.097 (45.473) 20.624 17.322
Instalações ............................. 10% 4.942 (2.371) 2.571 2.781
Móveis e utensílios ............... 10% 6.128 (5.673) 455 610
Veículos .................................. 20% 260 (259) 1 2
Em andamento ......................  - - 16.131 10.813
   122.785 (92.090) 46.826 38.275
Movimentação do ativo imobilizado
  Adi- Bai- Transfe- Depre-
 2019 ções xas rência ciação 2020
Máquinas e equipamentos ...  3.938 1.101 (963) 162 72 4.310
Edifi cações ..............................  2.793 - - 44 (120) 2.717
Ferramentas duráveis ............  16 7 - - (6) 17
Ferramentas especiais ...........  17.322 278 (1.162) 4.805 (619) 20.624
Instalações ..............................  2.781 - - 181 (391) 2.571
Móveis e utensílios ................  610 36 (6) 19 (204) 455
Veículos ...................................  2 - - - (1) 1
Imobilizado em andamento ...  10.813 10.530 (1) (5.211) - 16.131
  38.275 11.952 (2.132) - (1.269) 46.826
8. Fornecedores  2020 2019
Fornecedores diversos ..................................................  18.415 11.568
9. Empréstimos (conta garantida e capital de giro)
Circulante Taxa Juros % 2020 2019
Conta garantida ............. CDI +( 7,00 à 7,40% a.a) 4.664 6.066
Capital de giro ............... CDI + (1,81 à 8,70% a.a.) 28.859 29.828
FINIMP ............................ 13,62% a.a. - 2.665
FINAME .......................... 7,10 à 8,00% a.a. 79 156
Leasing ........................... 11,62% a.a. 453 75
   34.055 38.790
Não circulante
Leasing ........................... 11,62% a.a. 527 84
Finame ............................ 7,10 à 8,00% a.a. 82 108
Capital de Giro ............... CDI + (2,80 à 3,04% a.a.) 41.404 25.640
  42.013 25.832
Total empréstimo .......  76.068 64.621
10. Tributos a pagar  2020 2019
IPI – apuração ................................................................  2.281 1.162
COFINS a recolher .........................................................  1.020 571
ICMS – apuração ..........................................................  2.009 1.267
Tributos diversos............................................................  1.353 1.282
  6.663 4.282

Demonstrações do Resultado Abrangente - Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

11. Provisão para demandas judiciais: Em 31 de dezembro de 2020, a 
Companhia possui ações trabalhistas, cíveis e tributárias sendo o valor to-
tal pleiteado nestes processos, quando classifi cados com risco de perda 
possível e provável de, aproximadamente, R$ 9.175 mil. De acordo com os 
advogados que defendem os interesses da Companhia nestas ações, do 
montante citado em 2019, R$ 10.828 mil foi considerado com risco de per-
da possível e provável. A Administração e seus assessores jurídicos apre-
sentaram defesa e têm previsão favorável quanto ao êxito nos processos. 
12. Capital social: O capital social está representado por 8.000.000 de 
ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 2,85 cada uma e 1.274.000 de 
ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 3,14 cada uma, totalizando R$ 
26.800.360,00. O dividendo mínimo pelo Estatuto Social é de 25% do lucro 
líquido ajustado, podendo sua distribuição ser dispensada por deliberação 
dos acionistas:
  2020 2019
Resultado do exercício..................................................  (6.792) 63
Base de cálculo .............................................................  (6.792) 63
13. Transações entre as partes relacionadas: A Companhia se relacio-
na com empresas pertencentes ao grupo, com quem mantém contrato de 
mútuo, calculado com base em 1% da taxa Selic Pró-Rata dia.
Ativo não circulante  2020 2019
Viva Empreendimentos e
 Administração de Bens S/A ......................................  9.580 2.217
  9.580 2.217
Passivo não circulante  2020 2019
Banbrisa Agropecuária S.A. .........................................  693 1.068
Brinquedos Bandeirante Agropecuária Ltda ..............  222 1.219
Empréstimos pessoas físicas .......................................  92.020 16.873
  92.935 19.160
14. Receita líquida de vendas ...............................  2020 2019
Receita de venda do mercado interno ........................  190.355 211.066
Receita de venda do mercado externo .......................  1.999 1.927
Deduções de vendas .....................................................  (52.653) (59.217)
  139.701 153.776
15. Custos  2020 2019
Custo dos produtos vendidos .......................................  (95.739) (102.347)
Custo dos produtos das
 devoluções de vendas ................................................  824 1.042
  (94.915) (101.305)
16. Resultado fi nanceiro líquido  2020 2019
Descontos Concedidos .................................................  (499) (586)
Despesas de juros .........................................................  (9.489) (9.466)
Despesas bancárias ......................................................  (2.259) (1.503)
Variação Cambial ..........................................................  (369) (562)
Encargos sobre mútuo ..................................................  (5.200) (2.645)
Outros .............................................................................  318 1.274
Ganhos com Investimentos Derivativos .....................  115 (172)
  (17.383) (13.660)
17. Seguros: A política da Companhia é de manter cobertura de seguros 
para todos os bens do imobilizado e estoques sujeitos a riscos e por mon-
tantes considerados sufi cientes para cobrir sinistros, considerando a na-
tureza de sua atividade e orientação dos seus consultores de seguros. As 
premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do es-
copo de auditoria e, consequentemente, não foram examinadas pelos au-
ditores da Companhia. 18. Eventos subsequentes - Os administradores 
declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de 
encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a si-
tuação patrimonial ou fi nanceira da empresa ou que possam provocar 
efeitos sobre seus resultados futuros. 19. Auditoria - As demonstrações 
contábeis foram auditadas por BDO RCS Auditores Independentes, que 
emitiu parecer sem ressalvas.

Fluxo de caixa das atividades operacionais  2020 2019
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício ..................................... (6.792) 63
Ajuste para reconciliar o lucro/(prejuízo) líquido do exercício com o 
 caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação ............................................................................ 1.269 2.260
Baixas do Imobilizado ............................................................ 2.132 1.993
 (3.391) 4.316
(Acréscimo)/decréscimo do ativo
Contas a Receber ................................................................... (9.185) 1.127
Estoques .................................................................................. 1.409 (1.691)
Tributos a recuperar ............................................................... (269) 219
Despesas antecipadas........................................................... (3.983) (148)
Outras Contas a Receber ....................................................... (239) 453
Depósitos compulsórios e judiciais ...................................... (36) -
 (12.303) (40)
Acréscimo/(decréscimo) do passivo
Fornecedores .......................................................................... 6.847 (3.278)
Salários e encargos sociais ................................................... (988) 904
Tributos a pagar ...................................................................... 2.381 (834)
Outras contas a pagar............................................................ 1.813 (209)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado
 nas) atividades operacionais .............................................. 10.053 (3.417)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Ativos Imobilizados ......................................... (11.952) (12.508)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos ........................................ (11.952) (12.508)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Empréstimos e fi nanciamentos ............................................ 11.446 12.443
Partes Relacionadas .............................................................. 66.412 (1.656)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 de fi nanciamentos ........................................................... 77.858 10.787
Aumento líquido/(diminuição) 
 de caixa e equivalentes ................................................ 60.265 (862)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa ................... 10.746 11.608
Saldo fi nal de caixa e equivalentes de caixa ...................... 71.011 10.746
Aumento líquido/(diminuição) 
 de caixa e equivalentes ................................................ 60.265 (862)

  2020 2019
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício .................  (6.792) 63
Total do resultado abrangente do exercício ....  (6.792) 63

A Diretoria
Antonio Luiz Garcia Petenate - TC CRC 1SP 111.730/O-2

Viva Empreendimentos e Administração de Bens S/A. - CNPJ 10.642.915/0001-54
Relatório da Administração

Aos Senhores Acionistas, Colaboradores, Clientes, Fornecedores e Outros Parceiros: Temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas, as demonstrações contábeis e econômico-financeiras 
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, acompanhadas das notas explicativas da Administração, bem como do parecer dos auditores independentes. A Administração permanece 
à disposição dos senhores acionistas para quaisquer outros esclarecimentos. Ferraz de Vasconcelos, 09 de abril de 2021. Cyro de Souza Nogueira Júnior - Presidente do Conselho de Administração

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Ativo Nota 2020 2019
Circulante ..............................   38.722.061 7.939.088
Caixa e Equivalentes de Caixa  3 7.728.264 1.785
Contas a receber ....................  4 29.036.871 6.006.400
Outros ativos ..........................   780.867 162.970
Estoques.................................  5 775.822 1.357.075
Impostos a recuperar ..............   400.237 410.858
Não circulante .......................   13.636.261 15.298.362
Partes relacionadas ................  10 2.481.959 2.159.420
Investimentos .........................  6 10.444.471 12.279.784
Imobilizado líquido ..................  7 709.830 849.133
Intangível líquido ....................   1 10.025
Total do ativo .........................   52.358.322 23.237.450

Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante ..............................   2.954.297 2.325.543
Fornecedores ..........................   21.697 21.151
Obrigações trabalhistas ..........   58.694 58.720
Obrigações tributárias ............  8 1.456.139 826.009
Outras contas a pagar ............   1.417.767 1.416.667
Outros passivos ......................   - 2.996
Não circulante .......................   9.579.893 2.216.538
Partes relacionadas ................  10 9.579.893 2.216.538
Patrimônio líquido ................   39.824.132 18.695.369
Capital social ..........................  9 15.088.266 15.088.266
Lucros(prejuízos)acumulados .   24.735.866 3.607.103
Total do passivo 
 e do patrimônio líquido ......   52.358.322 23.237.450

Receita operacional bruta Nota 2020 2019
Receita bruta ...........................................   29.418.171 6.400.000
Deduções da receita ...............................   (1.383.763) (553.600)
Receita líquida ...................................... 12 28.034.408 5.846.400
Custos ..................................................... 13 (1.174.656) (737.553)
Resultado bruto .....................................  26.859.752 5.108.847
Despesas e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas ........   (356.026) (1.037.215)
Equivalência patrimonial ........................   (1.835.313) (1.136.201)
Outras receitas/despesas 
 operacionais, líquidas ..........................   857.997 806.469
  (1.333.342) (1.366.947)
Lucro antes do resultado financeiro ..  25.526.410 3.741.900
Resultado financeiro líquido ...................   (200.896) 21.441
Lucro antes do IR e da CSLL ...............  25.325.514 3.763.341
(-) Imposto de renda e CSLL ..................   (796.751) (858.979)
(=) Lucro líquido do exercício ...........  24.528.763 2.904.362

 2020 2019
Lucro líquido do exercício ...................................... 24.528.763 2.904.362
Total do resultado abrangente do exercício ......... 24.528.763 2.904.362

 Capital Reservas Lucros
 social de lucros acumulados Total
Saldos em 31.12.2018 ..... 15.088.266 4.102.741 - 19.191.007
Lucro líquido do exercício...  - 2.904.362 - 2.904.362
Distribuição de lucros ........  - (3.400.000) - (3.400.000)
Saldos em 31.12.2019 ..... 15.088.266 3.607.103 - 18.695.369
Lucro líquido do exercício...  - 24.528.763 - 24.528.763
Distribuição de lucros ........  - (3.400.000) - (3.400.000)
Saldos em 31.12.2020 ..... 15.088.266 24.735.866 - 39.824.132

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício 
 com o caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
 atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício ........................................ 24.528.763 2.904.362
Depreciação e amortização .......................................... 149.327 (1.293.877)
Baixas do imobilizado ................................................... - 2.416.544
Equivalência patrimonial .............................................. 1.835.313 1.136.201
 26.513.403 5.163.230
(Acréscimo)/decréscimo do ativo
Contas a Receber .......................................................... (23.030.471) 187.700
Estoques........................................................................ 581.253 (765.362)
Tributos a recuperar ...................................................... 10.621 30.792
Outros ativos ................................................................. (617.897) (75.211)
Depósitos compulsórios e judiciais .............................. - 2.093
 (23.056.494) (619.988)
Acréscimo/(decréscimo) do passivo
Fornecedores................................................................. 546 (3.166)
Salários e encargos sociais .......................................... (26) 8.265
Impostos a recolher ...................................................... 630.130 221.326
Outros passivos ............................................................ (1.896) (249.161)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 628.754 (22.736)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativos imobilizados ................................. - (27.199)
 - (27.199)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Operações com partes relacionadas ............................ 7.040.816 (1.092.807)
Distribuição de dividendos ........................................... (3.400.000) (3.400.000)
Caixa proveniente das atividades de financiamento 3.640.816 (4.492.807)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  7.726.479 500
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa ............. 1.785 1.285
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa ................ 7.728.264 1.785
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  7.726.479 500

1. Contexto operacional: A Viva Empreendimentos e Administração de Bens S.A. 
é uma Sociedade anônima com sede na Estrada do Bandeirante, nº 1.401, Ferraz 
de Vasconcelos-SP. A Companhia tem como objeto social a compra, a venda, a lo-
cação e a administração de bens imóveis próprios, a participação no desenvolvi-
mento de negócios imobiliários como parceiro ou investidor, a indústria por conta 
de terceiros, o comércio, importação, exportação e a representação de artefatos de 
plastico, metal ou madeira, jogos, brinquedos, passatempos e artigos para ginás-
tica e esporte em geral, puericulturas, veículos triciclos e implementos terrestres, 
náuticos e aeronáuticos, meios de transporte de propulsão muscular, bem como 
de todas as suas partes, componetes e acessórios, máquinas e implementos 
agropecuários, suas partes, componentes e acessórios, máquinas, equipamentos 
e dispositivos industriais suas partes e componentes e acessórios, artigos e uten-
sílios de utilidades domésticos e produtos congêneres, confecções e acessórios 
em geral, prestação de serviços de intermediação de negócios e de compra e ven-
da de produtos, por conta própria ou de terceiros, participação em outras socieda-
des como quotista e/ou acionista, prestação de serviços de reparação, conserva-
ção, manutenção e montagem de todos os produtos a serem comercializados e 
manufaturados. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais 
práticas contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis: As de-
monstrações contábeis, cuja conclusão foi autorizada pela administração em 24 
de março de 2021, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e de acordo com as disposições contidas na legislação societária 
brasileira, contemplando os entendimentos da NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas aprovadas pela Resolução CFC nº 2016/NBC 
TG 1000 (R1), a qual aprova o pronunciamento técnico emitido pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis - CPC, e nas normas do Conselho Federal de Contabili-
dade que são, em geral, convergentes ou em acordo com as normas internacionais 
(IFRS) emitidas pelo Internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standard Board (IASB). 2.2. Resumo das principais práticas contábeis: a. 
Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime de competência. A receita de serviços prestados é reconhecida no 
resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferi-
dos para o comprador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza signi-
ficativa na sua realização. b. Estimativas contábeis: A elaboração das demons-
trações contábeis está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
naquilo que for aplicável, requer que a administração da Companhia use de julga-
mentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos 
sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, 
provisão para redução ao valor recuperável de ativos, provisão para desvaloriza-
ção de estoques, provisão para contingências, mensuração de instrumentos fi-
nanceiros, e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. c. Instru-
mentos financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as se-
guintes categorias: Mantidos até o vencimento, disponíveis para venda e mensu-
rados ao valor justo. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos fi-
nanceiros foram adquiridos. Instrumentos financeiros não derivativos incluem 
aplicações financeiras, contas a receber, caixa, empréstimos e financiamentos, 
assim como contas a pagar e outras dívidas. Posteriormente ao reconhecimento 
inicial, estes instrumentos financeiros não derivativos são mensurados, conforme 
segue: Empréstimos e recebíveis: Incluem-se nesta categoria os empréstimos 
concedidos sobre a forma de adiantamento a fornecedores e os recebíveis que são 
ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não 
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aque-
les com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do ba-
lanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos con-
cedidos sobre a forma de adiantamento a fornecedores e produtores e os recebí-
veis são contabilizados pelo valor original das transações e atualizados quando 
aplicável, utilizando taxa de juros de mercado. A Companhia não teve e não tem 
instrumentos financeiros denominados “derivativos alavancados” em 31 de de-
zembro de 2020 e 2019, assim como até a presente data. d. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos 
bancários. e. Contas a receber: As contas a receber de clientes são registradas 
pelo valor faturado, o giro médio das contas a receber é de curto prazo, menos que 

120 dias, não havendo a necessidade de ajuste a valor presente, inclui os respec-
tivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia. Cálculo do 
valor presente: quando necessário, será efetuado com base em taxa de juros que 
reflita o prazo, a moeda e o risco das transações. A contrapartida dos ajustes a va-
lor presente de contas a receber será contra resultado, quando aplicável, e os efei-
tos, decorrentes destes ajustes conforme Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, serão 
registrados contra reserva de lucros. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não foi 
necessário o registro de ajuste a valor presente. f. Estoques: Os estoques são ava-
liados com base no custo de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a 
transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de estoques 
contabilizados não excedem os valores de mercado. Em 31 de dezembro de 2020 
e 2019 não foi necessário o reconhecimento de ajustes de estoques obsoletos e 
ajustes de produtos sem realização, por não existirem. g. Investimentos: Os in-
vestimentos em controladas com influência significativa ou com participação de 
20% ou mais no capital votante são avaliados pelo método da equivalência patri-
monial com base no valor do Patrimônio Líquido da controlada. h. Imobilizado: É 
registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação dos 
ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 
Explicativa nº 7 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens 
com os respectivos valores residuais. Ganhos e perdas em alienações são deter-
minados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são in-
cluídos no resultado. Quando os ativos reavaliados são vendidos, os valores incluí-
dos na reserva de reavaliação são transferidos para lucros acumulados. Reparos 
e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incor-
ridos. O custo das principais renovações é incluído no valor contábil do ativo no 
momento em que for provável que os benefícios econômicos futuros sejam reali-
zados e altere a vida útil-econômica do bem. As principais renovações são depre-
ciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. A Companhia revisa o 
valor contábil dos seus ativos de vida longa mantidos e utilizados em suas opera-
ções, sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o seu 
valor contábil perderá sua recuperabilidade. Em 2020 e 2019 não foi reconhecida 
nenhuma perda por “impairment” nos resultados dos períodos por não existirem. 
i. Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros ativos não cir-
culantes e os ativos intangíveis, são revistos anualmente para se identificar evi-
dências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
j. Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos e atualizados, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a 
data do balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial 
quando a Companhia possui uma obrigação real legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, e é possível que um recurso econômico seja requeri-
do para saldar a obrigação. A provisão para férias, e respectivos encargos, foi 
constituída com base nas férias vencidas e proporcionais.
3. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Bancos conta movimento ........................................ 7.728.264 1.785
 7.728.264 1.785
4. Contas a receber 2020 2019
Clientes nacionais .................................................... 29.036.871 6.006.400
 29.036.871 6.006.400
Idade do saldo de clientes a receber 2020 2019
A vencer ................................................................... 29.036.871 6.006.400
 29.036.871 6.006.400
5. Estoques 2020 2019
Projetos em andamentos ......................................... 52.200 501.009
Imóveis para venda ................................................. 723.622 856.066
 775.822 1.357.075
6. Investimentos 2020 2019
Brinquedos Bandeirante Agropecuária Ltda ........... 9.947.124 11.383.539
Banbrisa S/A ............................................................ 497.347 896.245
 10.444.471 12.279.784

A Diretoria
Antonio Luiz Garcia Petenate - TC CRC 1SP 111.730/O-2

  Resultado de equivalência 
 Total do investimento (Controladora)
Controlada Patrimônio Líquido Participação % Resultado  2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Brinqudedos Bandeirante 
 Agropecuária Ltda ...................  9.928.644 99,75 1.440.082 9.947.124 11.383.539 (1.436.415) (1.137.306)
Banbrisa S/A ..............................  899.794 55,27 721.681 497.347 896.245 (398.898) 1.105
Total ...........................................  - - - 10.444.471 12.279.784 (1.835.313) (1.136.201)

  Custo Depreciação
7. Imobilizado  Corrigido acumulada 2020 2019
Construções
Máquinas e 
 equipamentos .............. 13.569 (13.500) 69 206
Ferramentas Especiais .. 375 (375) - -
Instalações ..................... 3.326.980 (2.641.355) 685.624 818.869
Móveis e utensílios ........ 4.178 (4.155) 23 163
Equipamentos 
 de informática ............. 190.625 (172.057) 18.567 24.348
Diversos ......................... 5.547 - 5.547 5.547
 3.541.274 (2.831.442) 709.830 849.133
   Adi-  Depre-
  2019 ções Baixas ciação 2020
Ferramentas Especiais 206 - - (137) 69
Instalações ................. 818.869 - - (133.245) 685.624
Móveis e utensílios .... 163 - - (140) 23
Equipamentos 
 de informática ......... 24.348 - - (5.781) 18.567
Diversos ..................... 5.547 - - - 5.547
 849.133 - - (139.303) 709.830

8. Tributos a pagar 2020 2019
IRRF a recolher ......................................................... 29.885 13.571
IRPJ a recolher ......................................................... 2.119 6.719
CSSL a recolher ........................................................ 8.847 9.553
Pis a recolher ........................................................... 195.993 42.537
Cofins a recolher ...................................................... 904.582 196.326
IPTU a recolher ......................................................... - 283.657
ISS a recolher ........................................................... 310.000 270.000
Outros ....................................................................... 4.713 3.646
 1.456.139 826.009
9. Capital social: O capital social está representado por 15.088.266 de ações or-
dinárias nominativas, no valor de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 15.088.266
 Quantidade Valor % Sobre
Acionistas de quotas em R$ Total
Lamas do Vouga Participações Ltda .....  5.093.864 5.093.864 33,76%
Abaetuba Participações Ltda  ................  5.300.723  5.300.723  35,13%
G.T.P.L. Participações Ltda .....................  4.693.679 4.693.679 31,11%
 15.088.266 15.088.266 100,00%
10. Transações entre as partes relacionadas: A Companhia se relaciona com 
empresas pertencentes ao grupo, com quem mantém contrato de mútuo, calcula-
do com base em 1% da taxa Selic Pró-Rata dia.
Ativo não circulante 2020 2019
Brinquedos Bandeirante Agropecuária Ltda ........... 2.481.959 2.159.420
Total ........................................................................ 2.481.959 2.159.420

Passivo não circulante 2020 2019
Brinquedos Bandeirante S.A. (a) ............................. 9.579.893 2.216.538
Total ........................................................................ 9.579.893 2.216.538
(a) A Companhia capitaliza recursos financeiros da empresa Brinquedos Bandei-
rante S.A, para aquisição de investimentos que em operações futuras e na reali-
zação dos lucros fará a quitação dos montantes transferidos. 11. Provisão para 
demandas judiciais: Provisão para demandas judiciais são reconhecidas quan-
do, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco 
de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de 
recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos fo-
rem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reconhe-
cidos quando a administração possui total controle da situação ou quando há ga-
rantias reais ou decisões judiciais favoráreis, sobre as quais não cabem mais re-
cursos. Na avaliação dos consultores jurídicos não há ações relevantes decorren-
tes do curso normal das suas operações envolvendo questões trabalhistas, aspec-
tos cíveis e fiscais com risco de perda possível ou provável.
12. Receita líquida 2020 2019
Receita de serviço do mercado interno ................... 6.200.000 6.400.000
Receita imóvel disponível para venda..................... 23.218.171 -
Deduções ................................................................. (1.383.763) (553.600)
 28.034.408 5.846.400
13. Custos dos serviços prestados 2020 2019
Custo sobre serviço ................................................. (1.042.212) (737.553)
Custo imóvel disponível para venda ....................... (132.444) -
 (1.174.656) (737.553)
14. Seguros: A política da Companhia é de manter cobertura de seguros para 
todos os bens do imobilizado e estoques sujeitos a riscos e por montantes con-
siderados suficientes para cobrir sinistros, considerando a natureza de sua ati-
vidade e orientação dos seus consultores de seguros. As premissas de risco 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria e, con-
sequentemente, não foram examinadas pelos auditores da Companhia. 15. 
Eventos subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de fatos 
ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham 
a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou 
que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 16. Auditoria - As 
demonstrações contábeis foram auditadas por BDO RCS Auditores Independen-
tes, que emitiu parecer sem ressalvas.

Transppass Transporte de Passageiros Ltda - CNPJ 06.268.099/0001-93
Relatório da Administração

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa

ATIVO 2020 2019
Circulante 29.510.104 27.247.477
Caixa Bancos e Aplicações Financeiras 7.084.919 4.691.758
Contas a Receber - SPTrans 4.908.726 3.721.873
Contas a Receber - Outros 182.047 26.765
Estoques 1.501.947 2.526.642
Mútuos e Outros Créditos c/Coligadas 14.019.121 11.427.549
Outros créditos 96.824 496.416
Ativos disponíveis para venda 1.716.520 4.356.474
Não Circulante 147.976.138 150.354.268
Realizável a Longo Prazo 5.751.100 1.798.962
Depósitos Judiciais 1.151.100 1.798.962
Mútuos e Outros Créditos c/Coligadas 4.600.000 -
Investimentos 877.408 501.376
Imobilizado 141.279.124 148.004.307
Intangível 68.506 49.623
Total do Ativo 177.486.242 177.601.745

Demonstração do Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas Explicativas e o parecer 
dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Adaias Francisco de Souza - CPF: 139.742.768-07 - Representante legal
Pedro Diniz M. F. Pinto - CPF: 945.911.568-34 - Administrador
Paulo Jorge Ferreira Costa - CRC 1SP173630/O-8 - Contador

A Administração da Sociedade, em cumprimento as disposições legais, submete a apreciação de V. Sas. os demonstrativos contábeis conforme segue:

PASSIVO 2020 2019
Circulante 46.526.480 45.099.347
Fornecedores 6.163.483 7.161.741
Empréstimos e Financiamentos 15.911.564 6.755.112
Obrigações Sociais e Trabalhistas 11.986.147 20.407.792
Obrigações Tributárias 309.054 41.094
Obrigações Fiscais Parcelamentos 808.288 -
Outras Contas a Pagar 11.347.944 10.733.608
Não Circulante 41.171.798 44.094.116
Empréstimos e Financiamentos 24.741.986 29.297.510
Obrigações Fiscais Parcelamentos 3.098.439 -
Provisões Contingências Trabalhistas e Cíveis 10.636.606 11.938.456
Contas correntes c/sócios - JCP e Outros 2.694.767 2.858.150
Patrimônio Líquido 89.787.964 88.408.282
Capital Social 60.000.000 49.300.000
Reserva de Lucros 29.787.964 39.108.282
Total do Passivo 177.486.242 177.601.745

 2020 2019
Receita Operacional Líquida 258.818.485 315.841.918
(-) Custos Operacionais (215.116.708) (290.132.805)
Operação (191.361.847) (257.414.799)
Manutenção (17.693.868) (23.219.391)
Fiscalização (6.060.993) (9.498.615)
(=) Lucro Bruto 43.701.777 25.709.113
(-) Despesas Operacionais (18.469.067) (15.322.744)
(=) Lucro Operacional 25.232.710 10.386.369
Participações no Resultado (3.124.416) (3.752.406)
(+/-) Resultado Financeiro (4.617.659) (398.075)
(=) Lucro antes dos Impostos 17.490.635 6.235.888
(-) Provisão IRPJ/CS (3.401.659) -
(=) Lucro do Exercício 14.088.976 6.235.888

   Lucros
  Reservas (prejuízos)
 Capital de Acumu-
Descrição social Lucros lados Total
Saldo em 31.12.2018 49.300.000 39.134.129 - 88.434.129
Lucro Liquido do exercicio - - 6.235.888 6.235.888
Distribuição de 
 Lucros no exercicio - (1.525.253) - (1.525.253)
Transferencia para 
 Reserva de Lucros - 6.235.888 (6.235.888) -
Juros sobre Capital Próprio - (4.736.482) - (4.736.482)
Saldo em 31.12.2019 49.300.000 39.108.282 - 88.408.282
Lucro Liquido do exercicio - - 14.088.976 14.088.976
Distribuição de Lucros
 no exercicio - (12.709.294) - (12.709.294)
Transferencia para 
 Reserva de Lucros - 14.088.976 (14.088.976) -
Aumento Capital 
 Social - Reservas 10.700.000 (10.700.000) - -
Saldo em 31.12.2020 60.000.000 29.787.964 - 89.787.964

 2020 2019
Lucro líquido do exercício (antes do IR e CS): 14.088.976 6.235.888
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 19.930.809 18.282.855
Resultado na alienação/baixas de Imobilizado 2.598.722 6.987.163
Juros sobre fi nanciamentos 4.169.484 914.392
Complemento de provisão para Contingências (1.465.234) (2.289.512)
Redução ao valor recuperável 
 do Imobilizado (impairment) - -
Lucro líquido antes do IR e CS Ajustado 39.322.757 30.130.786
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes (1.216.791) 9.375.255
Estoques 5.381.169 (4.977.235)
Impostos a recuperar 174.619 128.320
Adiantamentos e Despesas Antecipadas (4.085.626) (11.320.594)
Depósitos Judiciais (3.952.138) 426.654
Acréscimo (decréscimo) em passivos
Fornecedores (420.261) (3.753.377)
Obrigações Sociais e Trabalhistas (8.421.645) (1.027.724)
Obrigações Tributárias 4.174.686 (969.927)
Demais contas a pagar (86.496) 5.877.559

Caixa Líquido gerado pelas 2020 2019
 atividades operacionais 30.870.274 23.889.717
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (15.823.230) (47.799.429)
Investimentos (376.032) (501.376)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de investimentos (16.199.262) (48.300.805)
Atividades de fi nanciamento
Lucros Distribuídos (12.709.294) (1.525.253)
Pagamento de juros sobre Capital Próprio Líquido - (2.889.078)
Captações (liquidações) 
 de Empréstimos e Financiamentos 13.595.490 23.101.877
Pagamentos de fi nanciamentos - principal e juros (13.164.046) (5.713.877)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de fi nanciamentos (12.277.850) 12.973.669
Acréscimo (decréscimo) líquido 
 em caixa e equivalentes de caixa 2.393.162 (11.437.419)
Demonstrado como segue:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.691.758 16.129.177
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 7.084.920 4.691.758
Acréscimo (Redução) líquido
 em caixa e equivalentes de caixa 2.393.162 (11.437.419)

 
 
 

BARUERI VOLLEYBALL CLUB (BVC) – CNPJ 02.663.365/0001-21 
Afixado na sede social em 22 de abril de 2021 e redigido da seguinte forma: Ficam convocados os 
associados do BARUERI VOLLEYBALL CLUB (BVC) para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária em sua Sede, localizada na Rua Mari, 100 – sala 3 – CEP: 06409-020 – Jardim 
Califórnia – Barueri – SP., às 08:30 horas em primeira convocação ou, em segunda convocação, 
às 09:00 horas, do dia 15 de maio de 2021, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1: 
Ratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2019, que teve 
como ordem do dia os seguintes assuntos: 1. Eleição de novo Presidente e de novos membros do 
Conselho Fiscal, em razão da renúncia dos atuais ocupantes dos cargos retro indicados. 2.  
Transferência do endereço da sede do BARUERI VOLLEYBALL CLUB (BVC), para Rua Mari, 100 
– sala 3 – CEP: 06409-020 – Jardim Califórnia – Barueri – SP. 3. Aprovação da indicação do Sr. 
Wagner Luiz Coppini Fernandes para ocupar a posição de “Atleta Colegiado” do BARUERI 
VOLLEYBALL CLUB (BVC). Barueri, 22 de abril de 2021. BARUERI VOLLEYBALL CLUB, LUIZ 
CARLOS BIAZI. Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE PRESENÇA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DO BARUERI VOLLEYBALL CLUB – BVC 

 
 
 
 
Aos 20 de dezembro de 2019, na Sede do BARUERI VOLLEYBALL CLUB 

– BVC - localizada na Rua Mari, 100 – sala 2 – Barueri – SP., CEP: 06409-020, reuniram-se os 
Associados de sobredita associação, em Assembleia Geral Extraordinária da Associação, os quais 
assinam a presente “LISTA DE PRESENÇA”: 
 
 
 
Associado: _____________________________________________________ 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
 

DocuSign Envelope ID: 989BED15-BA41-45E5-8BEB-A89808C00B81
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@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

APROX. 50 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

28 / Abril 2021 - Quarta 9:30h. 
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO EX AGENCIA 
IMÓVEL NO CENTRO DE LIMEIRA - SP

29 / Abril 2021 - Quinta 11h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 02 IMÓVEIS
APARTAMENTOS EM SÃO PAULO-SP  E CASA EM ANÁPOLIS-GO

1º Praça: 29/04 - 2ª Praça: 04/05 - 2021 15h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 22 IMÓVEIS
APARTAMENTOS•CASAS•IMÓVEIS COML.TERRENOS•ÁREAS RURAIS

30 / Abril 2021 - Sexta 11h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.
IMPORTANTE LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

29 / Abril 2021 - Quinta 10h. 

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

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 CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0613730-65.1996.8.26.0100. Executados: executado(s) COPAL - COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA MISTA PALMEIRAS LTDA, ENGELL SANTOS, ONOFRE PEREIRA LOPES, WELBER D’ASSIS 
MACEDO E SILVA - área c/ 6.649,50m2. Rodovia GO, nº156, Palmeira de Goiás/GO - Contribuinte nº 
001044.000100010001. Descrição completa na Matrícula nº 11.677 do 1ª CRI de Palmeira de Goiás/GO. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 1.702.350,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 851.175,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 14/05/2021 às 15h50min, e termina em 18/05/2021 às 
15h50min; 2ª Praça começa em 18/05/2021 às 15h51min, e termina em 08/06/2021 às 15h50min. Ficam os 
executado(s) COPAL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA PALMEIRAS LTDA., ENGELL SANTOS, ONOFRE 
PEREIRA LOPES, WELBER D’ASSIS MACEDO E SILVA, 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 
da Penhora realizada em 21/10/2016.  

 

23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 71m², 1 Vaga em Belenzinho, São Paulo/SP. Alexandre 
Travassos. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 09:00. Sold Compartilhado RJ-09h. Loc.: RJ. Canecas Tiffany & Co., CPUs, Nobreaks, Arquivos. 23/
abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold Amc Informática- 13h. Loc.: SP. Impressoras e Multifuncionais (Barueri/SP), Impressoras e. 23/abr/2021 
A PARTIR DAS 14:30. MA Imóveis - FIDC Home Equity. Loc.: SP. Apartamento 101m² em Itaquera - São Paulo/SP - Alienação. 23/abr/2021 A 
PARTIR DAS 14:00. MA Imóveis - Creditas AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 87m², 1 Vaga na Vila Eldizia em Santo André/SP -. 26/abr/2021 A PARTIR 
DAS 09:00. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Sofás, Poltronas, Cadeiras, Utensílios, etc (Embu/SP). 26/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. 
MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão. Loc.: SP. Apto em São Bernardo do Campo e Casa em São Paulo/SP. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 09:30. 
MA Imóveis - Creditas AF - 1ª Praça. Loc.: SC. Apto 50m², 1 Vaga em Canasvieiras em Florianópolis/SC. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 08:50. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária - 1ª. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. Sold MRV-
10h. Loc.: SP. Bens de Aptos Decorados. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. MA Imóveis - Creditas AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 50m², 1 Vaga 
em Canasvieiras em Florianópolis/SC. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 11ª Vara Cível de Santo Amaro SP/SP. Loc.: SP. Apartamento com 
59m² e 01 Vaga em Santo Amaro/SP. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. 3ª Vara Cível de Sorocaba/SP 11h 1ª. Loc.: SP. Veículo Toyota Corolla 
XEI 2.0 Flex em Sorocaba/SP. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 19ª Vara Cível de São Paulo/SP. Loc.: SP. Veículos Iveco Daily. 28/abr/2021 A 
PARTIR DAS 13:00. Sold Setin-13h. Loc.: SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - 3°. 
Loc.: SP. Prédio comercial e residencial, Casa em SP - Pagto 24 a. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª. Loc.: 
SP. Apto 102m², 1 Vaga no Parque da Vila Prudente em São Paulo. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. SOLD- Direcional- Jardim Amaralina. 
Loc.: SP. Bens de Apto Decorado. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 78m² no Jd. Marcelo 
Augusto Sorocaba/SP - Alienação. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª. Loc.: SP. Sala Comercial 45m² no Centro 
em São Vicente/SP. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. 7ª Vara Cível de Santo Amaro 11h 2ª. Loc.: SP. DIREITOS SOBRE APARTAMENTO DUPLEX. 
29/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Sold faculdade Sumaré-12h. Loc.: SP. Refrigeradores, Mesa, Luminárias, Cadeiras, Etc (São. 29/abr/2021 A 
PARTIR DAS 11:45. 3ª Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP. Loc.: SP. VW/Gol 1.0 G IV ano/mod.: 2011/2012. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. 
MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. MA 
Imóveis - Banco Inter - 3º Leilão. Loc.: SP. Casas e Apto. em Sumaré/SP, Santo André/SP e. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - 
Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária.

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: Alexandre Travassos JUCESP nº 951.
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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Leilão Extrajudicial - Veículos Diversos. Loc.: SP. Amarok | RAV4 | Fusion | Santa Fé | Pajero e outros.
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: Danilo Aparecido de Oliveira JUCESP nº 1067.

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Piratuba-10h. Loc.: SC. Caminhão Graneleiro, VW Gol e Voyage, Renault Master.
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. Servidor Municipal Sr.ª (a) Debora Cristina Carmo de Oliveira matrícula nº 2046.

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Business-12h. Loc.: SP. 576 Posições Porta Pallets C/ 3,20 Mts, Prateleiras, Cestos. Eduardo Sylvio 
Schanzer. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Mareli-13h. Loc.: MG. Grupos motores geradores, empilhadeiras, carregadeira. 27/abr/2021 A 
PARTIR DAS 14:30. Tagh Tech- 14:30h. Loc.: SP. Empilhadeira, Compressor, Solda, Paleteira, Chiler, Soldas. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. 
Log Systems-12h. Loc.: SP. Caixas, Cestos, Longarinas, Montantes, Estruturas em Aço. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. PME Thanfer-14h. 
Loc.: SC, SP. Linha de Pintura Móveis, Calandra, Torno, Empilhadeiras. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:45. Tagh Tech- 14:45h. Loc.: SP. Gerador, 
Compressores, Autoclave, Estruturas P/ Galpão. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. PME Montreal-15:30h. Loc.: SP. Prensas Excêntricas, 
tornos, puncionadeira, máquinas de. 

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.

28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Novo Horizonte-10h. Loc.: SC. Trator de Esteira, Pá carregadeira, ônibus urbano, Nissan.
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. Servidor Municipal Sr.ª (a) Idinara Cristina Massucco - Em conformidade com o que dispõe o 

artigo 53, da Lei 8.666/1993. 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.

26/abr/2021 A PARTIR DAS 20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 
20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. 
Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão.

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: José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
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.

29/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 28ª Vara Cível do Rio de Janeiro RJ. Loc.: RJ. Hotel Tulip Inn.
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: Julia Silva Alves da Fonseca - JUCERJA nº 205.

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Mapfre-11h. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: BMW X3, Fiat Palio.
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. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Schulz-11h. Loc.: SC. Secadores de Ar, Tornos, Impressoras, Secadores de Ar. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 
11:30. Schulz-11:30h. Loc.: SC. Motores, Filtros, Rebolos, Parafusadeiras, Peças Industriais. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 12:30. Schulz-12:30h. 
Loc.: SC. Motoesmeril, Lixadeiras, Rebitadores, Politriz, Pinadores. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. PME JR Terraplenagem-13:30h. Loc.: SP. 
Vibroacabadora, Rolo Liso, Kits Chaves Seccionadoras. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 13:45. PME Pontual Pulverização-13:45h. Loc.: GO. Aprox. 
94 Chicotes De Comunicação, 04 Kits P300 Xp/Hp. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:01. PME - M.O Segurança do Trabalho. Loc.: SP. Maquinas 
de Solda, Seladoras, Mascarás Descartáveis. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. DHL-14:30h. Loc.: MS, RS. Empilhadeiras Frontal Crown, 
Empilhadeiras Frontal Crown. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. PME IRIGARAY-15h. Loc.: RS. Guindaste Autopropelido Grove Rt60, Ano: 
2005, Cap: 18. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. Midea Carrier- 15:30h. Loc.: AM. Sucatas de Unidades Condensadoras. 23/abr/2021 A 
PARTIR DAS 16:00. Aggreko-16h. Loc.: RJ. Grupos Geradores, Bacias de Contenção. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 17:00. Schulz-17h. Loc.: SC. 
Motobombas, Roçadeiras, Cortadores de Grama. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 17:30. Schulz-17:30h. Loc.: SC. MRO, Peças e Componentes 
Industriais, Geradores, MRO. 26/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Fazenda Brasileiro-11h. Loc.: BA. MRO, Peças e Componentes Industriais, 
MRO, Peças e. 26/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Novelis-11:30h. Loc.: SP. Torres de Resfriamento, Torres de Empilhadeiras, Sucatas. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Nexa Três 27/04/2021. Loc.: MG. Terrenos em Três Maria/MG. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 
11:00. Porto do Açu-11h. Loc.: RJ. Veículos, Transformadores, Disjuntores, Peças e. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Agroterenas-11:30h. 
Loc.: MS, SP. Veículos de Passeio e Utilitários, Caminhões e Ônibus. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Audi-12h. Loc.: PR. Equipamento para 
bombeamento e aplicação de cola. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. Ciser-13:30h. Loc.: SC. Rosqueadeiras, Politriz, MRO, Peças Industriais, 
Maquinas. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Tabocas-14h. Loc.: MG, RR. Veículos, Caminhões, Cavalos Mecânicos, Semirreboques. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grande Empresa de Alimentos-15h. Loc.: PR. Laminadoras, Cortadeiras, Empilhadeiras, Cavaletes. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. Manserv-16h. Loc.: BA, GO, MG, SP. Sprinter, Ford Transit, Utilitários, Caminhões, Reboques e. 27/abr/2021 A 
PARTIR DAS 20:00. Cia Paulista-20h. Loc.: SP. Obras de Arte. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. GHT-11h. Loc.: SP. Peças e Componentes de 
Maquinas Agrícolas. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Kinross-11:30h. Loc.: MG. Peças de Manutenção, Peças de Maquinas Agrícolas. 28/
abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. PME RentalMaq-13h. Loc.: SP. Picador De Madeira Elétrico Vantec Pt600, Ano: 2013. 28/abr/2021 A PARTIR 
DAS 15:30. Norsk Hydro-15:30h. Loc.: PA. Mercedes Benz Sprinter, Caminhões Chassi, Basculantes. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grupo 
Monte Sinai-15h. Loc.: PE. Escavadeiras, trator, rolo compactador e rompedores. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. PME ST Concreto-16h. 
Loc.: MG. Caminhão Betoneira Ford Carg 2629, 2013/2013, Central. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Sulcatarinense-11h. Loc.: SC. Britador 
de Impacto, Rolos compactadores, Tubos On-line. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1076 A-13h. Loc.: BA, MG, MT, PE, PR, 
RJ, RN, RS, SP. Aprox. 4.000 calçados de Borracha e outros, Aprox. 4.000. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Compartilhado 1076 B - 14h. Loc.: 
RS, SP. Ford Fiesta HA, Chevrolet Montana e outros. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. PME Oz Industria-14:30h. Loc.: MG. MRO, Peças e 
Componentes Industriais, Ferramentas. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Uberaba/MG -15h. Loc.: MG. Apartamento 53,96m² 
em Uberaba/MG - DESOCUPADO. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. Bauko-16h. Loc.: SP. Paleteiras e Empilhadeiras Diversas, Paleteiras e. 
29/abr/2021 A PARTIR DAS 16:30. Formula Zero-16:30h. Loc.: PA. VW Nova Saveiro, Toyota Hilux, MB 415 e 515 Sprinter, VW. 29/abr/2021 A 
PARTIR DAS 17:00. GRUAirport-17h. Loc.: SP. Retroescavadeiras, Motoredutores, Rebocadores, Sucatas.

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. 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.

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) GAFISA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE –  11° LEILÃO – CUNHA 
GAGO  (colaboradores) – extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado abaixo 
relacionados, com encerramento a partir das 17h do dia 26/04/2021, no portal  www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer 
responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interes-
sados mediante AGENDAMENTO PRÉVIO pelo e-mail atendimento@lancetotal.com.br. Retirada 
dos bens: Dia 11 de Maio de 2021 na Rua Cunha Gago, 444 - Pinheiros -  São Paulo/SP. A venda 
será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• DATA RETROATIVA: • 26/02/2021 a partir das 14h - Imóveis.

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 LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL Edital de 1º e 2º Leilão dos DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL e para intimação dos requeridos C.S.L.
REFLORESTAMENTO, AGROPECUARIA & ECOTURISMO LTDA - ME (CNPJ/MF 01.885.977/0001-04), OSCAR CASTELO BRANCO DE LUCA (CPF/MF 

769.490.017-20), da titular de domínio MANSFIELD EMPREENDIMENTOS LTDA ME (CNPJ/MF 02.939.761/0001-39), do credor JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO (CPF/MF 
965.386.279-00), dos credores tributário Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e demais interessados, expedido nos autos 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0001107-05.2014.8.26.0450 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Piracaia, Estado de São Paulo/SP, requerida por 
RICARDO COSTA (CPF/MF 029.755.188-46). O Dr. Lucas de Abreu Evangelinos, Juiz de Direito, na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881,§ 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line do GESTOR JUDICIAL LEILOEIRO SP (www.leiloeirosp.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: Os Direitos sobre Uma 
Gleba de Terras, contendo como benfeitorias duas casas de pau a pique e um mangueiro, com a área de 133,10 hectares ou 55 alqueires paulista, situada no “Bairro da Fatura ou Lavras”, no Distrito 
de São Francisco Xavier, deste município, comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária de São José dos Campos, com as seguintes medidas e confrontações: começa numa porteira, junto as divisas de 
Geraldo Pereira Lima, segue divisando com este confrontante, subindo o espigão até encontrar as divisas de Joaquim Leme de Oliveira, continua subindo espigão, agora em divisas com o citado 
Joaquim Leme de Oliveira até encontrar as divisas de Luiz Ferreira, deste ponto, desce o espigão, divisando com Luiz Ferreira até as divisas de Joaquim Leme de Oliveira, daí segue divisando com 
este último confrontante até encontrar as divisas de Egidio Pereira Lima e com este segue até uma outra porteira, deste ponto segue confrontando com Egidio Pereira Lima, atravessando um córrego 
até a porteira, onde tiveram início estas divisas e confrontações. Cadastro INCRA nº 635.197.004.367- 4. Matrícula nº44.964 do 2º CRI da Comarca de São José dos Campos/SP, antiga Matrícula nº 
2.389 do 1º CRI da Comarca de São José dos Campos/SP. 2. AVALIAÇÃO: R$ 1.200.831,51 (agosto/2020 - Conforme fls. 257/260 dos autos). 3. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme Av.1 
(18/08/2020), a PENHORA nos autos de Execução Civil nº 0014334-64.2017.8.26.0577, movido por José Carlos Rodrigues do Nascimento. 4. DÉBITOS FISCAIS: Não consta dos autos o Número 
do Imóvel na Receita Federal - NIRF, não sendo possível a obtenção de Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural. Eventual necessidade de 
regularização perante os órgãos competentes será de responsabilidade do arrematante.5. VISITAÇÃO: Não há visitação.6. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Sr. LUIZ TOCIAKI HIRANO, 
matriculado na Junta Comercia do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 922.7. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 03/05/2021, às 10hs00min, e termina em 06/05/2021, às 10hs00min e; 
2º Leilão começa em 06/05/2021, às 10hs01min, e termina em26/05/2021, às 10hs00min.8. CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor 
da avaliação (1º Leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a50% do valor da avaliação (2º Leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas 
escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E.TJ/SP, prevalecendo a de 
maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).9. PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser 
depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. 
Em até 5 horas após o encerramento do leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art.884, IV do CPC).10. 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 do Leiloeiro Oficial(Art. 884, Par. Único do CPC e Art. 24, Par. Único do Decreto nº 21.981/32).11. DO CANCELAMENTO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelada após 
a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro no aporte de 2% (dois por cento) do valor acordado entre 
as partes ou àquele que der causa ao cancelamento.12. 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, inclusive débitos condominiais de natureza propter rem, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). 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 
pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de 
responsabilidade do arrematante (Art. 901,“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal 
informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 13. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita 
apresente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Toledo Barbosa, nº 93, sala 2, Belenzinho, CEP 03061-000, São Paulo/SP, através do telefone (11) 2693-0000 ou pelo e-
mail:contato@leiloeirosp.com.Br. Ficam os requeridos C.S.L. REFLORESTAMENTO, AGROPECUARIA & ECOTURISMO LTDA - ME, OSCAR CASTELO BRANCO DE LUCA,da titular de domínio 
MANSFIELD EMPREENDIMENTOS LTDA ME, do credor JOSÉCARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, dos credores tributário Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos não consta recurso 
ou causa pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracaia, aos 16 de abril de 2021.

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

9BFZH55S1L8487907 - 9BFZH55S4M8081962 - 9BFZB555418810235 - 9BFZH55L3M8070587 - 8AFAR23L0LJ170054 - 
9BFZB55SXL8823958 - 9BFZB55S3L8800652 - 9BFZH55SXM8081898 - 9BFZH55L3K8324909 - 9BFZH54SXL8439971 - 
9BFZB5554L8794120 - 9BFZB55H4H8605011 - 8AFAR23L0LJ145185 - 8AFAR23L7LJ170049 - 9BFZH55L2K8278926 - 
8AFAR23L6LJ150133 - 8AFAR23L9LJ150143 - 9BFZB55V3K8716727 - 8AFAR23L4LJ150132 - 8AFAR23N9LJ150130 - 
8AFSZZFHCGJ317082 - 8AFAR23N2LJ156013 - 8AFATRM345J053444 - 9A9K0RG1C3KAU9111 - 9BFZB55V5J8688441 - 
9BFZB55S5L8771734 - 8AFAR23L8JJ026877 - 9BFZB55S7J8670579 - 8AFARZ3N7KJ122762 - 8AFAR23L2LJ179810 - 
3FAFP4WJ1EM143644 - 9BFZF10A688280515 - 8AFAR23N9HJ435580 - 8AFSZZFHCE5166296 - 9BFZE55H9C8722678 - 
8AFAR23L1KJ119273 - 9BFZB55S8L8765705 - 9BFZH55L1F8171548 - 9BFZD55R0GB517500

LEILÃO APROX. 60 VEÍCULOS
ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING, TESTE COMPARATIVO E RECOMPRA 

DIA 23 DE ABRIL 2021 (SEXTA FEIRA) ÀS 9:30H. LEILÃO ON-LINE - WWW.MILANLEILOES.COM.BR

ERRATAS: DATA: 02/09/2020. A PARTIR DAS: 11h. Leilão: 89393. LOTE: 19885. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET CELTA 5 PORTAS 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRD48X04G162726. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: 
JGA8H62. DATA: 08/07/2020. A PARTIR DAS: 14h. Leilão: 87691. LOTE: 18471. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93YBSR8VKCJ267502. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: 
FAS5H30. DATA: 08/07/2020. A PARTIR DAS: 14h. Leilão: 87691. LOTE: 18496. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
VOLKSWAGEN GOL 1.0 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA05UXAT242698. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: ENX8I30. 
DATA: 19/08/2020. A PARTIR DAS: 14h. Leilão: 89051. LOTE: 1249. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 150 
TITAN EX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC1660ER056693. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FUQ4H45. DATA: 28/10/2020. 
A PARTIR DAS: 11h. Leilão: 90887. LOTE: 20212. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA CONQUEST 
1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXL80P0AC165925. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: ENC5F41. DATA: 28/10/2020. 
A PARTIR DAS: 11h. Leilão: 90887. LOTE: 20182. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 
1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWEB05W46P027916. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: ANK1F61. 

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. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

LEILÕES JUDICIAIS DE IMÓVES EM SANTO AMARO E SÃO VICENTE
APARTAMENTO EM LEILÃO EM SANTO AMARO  DUPLEX COBERTURA + 01 VAGA

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO RE-
QUERIDO EDITAL - 1ª e 2ª leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e 

intimação de Rodrigo Zonta da Silva (CPF 261.071.008-90), Eliane Ribeiro dos Santos Silva (CPF 258.567.798-27), e Caixa 
Econômica Federal extraído dos autos da Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais movida por Condomínio 
Residencial São Paulo (CNPJ 07.124.564/0001-85), processo nº 1046094-90.2017.8.26.0002, que tramita perante a 5ª Vara 
Cível do Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo-SP. O Excelentíssimo Juiz Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho da 
5ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo-SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento 
nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através 
do GESTOR JUDICIAL RL RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos conduzido pelo Lei-
loeiro Oficial Sr. Sami Raicher, que levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 27 de abril de 2021 às 14h00, e com 
término no dia 30 de abril de 2021 às 14h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando 
desde já designado o 2º Leilão com início no dia 30 de abril de 2021 às 14h00 e com término no dia 21 de maio de 2021 às 
14h00, caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance 
inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, con-
forme condições de venda constantes no presente edital, do lote único; O IMÓVEL: OS DIREITOS SOBRE O APARTAMENTO 
DUPLEX nº 404, localizado no 4º pavimento e na cobertura ou ático do BLOCO 02, integrante do “RESIDENCIAL SÃO PAULO”, 
situado na Rua Luar do Sertão, nº 364, e Rua Castellammare, no “Condomínio Santa Maria”, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com 
a área privativa de 98,1254m² e a área comum de 46,7056m², na qual já se acha incluída a área referente a 01 vaga indetermi-
nada na garagem coletiva comum, localizada ao nível do pavimento térreo do conjunto, destinada a guarda de igual número de 
veículo de passeio, sujeito ao auxílio de manobrista, perfazendo a área total de 144,8310m², correspondendolhe uma fraça ideal 
de 0,530837% no terreno condominial. CONTRIBUINTE: 181.032.0310-5. DÉBITOS DE IPTU: Total de R$ 6.311,99, sendo R$ 
2.840,93 não ajuizadas, R$ 2.950,67 ajuizadas e R$ 520,39 de encargos, atualizado em março/2021. DÉBITO DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA: R$ 96.969,04, atualizados em abril/2020.Matricula: nº 341.133 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo.. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra.ONUS: Em R.7, de 
28 de janeiro de 2010, consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF; Em Av.8, de 28 de setembro 
de 2018, consta a penhora exequenda.. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS: No primeiro pregão, o valor mínimo para 
a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial que correspondem a R$ 272.299,05 (Duzentos e setenta e 
dois mil reais, duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos), conforme laudo pericial às fls. 199/234, emitido em julho/2019. 
que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) deste valor atualizado.

APARTAMENTO EM LEILÃO :  SANTO AMARO  COM 46,9 M2 PRIV + 01 VAGA
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EDITAL 
- 1ª e 2ª leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Rosana Aparecida de 
Resende (CPF 089.741.728-36), extraído dos autos da Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais movida por 
Condomínio Residencial São Paulo (CNPJ 07.124.564/0001-85), processo nº 1007645-29.2018.8.26.0002, que tramita perante 
a 9ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo-SP. O Excelentíssimo Juiz Dr. Anderson Cortez 
Mendes da 9ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo-SP, na forma da lei, FAZ SABER que, 
com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do 
Código Penal, através do GESTOR JUDICIAL RL RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos 
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Sami Raicher, que levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 03/05/21 às 15h00, 
e com término no dia 06/05/21às 15h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde 
já designado o 2º Leilão com início no dia 06/05/21às 15h00 e com término no dia 14/06/21às 15h00, caso não haja licitantes 
no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por 
cento) do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, conforme condições de venda 
constantes no presente edital, do lote único; O IMÓVEL: OS DIREITOS SOBRE O APARTAMENTO n. 104, localizado no 1º 
andar do Bloco 05 integrante do “Residencial São Paulo”, situado na Rua Luar do Sertão, nº 364, e Rua Castellammare, no 
“Condomínio Santa Maria”, 29º Subdistrito –Santo Amaro, com área privativa de 46,9729m²e a área comum de 30,1213 m2, 
na qual já se acha incluída a área referente a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva comum, perfazendo a área total de 
77,0942m² e fração ideal 0,342347%.” Contribuinte Municipal: 181.032.0077-7. Débitos de IPTU: Não constam débitos em 
consulta ao site da Prefeitura de São Paulo até fevereiro/2021. Débito Exequendo: R$ 3.057,79 a ser atualizado à época da 
alienação.Matricula: nº 324.595 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. O imóvel será vendido em caráter “AD 
CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS: No primeiro pregão, 
o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial que correspondem a R$ 168.169,00 
(cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais), conforme laudo pericial às fls. 179/247, emitido em agosto/2019. 
que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) deste valor atualizado

APARTAMENTO EM LEILÃO : SÃO VICENTE (LITORAL) 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EDITAL 
- 1ª e 2ª leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Marlucia Rodrigues Mon-
teiro (CPF 945.465.847-68), e Prefeitura Municipal de São Vicente extraído dos autos da Despesas Condominiais movida por 
Condomínio Edifício Areias do Itararé, processo nº 0014684-13.2017.8.26.0590, que tramita perante a 4ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de São Vicente - SP. O Excelentíssimo Juiz Dr. Fernando Eduardo Diegues Diniz da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de São Vicente - SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 
1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através do GESTOR JUDICIAL RL RAICHER LEILÕES (www.
raicherleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Sami Raicher, que levará a público leilão, 
no 1º Leilão com início no dia 27 de abril de 2021 às 15h00, e com término no dia 30 de abril de 2021 às 15h00, entregando-o 
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 30 de abril 
de 2021 às 15h00 e com término no dia 21 de maio de 2021 às 15h00, caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que 
os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação 
(disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital, 
do lote único; O IMÓVEL: Apartamento nº 45, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do EDIFÍCIO AREIAS DE ITARARÉ, 
situado à Rua Onze de Julho, 187, nesta cidade e comarca de São Vicente, com área exclusiva de 57,39 m², área comum de 
25,04 m², perfazendo uma área total de 82,43 m², com um coeficiente de proporcionalidade de 4,0507% nas coisas de uso 
comum. CONTRIBUINTE: 16-00086-0055- 00187-039. DÉBITOS DE IPTU: R$ 51.540,15 (Cinquenta e um mil, quinhentos e 
quarenta reais e quinze centavos), a saber: EXERCÍCIO DE 2011 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 151598955/17 = R$ 1.284,70. 
EXERCÍCIO DE 2012 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 002.543/14 = R$ 7.847,69. EXERCÍCIO DE 2014 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 
151393786/17 = R$ 6.269,81. EXERCÍCIO DE 2015 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 151589340/17 = R$ 6.405,29. EXERCÍCIO DE 
2016 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 154077651/17 = R$ 5.934,05. EXERCÍCIO DE 2017 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 151209940/19 
= R$ 5.432,50. EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 150576116/20 = R$ 10.562,51. EXERCÍCIO DE 2020 
- EXECUÇÃO FISCAL N° 151611651/21 = R$ 4.406,12. EXERCÍCIO DE 2021 - A.R. 022024 = R$ 3.397,48, atualizados até 
março/2021. DÉBITO DA AÇÃO: R$ 27.837,56, atualizados em março/2020. MATRÍCULA: 119.935 do Cartório de Registro de 
Imóveis de São Vicente/SP. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra 
ÔNUS: Em Av.09, de 23 de abril de 2019, consta a penhora exequenda. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS: No 
primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial que correspondem a 
R$ 220.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), conforme laudo pericial às fls. 65/76, emitido em outubro/2019 que será atua-
lizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% (sessenta 
por cento) deste valor atualizado.
CONCURSO DE CREDORES E DEMAIS DISPOSIÇÕES/  COMO PARTICIPAR: / OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE /  
PAGAMENTO e CONDIÇÕES DE VENDA/ . PAGAMENTO, COMISSÃO DO LEILOEIRO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO / 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro 
oficial, localizado na a Alameda Lorena, 800 SALA 1504 -Jardim Paulista, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3099-0483 
ou pelo e-mail: raicher@gmail.com. Ficam os EXECUTADOS, seu cônjuge se casado for, a credores hipotecários e fiduciários 
caso tenha, demais exequentes interessados na alienação do bem e demais interessados, tutores e curadores caso tenha, 
INTIMADOS das designações supra, nos termos do art. 274, parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, 
todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver 
recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 

www.raicherleiloes.com.br

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
ITATIBA/SP. Processo: nº 0003427-74.2019.8.26.0281. Executada: FATIMA APARECIDA LEARDINI - Casa com 
117,80m² de área construída e respectivo terreno com 180,00m², situados na Rua XV de Novembro nº 114, Vila São 
Benedito, Morungaba, comarca de Itatiba/SP - Contribuinte nº 11552017. Descrição completa na Matrícula nº 55.703 do 
1ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 184.622,69  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 110.773,62 (60%  do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/07/2021 às 16h00min, e 
termina em 13/07/2021 às 16h00min; 2ª Praça começa em 13/07/2021 às 16h01min, e termina em 02/08/2021 às 
16h00min. Fica a executada FATIMA APARECIDA LEARDINI, seu cônjuge se casada for, a terceira interessada 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SÃO MIGUEL PAULISTA/SP. Processo: nº 0013935-34.2019.8.26.0005. Executado: REGINALDO FRANÇA ZAMORA 
- DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Casa e respectivo terreno com a área de 125,00m², situados à Rua 
Raimundo Nogueira nº 479, Jardim Lisboa, São Paulo/SP - Contribuinte nº 111.037.0029-3. Descrição completa na 
Matrícula nº 11.949 do 12º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 385.178,30 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 231.106,98 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
21/05/2021 às 14h20min, e termina em 26/05/2021 às 14h20min; 2ª Praça começa em 26/05/2021 às 14h21min, e termina 
em 15/06/2021 às 14h20min. Fica o executado REGINALDO FRANÇA ZAMORA, seu cônjuge se casado for, os 
compromissários vendedores LUIZ CHIARA FILHO, seu cônjuge THEREZINHA CHIARA, os titulares do domínio SAMUEL 
FIRMINO DAMACENO, seu cônjuge AUGUSTA SOARES DE JESUS DAMACENO, o credor MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 10ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE SANTO AMARO/SP. Processo: nº 1038412-16.2019.8.26.0002. Executados: JANETE CAROLINO - ME, 
GILBERTO CAROLINO, JANETE MARTINS CAROLINO - Apartamento Tipo Duplex com área útil de 84,80m² do Edifício 
Plaza Morumbi, situado à Avenida Giovanni Gronchi nº 4.297, Vila Andrade, São Paulo/SP - Contribuinte nº 170.049.0042-
7. Descrição completa na Matrícula nº 132.309 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 363.254,47 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 217.952,69 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 
1ª Praça começa em 21/05/2021 às 14h00min, e termina em 26/05/2021 às 14h00min; 2ª Praça começa em 26/05/2021 
às 14h01min, e termina em 15/06/2021 às 14h00min. Ficam os executados JANETE CAROLINO - ME, na pessoa de seu 
representante legal, JANETE MARTINS CAROLINO, seu cônjuge GILBERTO CAROLINO, do credor tributário MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/06/2020. 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
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SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2021 

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

APROX. 50 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

28 / Abril 2021 - Quarta 9:30h. 
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO EX AGENCIA 
IMÓVEL NO CENTRO DE LIMEIRA - SP

29 / Abril 2021 - Quinta 11h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 02 IMÓVEIS
APARTAMENTOS EM SÃO PAULO-SP  E CASA EM ANÁPOLIS-GO

1º Praça: 29/04 - 2ª Praça: 04/05 - 2021 15h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 22 IMÓVEIS
APARTAMENTOS•CASAS•IMÓVEIS COML.TERRENOS•ÁREAS RURAIS

30 / Abril 2021 - Sexta 11h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.
IMPORTANTE LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

29 / Abril 2021 - Quinta 10h. 

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

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 CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0613730-65.1996.8.26.0100. Executados: executado(s) COPAL - COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA MISTA PALMEIRAS LTDA, ENGELL SANTOS, ONOFRE PEREIRA LOPES, WELBER D’ASSIS 
MACEDO E SILVA - área c/ 6.649,50m2. Rodovia GO, nº156, Palmeira de Goiás/GO - Contribuinte nº 
001044.000100010001. Descrição completa na Matrícula nº 11.677 do 1ª CRI de Palmeira de Goiás/GO. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 1.702.350,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 851.175,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 14/05/2021 às 15h50min, e termina em 18/05/2021 às 
15h50min; 2ª Praça começa em 18/05/2021 às 15h51min, e termina em 08/06/2021 às 15h50min. Ficam os 
executado(s) COPAL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA PALMEIRAS LTDA., ENGELL SANTOS, ONOFRE 
PEREIRA LOPES, WELBER D’ASSIS MACEDO E SILVA, 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 
da Penhora realizada em 21/10/2016.  

 

23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 71m², 1 Vaga em Belenzinho, São Paulo/SP. Alexandre 
Travassos. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 09:00. Sold Compartilhado RJ-09h. Loc.: RJ. Canecas Tiffany & Co., CPUs, Nobreaks, Arquivos. 23/
abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold Amc Informática- 13h. Loc.: SP. Impressoras e Multifuncionais (Barueri/SP), Impressoras e. 23/abr/2021 
A PARTIR DAS 14:30. MA Imóveis - FIDC Home Equity. Loc.: SP. Apartamento 101m² em Itaquera - São Paulo/SP - Alienação. 23/abr/2021 A 
PARTIR DAS 14:00. MA Imóveis - Creditas AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 87m², 1 Vaga na Vila Eldizia em Santo André/SP -. 26/abr/2021 A PARTIR 
DAS 09:00. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Sofás, Poltronas, Cadeiras, Utensílios, etc (Embu/SP). 26/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. 
MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão. Loc.: SP. Apto em São Bernardo do Campo e Casa em São Paulo/SP. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 09:30. 
MA Imóveis - Creditas AF - 1ª Praça. Loc.: SC. Apto 50m², 1 Vaga em Canasvieiras em Florianópolis/SC. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 08:50. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária - 1ª. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. Sold MRV-
10h. Loc.: SP. Bens de Aptos Decorados. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. MA Imóveis - Creditas AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 50m², 1 Vaga 
em Canasvieiras em Florianópolis/SC. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 11ª Vara Cível de Santo Amaro SP/SP. Loc.: SP. Apartamento com 
59m² e 01 Vaga em Santo Amaro/SP. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. 3ª Vara Cível de Sorocaba/SP 11h 1ª. Loc.: SP. Veículo Toyota Corolla 
XEI 2.0 Flex em Sorocaba/SP. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 19ª Vara Cível de São Paulo/SP. Loc.: SP. Veículos Iveco Daily. 28/abr/2021 A 
PARTIR DAS 13:00. Sold Setin-13h. Loc.: SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - 3°. 
Loc.: SP. Prédio comercial e residencial, Casa em SP - Pagto 24 a. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª. Loc.: 
SP. Apto 102m², 1 Vaga no Parque da Vila Prudente em São Paulo. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. SOLD- Direcional- Jardim Amaralina. 
Loc.: SP. Bens de Apto Decorado. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 78m² no Jd. Marcelo 
Augusto Sorocaba/SP - Alienação. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª. Loc.: SP. Sala Comercial 45m² no Centro 
em São Vicente/SP. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. 7ª Vara Cível de Santo Amaro 11h 2ª. Loc.: SP. DIREITOS SOBRE APARTAMENTO DUPLEX. 
29/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Sold faculdade Sumaré-12h. Loc.: SP. Refrigeradores, Mesa, Luminárias, Cadeiras, Etc (São. 29/abr/2021 A 
PARTIR DAS 11:45. 3ª Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP. Loc.: SP. VW/Gol 1.0 G IV ano/mod.: 2011/2012. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. 
MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. MA 
Imóveis - Banco Inter - 3º Leilão. Loc.: SP. Casas e Apto. em Sumaré/SP, Santo André/SP e. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - 
Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária.

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: Alexandre Travassos JUCESP nº 951.
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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Leilão Extrajudicial - Veículos Diversos. Loc.: SP. Amarok | RAV4 | Fusion | Santa Fé | Pajero e outros.
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: Danilo Aparecido de Oliveira JUCESP nº 1067.

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Piratuba-10h. Loc.: SC. Caminhão Graneleiro, VW Gol e Voyage, Renault Master.
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. Servidor Municipal Sr.ª (a) Debora Cristina Carmo de Oliveira matrícula nº 2046.

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Business-12h. Loc.: SP. 576 Posições Porta Pallets C/ 3,20 Mts, Prateleiras, Cestos. Eduardo Sylvio 
Schanzer. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Mareli-13h. Loc.: MG. Grupos motores geradores, empilhadeiras, carregadeira. 27/abr/2021 A 
PARTIR DAS 14:30. Tagh Tech- 14:30h. Loc.: SP. Empilhadeira, Compressor, Solda, Paleteira, Chiler, Soldas. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. 
Log Systems-12h. Loc.: SP. Caixas, Cestos, Longarinas, Montantes, Estruturas em Aço. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. PME Thanfer-14h. 
Loc.: SC, SP. Linha de Pintura Móveis, Calandra, Torno, Empilhadeiras. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:45. Tagh Tech- 14:45h. Loc.: SP. Gerador, 
Compressores, Autoclave, Estruturas P/ Galpão. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. PME Montreal-15:30h. Loc.: SP. Prensas Excêntricas, 
tornos, puncionadeira, máquinas de. 

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.

28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Novo Horizonte-10h. Loc.: SC. Trator de Esteira, Pá carregadeira, ônibus urbano, Nissan.
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. Servidor Municipal Sr.ª (a) Idinara Cristina Massucco - Em conformidade com o que dispõe o 

artigo 53, da Lei 8.666/1993. 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.

26/abr/2021 A PARTIR DAS 20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 
20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. 
Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão.

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: José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
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.

29/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 28ª Vara Cível do Rio de Janeiro RJ. Loc.: RJ. Hotel Tulip Inn.
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: Julia Silva Alves da Fonseca - JUCERJA nº 205.

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Mapfre-11h. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: BMW X3, Fiat Palio.
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. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Schulz-11h. Loc.: SC. Secadores de Ar, Tornos, Impressoras, Secadores de Ar. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 
11:30. Schulz-11:30h. Loc.: SC. Motores, Filtros, Rebolos, Parafusadeiras, Peças Industriais. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 12:30. Schulz-12:30h. 
Loc.: SC. Motoesmeril, Lixadeiras, Rebitadores, Politriz, Pinadores. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. PME JR Terraplenagem-13:30h. Loc.: SP. 
Vibroacabadora, Rolo Liso, Kits Chaves Seccionadoras. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 13:45. PME Pontual Pulverização-13:45h. Loc.: GO. Aprox. 
94 Chicotes De Comunicação, 04 Kits P300 Xp/Hp. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:01. PME - M.O Segurança do Trabalho. Loc.: SP. Maquinas 
de Solda, Seladoras, Mascarás Descartáveis. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. DHL-14:30h. Loc.: MS, RS. Empilhadeiras Frontal Crown, 
Empilhadeiras Frontal Crown. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. PME IRIGARAY-15h. Loc.: RS. Guindaste Autopropelido Grove Rt60, Ano: 
2005, Cap: 18. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. Midea Carrier- 15:30h. Loc.: AM. Sucatas de Unidades Condensadoras. 23/abr/2021 A 
PARTIR DAS 16:00. Aggreko-16h. Loc.: RJ. Grupos Geradores, Bacias de Contenção. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 17:00. Schulz-17h. Loc.: SC. 
Motobombas, Roçadeiras, Cortadores de Grama. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 17:30. Schulz-17:30h. Loc.: SC. MRO, Peças e Componentes 
Industriais, Geradores, MRO. 26/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Fazenda Brasileiro-11h. Loc.: BA. MRO, Peças e Componentes Industriais, 
MRO, Peças e. 26/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Novelis-11:30h. Loc.: SP. Torres de Resfriamento, Torres de Empilhadeiras, Sucatas. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Nexa Três 27/04/2021. Loc.: MG. Terrenos em Três Maria/MG. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 
11:00. Porto do Açu-11h. Loc.: RJ. Veículos, Transformadores, Disjuntores, Peças e. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Agroterenas-11:30h. 
Loc.: MS, SP. Veículos de Passeio e Utilitários, Caminhões e Ônibus. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Audi-12h. Loc.: PR. Equipamento para 
bombeamento e aplicação de cola. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. Ciser-13:30h. Loc.: SC. Rosqueadeiras, Politriz, MRO, Peças Industriais, 
Maquinas. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Tabocas-14h. Loc.: MG, RR. Veículos, Caminhões, Cavalos Mecânicos, Semirreboques. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grande Empresa de Alimentos-15h. Loc.: PR. Laminadoras, Cortadeiras, Empilhadeiras, Cavaletes. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. Manserv-16h. Loc.: BA, GO, MG, SP. Sprinter, Ford Transit, Utilitários, Caminhões, Reboques e. 27/abr/2021 A 
PARTIR DAS 20:00. Cia Paulista-20h. Loc.: SP. Obras de Arte. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. GHT-11h. Loc.: SP. Peças e Componentes de 
Maquinas Agrícolas. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Kinross-11:30h. Loc.: MG. Peças de Manutenção, Peças de Maquinas Agrícolas. 28/
abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. PME RentalMaq-13h. Loc.: SP. Picador De Madeira Elétrico Vantec Pt600, Ano: 2013. 28/abr/2021 A PARTIR 
DAS 15:30. Norsk Hydro-15:30h. Loc.: PA. Mercedes Benz Sprinter, Caminhões Chassi, Basculantes. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grupo 
Monte Sinai-15h. Loc.: PE. Escavadeiras, trator, rolo compactador e rompedores. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. PME ST Concreto-16h. 
Loc.: MG. Caminhão Betoneira Ford Carg 2629, 2013/2013, Central. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Sulcatarinense-11h. Loc.: SC. Britador 
de Impacto, Rolos compactadores, Tubos On-line. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1076 A-13h. Loc.: BA, MG, MT, PE, PR, 
RJ, RN, RS, SP. Aprox. 4.000 calçados de Borracha e outros, Aprox. 4.000. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Compartilhado 1076 B - 14h. Loc.: 
RS, SP. Ford Fiesta HA, Chevrolet Montana e outros. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. PME Oz Industria-14:30h. Loc.: MG. MRO, Peças e 
Componentes Industriais, Ferramentas. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Uberaba/MG -15h. Loc.: MG. Apartamento 53,96m² 
em Uberaba/MG - DESOCUPADO. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. Bauko-16h. Loc.: SP. Paleteiras e Empilhadeiras Diversas, Paleteiras e. 
29/abr/2021 A PARTIR DAS 16:30. Formula Zero-16:30h. Loc.: PA. VW Nova Saveiro, Toyota Hilux, MB 415 e 515 Sprinter, VW. 29/abr/2021 A 
PARTIR DAS 17:00. GRUAirport-17h. Loc.: SP. Retroescavadeiras, Motoredutores, Rebocadores, Sucatas.

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. 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.

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) GAFISA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE –  11° LEILÃO – CUNHA 
GAGO  (colaboradores) – extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado abaixo 
relacionados, com encerramento a partir das 17h do dia 26/04/2021, no portal  www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer 
responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interes-
sados mediante AGENDAMENTO PRÉVIO pelo e-mail atendimento@lancetotal.com.br. Retirada 
dos bens: Dia 11 de Maio de 2021 na Rua Cunha Gago, 444 - Pinheiros -  São Paulo/SP. A venda 
será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• DATA RETROATIVA: • 26/02/2021 a partir das 14h - Imóveis.

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 LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL Edital de 1º e 2º Leilão dos DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL e para intimação dos requeridos C.S.L.
REFLORESTAMENTO, AGROPECUARIA & ECOTURISMO LTDA - ME (CNPJ/MF 01.885.977/0001-04), OSCAR CASTELO BRANCO DE LUCA (CPF/MF 

769.490.017-20), da titular de domínio MANSFIELD EMPREENDIMENTOS LTDA ME (CNPJ/MF 02.939.761/0001-39), do credor JOSÉ CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO (CPF/MF 
965.386.279-00), dos credores tributário Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e demais interessados, expedido nos autos 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0001107-05.2014.8.26.0450 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Piracaia, Estado de São Paulo/SP, requerida por 
RICARDO COSTA (CPF/MF 029.755.188-46). O Dr. Lucas de Abreu Evangelinos, Juiz de Direito, na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881,§ 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line do GESTOR JUDICIAL LEILOEIRO SP (www.leiloeirosp.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: Os Direitos sobre Uma 
Gleba de Terras, contendo como benfeitorias duas casas de pau a pique e um mangueiro, com a área de 133,10 hectares ou 55 alqueires paulista, situada no “Bairro da Fatura ou Lavras”, no Distrito 
de São Francisco Xavier, deste município, comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária de São José dos Campos, com as seguintes medidas e confrontações: começa numa porteira, junto as divisas de 
Geraldo Pereira Lima, segue divisando com este confrontante, subindo o espigão até encontrar as divisas de Joaquim Leme de Oliveira, continua subindo espigão, agora em divisas com o citado 
Joaquim Leme de Oliveira até encontrar as divisas de Luiz Ferreira, deste ponto, desce o espigão, divisando com Luiz Ferreira até as divisas de Joaquim Leme de Oliveira, daí segue divisando com 
este último confrontante até encontrar as divisas de Egidio Pereira Lima e com este segue até uma outra porteira, deste ponto segue confrontando com Egidio Pereira Lima, atravessando um córrego 
até a porteira, onde tiveram início estas divisas e confrontações. Cadastro INCRA nº 635.197.004.367- 4. Matrícula nº44.964 do 2º CRI da Comarca de São José dos Campos/SP, antiga Matrícula nº 
2.389 do 1º CRI da Comarca de São José dos Campos/SP. 2. AVALIAÇÃO: R$ 1.200.831,51 (agosto/2020 - Conforme fls. 257/260 dos autos). 3. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme Av.1 
(18/08/2020), a PENHORA nos autos de Execução Civil nº 0014334-64.2017.8.26.0577, movido por José Carlos Rodrigues do Nascimento. 4. DÉBITOS FISCAIS: Não consta dos autos o Número 
do Imóvel na Receita Federal - NIRF, não sendo possível a obtenção de Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural. Eventual necessidade de 
regularização perante os órgãos competentes será de responsabilidade do arrematante.5. VISITAÇÃO: Não há visitação.6. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Sr. LUIZ TOCIAKI HIRANO, 
matriculado na Junta Comercia do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 922.7. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 03/05/2021, às 10hs00min, e termina em 06/05/2021, às 10hs00min e; 
2º Leilão começa em 06/05/2021, às 10hs01min, e termina em26/05/2021, às 10hs00min.8. CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor 
da avaliação (1º Leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a50% do valor da avaliação (2º Leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas 
escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E.TJ/SP, prevalecendo a de 
maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC).9. PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser 
depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. 
Em até 5 horas após o encerramento do leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art.884, IV do CPC).10. 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 do Leiloeiro Oficial(Art. 884, Par. Único do CPC e Art. 24, Par. Único do Decreto nº 21.981/32).11. DO CANCELAMENTO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelada após 
a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro no aporte de 2% (dois por cento) do valor acordado entre 
as partes ou àquele que der causa ao cancelamento.12. 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, inclusive débitos condominiais de natureza propter rem, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). 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 
pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de 
responsabilidade do arrematante (Art. 901,“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal 
informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 13. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita 
apresente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Toledo Barbosa, nº 93, sala 2, Belenzinho, CEP 03061-000, São Paulo/SP, através do telefone (11) 2693-0000 ou pelo e-
mail:contato@leiloeirosp.com.Br. Ficam os requeridos C.S.L. REFLORESTAMENTO, AGROPECUARIA & ECOTURISMO LTDA - ME, OSCAR CASTELO BRANCO DE LUCA,da titular de domínio 
MANSFIELD EMPREENDIMENTOS LTDA ME, do credor JOSÉCARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, dos credores tributário Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos não consta recurso 
ou causa pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracaia, aos 16 de abril de 2021.

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

9BFZH55S1L8487907 - 9BFZH55S4M8081962 - 9BFZB555418810235 - 9BFZH55L3M8070587 - 8AFAR23L0LJ170054 - 
9BFZB55SXL8823958 - 9BFZB55S3L8800652 - 9BFZH55SXM8081898 - 9BFZH55L3K8324909 - 9BFZH54SXL8439971 - 
9BFZB5554L8794120 - 9BFZB55H4H8605011 - 8AFAR23L0LJ145185 - 8AFAR23L7LJ170049 - 9BFZH55L2K8278926 - 
8AFAR23L6LJ150133 - 8AFAR23L9LJ150143 - 9BFZB55V3K8716727 - 8AFAR23L4LJ150132 - 8AFAR23N9LJ150130 - 
8AFSZZFHCGJ317082 - 8AFAR23N2LJ156013 - 8AFATRM345J053444 - 9A9K0RG1C3KAU9111 - 9BFZB55V5J8688441 - 
9BFZB55S5L8771734 - 8AFAR23L8JJ026877 - 9BFZB55S7J8670579 - 8AFARZ3N7KJ122762 - 8AFAR23L2LJ179810 - 
3FAFP4WJ1EM143644 - 9BFZF10A688280515 - 8AFAR23N9HJ435580 - 8AFSZZFHCE5166296 - 9BFZE55H9C8722678 - 
8AFAR23L1KJ119273 - 9BFZB55S8L8765705 - 9BFZH55L1F8171548 - 9BFZD55R0GB517500

LEILÃO APROX. 60 VEÍCULOS
ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING, TESTE COMPARATIVO E RECOMPRA 

DIA 23 DE ABRIL 2021 (SEXTA FEIRA) ÀS 9:30H. LEILÃO ON-LINE - WWW.MILANLEILOES.COM.BR

ERRATAS: DATA: 02/09/2020. A PARTIR DAS: 11h. Leilão: 89393. LOTE: 19885. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET CELTA 5 PORTAS 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRD48X04G162726. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: 
JGA8H62. DATA: 08/07/2020. A PARTIR DAS: 14h. Leilão: 87691. LOTE: 18471. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93YBSR8VKCJ267502. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: 
FAS5H30. DATA: 08/07/2020. A PARTIR DAS: 14h. Leilão: 87691. LOTE: 18496. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
VOLKSWAGEN GOL 1.0 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA05UXAT242698. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: ENX8I30. 
DATA: 19/08/2020. A PARTIR DAS: 14h. Leilão: 89051. LOTE: 1249. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 150 
TITAN EX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC1660ER056693. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FUQ4H45. DATA: 28/10/2020. 
A PARTIR DAS: 11h. Leilão: 90887. LOTE: 20212. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA CONQUEST 
1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXL80P0AC165925. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: ENC5F41. DATA: 28/10/2020. 
A PARTIR DAS: 11h. Leilão: 90887. LOTE: 20182. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 
1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWEB05W46P027916. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: ANK1F61. 

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. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
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LEILÕES JUDICIAIS DE IMÓVES EM SANTO AMARO E SÃO VICENTE
APARTAMENTO EM LEILÃO EM SANTO AMARO  DUPLEX COBERTURA + 01 VAGA

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO RE-
QUERIDO EDITAL - 1ª e 2ª leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e 

intimação de Rodrigo Zonta da Silva (CPF 261.071.008-90), Eliane Ribeiro dos Santos Silva (CPF 258.567.798-27), e Caixa 
Econômica Federal extraído dos autos da Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais movida por Condomínio 
Residencial São Paulo (CNPJ 07.124.564/0001-85), processo nº 1046094-90.2017.8.26.0002, que tramita perante a 5ª Vara 
Cível do Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo-SP. O Excelentíssimo Juiz Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho da 
5ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo-SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento 
nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através 
do GESTOR JUDICIAL RL RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos conduzido pelo Lei-
loeiro Oficial Sr. Sami Raicher, que levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 27 de abril de 2021 às 14h00, e com 
término no dia 30 de abril de 2021 às 14h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando 
desde já designado o 2º Leilão com início no dia 30 de abril de 2021 às 14h00 e com término no dia 21 de maio de 2021 às 
14h00, caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance 
inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, con-
forme condições de venda constantes no presente edital, do lote único; O IMÓVEL: OS DIREITOS SOBRE O APARTAMENTO 
DUPLEX nº 404, localizado no 4º pavimento e na cobertura ou ático do BLOCO 02, integrante do “RESIDENCIAL SÃO PAULO”, 
situado na Rua Luar do Sertão, nº 364, e Rua Castellammare, no “Condomínio Santa Maria”, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com 
a área privativa de 98,1254m² e a área comum de 46,7056m², na qual já se acha incluída a área referente a 01 vaga indetermi-
nada na garagem coletiva comum, localizada ao nível do pavimento térreo do conjunto, destinada a guarda de igual número de 
veículo de passeio, sujeito ao auxílio de manobrista, perfazendo a área total de 144,8310m², correspondendolhe uma fraça ideal 
de 0,530837% no terreno condominial. CONTRIBUINTE: 181.032.0310-5. DÉBITOS DE IPTU: Total de R$ 6.311,99, sendo R$ 
2.840,93 não ajuizadas, R$ 2.950,67 ajuizadas e R$ 520,39 de encargos, atualizado em março/2021. DÉBITO DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA: R$ 96.969,04, atualizados em abril/2020.Matricula: nº 341.133 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo.. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra.ONUS: Em R.7, de 
28 de janeiro de 2010, consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF; Em Av.8, de 28 de setembro 
de 2018, consta a penhora exequenda.. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS: No primeiro pregão, o valor mínimo para 
a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial que correspondem a R$ 272.299,05 (Duzentos e setenta e 
dois mil reais, duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos), conforme laudo pericial às fls. 199/234, emitido em julho/2019. 
que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) deste valor atualizado.

APARTAMENTO EM LEILÃO :  SANTO AMARO  COM 46,9 M2 PRIV + 01 VAGA
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EDITAL 
- 1ª e 2ª leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Rosana Aparecida de 
Resende (CPF 089.741.728-36), extraído dos autos da Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais movida por 
Condomínio Residencial São Paulo (CNPJ 07.124.564/0001-85), processo nº 1007645-29.2018.8.26.0002, que tramita perante 
a 9ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo-SP. O Excelentíssimo Juiz Dr. Anderson Cortez 
Mendes da 9ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo-SP, na forma da lei, FAZ SABER que, 
com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do 
Código Penal, através do GESTOR JUDICIAL RL RAICHER LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos 
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Sami Raicher, que levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 03/05/21 às 15h00, 
e com término no dia 06/05/21às 15h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde 
já designado o 2º Leilão com início no dia 06/05/21às 15h00 e com término no dia 14/06/21às 15h00, caso não haja licitantes 
no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por 
cento) do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, conforme condições de venda 
constantes no presente edital, do lote único; O IMÓVEL: OS DIREITOS SOBRE O APARTAMENTO n. 104, localizado no 1º 
andar do Bloco 05 integrante do “Residencial São Paulo”, situado na Rua Luar do Sertão, nº 364, e Rua Castellammare, no 
“Condomínio Santa Maria”, 29º Subdistrito –Santo Amaro, com área privativa de 46,9729m²e a área comum de 30,1213 m2, 
na qual já se acha incluída a área referente a 01 vaga indeterminada na garagem coletiva comum, perfazendo a área total de 
77,0942m² e fração ideal 0,342347%.” Contribuinte Municipal: 181.032.0077-7. Débitos de IPTU: Não constam débitos em 
consulta ao site da Prefeitura de São Paulo até fevereiro/2021. Débito Exequendo: R$ 3.057,79 a ser atualizado à época da 
alienação.Matricula: nº 324.595 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. O imóvel será vendido em caráter “AD 
CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS: No primeiro pregão, 
o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial que correspondem a R$ 168.169,00 
(cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais), conforme laudo pericial às fls. 179/247, emitido em agosto/2019. 
que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) deste valor atualizado

APARTAMENTO EM LEILÃO : SÃO VICENTE (LITORAL) 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EDITAL 
- 1ª e 2ª leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Marlucia Rodrigues Mon-
teiro (CPF 945.465.847-68), e Prefeitura Municipal de São Vicente extraído dos autos da Despesas Condominiais movida por 
Condomínio Edifício Areias do Itararé, processo nº 0014684-13.2017.8.26.0590, que tramita perante a 4ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de São Vicente - SP. O Excelentíssimo Juiz Dr. Fernando Eduardo Diegues Diniz da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de São Vicente - SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 
1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através do GESTOR JUDICIAL RL RAICHER LEILÕES (www.
raicherleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Sami Raicher, que levará a público leilão, 
no 1º Leilão com início no dia 27 de abril de 2021 às 15h00, e com término no dia 30 de abril de 2021 às 15h00, entregando-o 
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 30 de abril 
de 2021 às 15h00 e com término no dia 21 de maio de 2021 às 15h00, caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que 
os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação 
(disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital, 
do lote único; O IMÓVEL: Apartamento nº 45, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do EDIFÍCIO AREIAS DE ITARARÉ, 
situado à Rua Onze de Julho, 187, nesta cidade e comarca de São Vicente, com área exclusiva de 57,39 m², área comum de 
25,04 m², perfazendo uma área total de 82,43 m², com um coeficiente de proporcionalidade de 4,0507% nas coisas de uso 
comum. CONTRIBUINTE: 16-00086-0055- 00187-039. DÉBITOS DE IPTU: R$ 51.540,15 (Cinquenta e um mil, quinhentos e 
quarenta reais e quinze centavos), a saber: EXERCÍCIO DE 2011 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 151598955/17 = R$ 1.284,70. 
EXERCÍCIO DE 2012 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 002.543/14 = R$ 7.847,69. EXERCÍCIO DE 2014 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 
151393786/17 = R$ 6.269,81. EXERCÍCIO DE 2015 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 151589340/17 = R$ 6.405,29. EXERCÍCIO DE 
2016 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 154077651/17 = R$ 5.934,05. EXERCÍCIO DE 2017 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 151209940/19 
= R$ 5.432,50. EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 - EXECUÇÃO FISCAL N°. 150576116/20 = R$ 10.562,51. EXERCÍCIO DE 2020 
- EXECUÇÃO FISCAL N° 151611651/21 = R$ 4.406,12. EXERCÍCIO DE 2021 - A.R. 022024 = R$ 3.397,48, atualizados até 
março/2021. DÉBITO DA AÇÃO: R$ 27.837,56, atualizados em março/2020. MATRÍCULA: 119.935 do Cartório de Registro de 
Imóveis de São Vicente/SP. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado de conservação em que se encontra 
ÔNUS: Em Av.09, de 23 de abril de 2019, consta a penhora exequenda. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS: No 
primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial que correspondem a 
R$ 220.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), conforme laudo pericial às fls. 65/76, emitido em outubro/2019 que será atua-
lizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 60% (sessenta 
por cento) deste valor atualizado.
CONCURSO DE CREDORES E DEMAIS DISPOSIÇÕES/  COMO PARTICIPAR: / OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE /  
PAGAMENTO e CONDIÇÕES DE VENDA/ . PAGAMENTO, COMISSÃO DO LEILOEIRO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO / 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro 
oficial, localizado na a Alameda Lorena, 800 SALA 1504 -Jardim Paulista, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3099-0483 
ou pelo e-mail: raicher@gmail.com. Ficam os EXECUTADOS, seu cônjuge se casado for, a credores hipotecários e fiduciários 
caso tenha, demais exequentes interessados na alienação do bem e demais interessados, tutores e curadores caso tenha, 
INTIMADOS das designações supra, nos termos do art. 274, parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, 
todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver 
recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 

www.raicherleiloes.com.br

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
ITATIBA/SP. Processo: nº 0003427-74.2019.8.26.0281. Executada: FATIMA APARECIDA LEARDINI - Casa com 
117,80m² de área construída e respectivo terreno com 180,00m², situados na Rua XV de Novembro nº 114, Vila São 
Benedito, Morungaba, comarca de Itatiba/SP - Contribuinte nº 11552017. Descrição completa na Matrícula nº 55.703 do 
1ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 184.622,69  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 110.773,62 (60%  do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/07/2021 às 16h00min, e 
termina em 13/07/2021 às 16h00min; 2ª Praça começa em 13/07/2021 às 16h01min, e termina em 02/08/2021 às 
16h00min. Fica a executada FATIMA APARECIDA LEARDINI, seu cônjuge se casada for, a terceira interessada 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SÃO MIGUEL PAULISTA/SP. Processo: nº 0013935-34.2019.8.26.0005. Executado: REGINALDO FRANÇA ZAMORA 
- DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Casa e respectivo terreno com a área de 125,00m², situados à Rua 
Raimundo Nogueira nº 479, Jardim Lisboa, São Paulo/SP - Contribuinte nº 111.037.0029-3. Descrição completa na 
Matrícula nº 11.949 do 12º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 385.178,30 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 231.106,98 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
21/05/2021 às 14h20min, e termina em 26/05/2021 às 14h20min; 2ª Praça começa em 26/05/2021 às 14h21min, e termina 
em 15/06/2021 às 14h20min. Fica o executado REGINALDO FRANÇA ZAMORA, seu cônjuge se casado for, os 
compromissários vendedores LUIZ CHIARA FILHO, seu cônjuge THEREZINHA CHIARA, os titulares do domínio SAMUEL 
FIRMINO DAMACENO, seu cônjuge AUGUSTA SOARES DE JESUS DAMACENO, o credor MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 10ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE SANTO AMARO/SP. Processo: nº 1038412-16.2019.8.26.0002. Executados: JANETE CAROLINO - ME, 
GILBERTO CAROLINO, JANETE MARTINS CAROLINO - Apartamento Tipo Duplex com área útil de 84,80m² do Edifício 
Plaza Morumbi, situado à Avenida Giovanni Gronchi nº 4.297, Vila Andrade, São Paulo/SP - Contribuinte nº 170.049.0042-
7. Descrição completa na Matrícula nº 132.309 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 363.254,47 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 217.952,69 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 
1ª Praça começa em 21/05/2021 às 14h00min, e termina em 26/05/2021 às 14h00min; 2ª Praça começa em 26/05/2021 
às 14h01min, e termina em 15/06/2021 às 14h00min. Ficam os executados JANETE CAROLINO - ME, na pessoa de seu 
representante legal, JANETE MARTINS CAROLINO, seu cônjuge GILBERTO CAROLINO, do credor tributário MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/06/2020. 
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Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

A9gazetasp.com.br
Sexta-feira, 23 De abril De 2021 

A Diretoria
O Conselho de Administração

Contadora - Adriana Pérez - CRC 1SP 222.436/O-0

1. Contexto Operacional: A S.A. Paulista de Construções e Comércio 
(“Sociedade”) foi constituída em 1951, tendo por objetivos principais a 
construção e administração de hidroelétrica, termoelétrica, túneis, aero-
portos, ferrovias, rodovias, canais, portos, infra-estrutura urbana, desenvol-
vimento imobiliário, concessão de rodovias e demais atividades afi ns. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstra-
ções fi nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e 
levam em consideração os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis – CPC para preparação de suas demons-
trações fi nanceiras. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 
3.1. Moeda funcional e de apresentação: As Demonstrações fi nancei-
ras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Sociedade. 
3.2. Apuração do resultado do exercício: As receitas e despesas são 
registradas considerando o regime de competência de exercícios. 3.3. Es-
timativas contábeis: As estimativas contábeis foram baseadas em fato-
res objetivos e subjetivos, de acordo com julgamento da Administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
fi nanceiras. A Sociedade revisa as estimativas e premissas, no mínimo, 
anualmente. 3.4. Instrumentos fi nanceiros: Instrumentos fi nanceiros 
não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e 
outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações. Ativos circulantes 
e não circulantes: 3.5. Caixa e equivalentes de caixa: Os valores re-
gistrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movi-
mentação e aplicações fi nanceiras de liquidez imediatas com baixo risco de 
variação no valor de mercado. 3.6. Aplicações fi nanceiras: São registra-
das pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as da-
tas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realiza-
ção. 3.7. Contas a Receber de Clientes e Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa: As contas a receber de clientes são registradas e 
mantidas no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representa-
tivos desses créditos ou medições. A provisão estimada para créditos de li-
quidação duvidosa é constituída, quando aplicável, com base na avaliação 
dos saldos com risco de realização e negociações em andamento por clien-
te. 3.8. Investimentos em controladas, controladas em conjunto e 
coligadas: Os investimentos em controladas e coligadas com participa-
ção no capital votante superior a 20% ou com infl uência signifi cativa e em 
demais sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou que estejam 
sob controle comum são avaliados por equivalência patrimonial. 3.9. Imo-
bilizado: Demonstrados ao valor de custo de aquisição, com as respecti-
vas depreciações registradas pelo método linear. 3.10. Redução ao valor 
recuperável: O ativo imobilizado e outros ativos não circulantes têm o seu 
valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores 
de perda de valor. A Entidade não identifi cou qualquer evidência que justi-
fi ca a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2020. 3.11. Passi-
vos circulantes e não circulantes: São demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do ba-
lanço patrimonial. 3.12. Provisões: As provisões são reconhecidas, quan-
do a Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado 
de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja reque-
rido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base 

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às determinações legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras (expressas em milhares de reais), relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Colocamo-nos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que forem julgados necessários. A Diretoria

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019

ATIVO Nota 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  4.415 4.081
Aplicações fi nanceiras  31.999 33.350
Contas a receber de clientes 4 234.405 244.003
Impostos a recuperar  13.891 15.194
Adiantamentos  9.435 5.820
Contas a receber – sociedades ligadas 6 22.559 20.475
Outros ativos circulantes 8 12.885 5.235
Total ativo circulante  329.589 328.158
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber de clientes 4 304.507 305.137
Contas a receber – sociedades ligadas 6 3.080 3.080
Depósitos judiciais 13 932 1.101
Investimento 5 78.718 89.574
Imobilizado 7 20.675 28.594
Total ativo não circulante  407.912 427.486

Total do Ativo  737.501 755.644

PASSIVO Nota 2020 2019
Circulante
Fornecedores  32.945 37.131
Salários e encargos a pagar  12.071 10.529
Impostos e obrigações a recolher 9 30.079 29.903
Parcelamento de tributos 11 4.672 7.012
Empréstimos e fi nanciamentos 10 18.480 14.360
Adiantamento de clientes  5.223 179
Total passivo circulante  103.470 99.114
Nâo Circulante
Exigível a Longo Prazo
Parcelamento de tributos 11 594 1.166
Empréstimos e fi nanciamentos 10 60.172 68.807
Obrigações com terceiros 14 4.557 10.440
Contas a pagar – sociedades ligadas 15 44.663 -
Contingências 13 33.224 40.301
Impostos e contribuições diferidos 12 12.935 13.520
Total passivo não circulante  156.145 134.234
Patrimônio Líquido
Capital social 16 109.017 109.017
Reserva de Lucros e Legal  368.869 413.279
Total do patrimônio líquido  477.886 522.296
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  737.501 755.644

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Fluxo de Caixa

 Capital Reserva Lucros
 Social de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31.12.2018 109.017 411.105 - 520.122
Avaliação de Investimento
 no Exterior - (3) - (3)
Resultado do Período - - 2.177 2.177
Reserva Legal - 109 (109) -
Reserva de Lucros a Realizar - 2.068 (2.068) -
Saldos em 31.12.2019 109.017 413.279 - 522.296
Transferência de
 ações de investida - (62.826) - (62.826)
Avaliação de
 Investimento no Exterior - 3 - 3
Resultado do Período - - 18.413 18.413
Reserva Legal - 921 (921) -
Reserva de Lucros a Realizar - 17.492 (17.492) -
Saldos em 31.12.2020 109.017 368.869 - 477.886

Atividades Operacionais 2020 2019
Resultado do período 18.413 2.177
 Aumento (diminuição) dos 
  itens que não afetam o caixa:
  Depreciação e amortização 7.023 8.660
  Variação monetária e encargos sobre empréstimos 7.641 8.779
  Provisão/Reversão de impostos diferidos (1.278) 2.085
  Distribuição de lucros 2.024 1.184
  Perdas (ganhos) na alienação sobre imobilizado 1.354 1.622
  Equivalência patrimonial (16.147) (8.576)
  Ajuste de Avaliação Patrimonial 3 (3)
  Baixa de investimento em controladas/coligadas (27.753) -
 Redução (aumento) do ativo
  Contas a receber 10.228 39.538
  Partes relacionadas (2.084) (1.701)
  Adiantamentos (3.615) 938
  Outros créditos (6.178) 9.892
 Aumento (redução) do passivo
  Fornecedores (4.186) (17.646)
  Salários e encargos 1.542 (4.604)
  Impostos e contribuições 869 1.288
  Parcelamento de tributos (2.912) (2.072)
  Outros passivos 36.747 8.790
Geração (utilização) de caixa
 das atividades operacionais 21.691 50.351
Atividades de Investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível (458) (1.729)
Investimento em Sucursal (10.094) (154)
Geração (utilização) de
 caixa em atividades de investimentos (10.552) (1.883)
Atividades de Financiamentos
 Recebimentos de empréstimos e fi nanciamentos 3.000 10.753
 Pagamentos de empréstimos e fi nanciamentos (15.156) (45.115)
Geração (utilização) de caixa
 em atividades de fi nanciamentos (12.156) (34.362)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes (1.017) 14.106
 Caixa e equivalentes no início do período 37.431 23.325
 Caixa e equivalentes no fi m do período 36.414 37.431
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes (1.017) 14.106

 Demonstração do Resultado  2020 2019
Receita Bruta de Serviços  265.165 291.946
Impostos sobre Serviços Prestados  (18.728) (21.685)
Receita Líquida de Serviços  246.437 270.261
Custo dos Serviços Prestados  (227.243) (249.296)
Lucro/Prejuízo Bruto  19.194 20.965
Despesas gerais e administrativas  (19.257) (25.529)
Equivalência patrimonial/Lucro  16.147 8.576
Receitas/(despesas)fi nanceiras  (7.924) (14.526)
Lucro/Prejuízo Operacional  8.160 (10.514)
Outras Receitas/(Despesas) operacionais  10.253 13.646
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL  18.413 3.132
Imposto de Renda e Contribuição Social  - (955)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  18.413 2.177

as melhores estimativas do risco envolvido. 3.13. Apropriação de resul-
tados de obras: A receita de serviços é apurada e reconhecida em virtu-
de da evolução de cada obra. 3.14. Impostos: O imposto de renda e a con-
tribuição social são computados de acordo com as alíquotas vigentes.
4. Contas a Receber de Clientes 2020 2019
Precatórios a receber 80.521 80.718
Prestação de serviços 459.209 469.240
Subtotal 539.730 549.958
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (818) (818)
Total 538.912 549.140
Parcela Classifi cada no Ativo Circulante 234.405 244.003
Parcela Classifi cada no Ativo Não Circulante 304.507 305.137
5. Investimentos Patri- % de Investi- Investi-
 mônio  partici- mento ajus- mento ajus-
Controlada/Coligada líquido pação  tado 2020  tado 2019
Central de Tratamento de
 Resíduos Guajara Ltda 4.486 99,99 4.486 4.630
Ecourbis Ambiental S/A 381.901 11.39 43.515 84.221
SAP Engenharia S/A 30.655 100,00 30.655 -
Outros 62 100,00 62 723
Total 417.104 - 78.718 89.574
A empresa Ecourbis Ambiental S.A publicou balanço auditado sem ressal-
vas em 06/04/2021.
6. Transações com Partes Relacionadas e Contas a Receber - Cir-
culante e não Circulante 2020 2019
Circulante: Partes Relacionadas 22.559 20.475
Não circulante: Partes Relacionadas 3.080 3.080
7. Movimentação do Imobilizado 
Descrição Saldo Adi- Bai- Transfe- Saldo
Custo 31.12.2019 ções xas rências 31.12.2020
Terrenos 20 - (9) - 11
Edifi cações 2.237 - - - 2.237
Benfeitorias em
 imóvel próprio 610 - - - 610
Computadores
 e periféricos 1.334 140 (62) - 1.412
Consórcios 1.896 120 (1.116) - 900
Instalações 307 - - - 307
Máquinas e
 equipamentos 160.937 3 (7.066) - 153.874
Móveis e utensílios 2.124 8 (373) 1 1.760
Veículos 2.088 - (183) - 1.905
Veículos pesados 31.954 187 (1.485) - 30.656
Outros 237 - (80) - 157
Total 203.744 458 (10.374) 1 193.829
Depreciação Acumulada
Edifi cações (1.625) (89) - - (1.714)
Benfeitorias
 em imóvel próprio (541) (18) - - (559)
Computadores
 e periféricos (1.119) (57) 61 - (1.115)

....continuação
Descrição Saldo Adi- Bai- Transfe- Saldo
Custo 31.12.2019 ções xas rências 31.12.2020
Consórcios (1.006) (119) 761 - (364)
Instalações (305) (2) - - (307)
Máquinas
 e equipamentos (137.636) (5.712) 6.306 1 (137.041)
Móveis e utensílios (1.416) (133) 238 (2) (1.313)
Veículos (941) (327) 183 - (1.085)
Veículos pesados (30.561) (566) 1.471 - (29.656)
Total (175.150) (7.023) 9.020 (1) (173.154)
Total Líquido 28.594 (6.565) (1.354) - 20.675
8. Outros Ativos Circulantes 2020 2019
Outras receitas – ação judicial 3.516 3.516
Outros 9.369 1.719
Total 12.885 5.235
Os valores de outras receitas referem-se a crédito decorrente de ação judi-
cial, com recebimentos iniciados em 2014.
9. Impostos e Obrigações a Recolher 2020 2019
Contribuição para o Financiamento
 da Seguridade Social – COFINS 13.891 13.442
Programa de Integração Social – PIS 3.009 2.913
Outros 13.179 13.548
Total 30.079 29.903
10. Empréstimos e Financiamentos: Referem-se a fi nanciamentos para 
a aquisição de bens e equipamentos pelo Finame, e capital de giro, com en-
cargos fi nanceiros, atualizados com base nas taxas aplicadas no mercado.
11. Parcelamento de Tributos 2020 2019
Passivo Circulante 4.672 7.012
Passivo Não Circulante 594 1.166
Total 5.266 8.178
12. Imposto de Renda e Contribuição Social – Diferidos: O imposto 
de renda e a contribuição social diferidos foram constituídos sobre as dife-
renças temporárias no reconhecimento de despesas e receitas para fi ns so-
cietários, incluindo os lucros não realizados em operações com órgãos pú-
blicos em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2020.
13. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos judi-
ciais perante vários tribunais, surgidos no curso normal de suas operações, 
envolvendo questões trabalhistas, aspectos cíveis e tributários e outros as-
suntos. Com base em opiniões de seus consultores jurídicos, análise das 
demandas judiciais e experiência referente às quantias reivindicadas, a 
Companhia constituiu provisão em montante considerado sufi ciente para 

S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - CNPJ 60.332.319/0001-46

brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi ca-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-
troles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos re-
levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 

Aos administradores da 
S.A. Paulista de Construções e Comércio. São Paulo – SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da S.A. Pau-
lista de Construções e Comércio, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos 
de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e fi nanceira da S.A. Paulista de 
Construções e Comércio em 31 de dezembro de 2020, o desempe-
nho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi n-
do nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su-

fi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  Responsa-
bilidades da Administração pelas demonstrações fi nancei-
ras: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realis-
ta para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nancei-
ras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de-
monstrações fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
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cobrir as perdas consideradas prováveis para as ações em curso.
14. Obrigações com Terceiros: O valor de R$ 4.557 registrados na rubri-
ca “Obrigações com terceiros” é formada principalmente por saldos a pa-
gar de fornecedores de equipamentos, serviços de terceiros de consórcios 
e honorários de advogados referentes a precatórios.
15. Transações com Partes Relacionadas – Não Circulante
Não Circulante 2020 2019
Partes Relacionadas 44.663 -
Total 44.663 -
16. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social em 31 de de-
zembro de 2020 é de R$ 109.017 (R$ 109.017 em 31 de dezembro de 2019) 
representado por 9.996.025 ações ordinárias nominativas (9.996.025 em 31 
de dezembro de 2019), sem valor nominal.
17. Avais e Fianças Prestados: A Sociedade, em 31 de dezembro de 
2020, não possuía responsabilidades por garantias prestadas a empresas 
coligadas, controladas e associadas.
18. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém a política de contratar 
cobertura de seguros de forma global para riscos de engenharia, obras de 
construção civil, instalação e montagem, responsabilidade civil, danos ma-
teriais, entre outros.
19. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos fi nanceiros estão apre-
sentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das re-
ceitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores 
de mercado. A Sociedade não mantém instrumentos fi nanceiros não regis-
trados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2020 e de 
2019 operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 
20. Efeitos do Covid-19 nas Demonstrações Financeiras: A adminis-
tração está monitorando ativamente a situação global em suas condições 
fi nanceiras, liquidez, operações, fornecedores, setor e força de trabalho. 
Embora a Companhia não possa estimar a duração ou gravidade do impac-
to da pandemia de COVID-19 no momento, se a pandemia continuar, ela 
poderá vir a ter um efeito adverso/material nos resultados de operações fu-
turas da Companhia.

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza re-
levante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-
vida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir 
modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi ca-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas 
nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

SGS Auditores Independentes Presley José Godoy
CRC 2 SP 020.277/O-5 CRC 1 SP 185.052/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 080/2021”

PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 031/2021

O Prefeito Municipal de Matão, Dr. Adauto Scardoelli, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o RE-
GISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Materiais Higiene, Limpeza e Descartáveis”, para as 
Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão.
2. Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 06 de maio de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 09h00min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 26 de abril de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 22 de abril de 2021.
DR. ADAUTO SCARDOELLI

PREFEITO DE MATÃO

Edital de Citação - Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1019095-21.2014.8.26.0224 O 
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, 
na forma da Lei, etc, dar publicidade a todas que o presente edital virem, que ficam devidamente citado o proprietário do imóvel 
objeto da presente ação, João Sidonio Ferreira e Filomena das Neves Pereira Ferreira, herdeiro, ou sucessores, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, bem como os réus ou terceiro interessados. Ausente, incertos e desconhecidos de todos os termos 
da presente ação, querendo, oferecerem contestação: O imóvel objeto da presente ação, situa-se na Estrada do Elenco, 3830, 
Jardim das Oliveira II, Guarulhos/SP, no quarteirão completado pela vias: R. Dezenove, R. dos Eucaliptos e R. Carlota. Medidas e 
Confrontações Tem início no ponto 01 (de coordenadas municipais X 348.857,09 e Y 7.410.395,08) cravado na confluência 
entre a Estrada do Elenco e a R. Dezenove, tratando-se da confluência mais próxima em estudo; Do ponto 01, segue no 
alinhamento da referida Estrada do Elenco, em linha reta, no Azimute de 266º 5212, lado esquerdo desta, de quem da R. 
Dezenove, se dirige ano imóvel, se dirige ao imóvel usucapiendo, com distâncias, com distâncias de 9,53 m, até o ponto 02; Do 
ponto 02, deflete a esquerda e segue em linha reta, no Azimute de 161º 07 58 , numa distancias ate 11,76 m, até o ponto 03, 
confrontando no trecho 02-03 com o imóvel de n. 3.824 da Estrada do Elenco, matriculado, em área maior, n. 17.214 no 2º C.R.I 
de Guarulhos, proprietário de João Sidonio Ferreira e Outra; Do ponto 03, deflete à esquerda e segue em linha reta, no azimute de 
165º 35 34 , numa distância de 17,04 m, até o ponto 04,confrontando no trecho 03-04 com o imóvel de n. 3.824 da Estrada do 
Elenco e de n. 88 da R. Carlota, matriculado em área maior sob o n. 17.214, do 2º C.R.I de Guarulhos, proprietário de João Sidonio 
Ferreira e Outra; Do ponto 04, deflete à esquerda e segue em linha reta, no Azimute de 155º 52 59, numa distancias de 0,68 m, até 
o ponto 05, confrontando no trecho 04-05 com o imóvel de n. 88 da R. Carlote matriculado em área maior sob n. 17.214 na 2º C.R.I 
de Guarulhos, proprietário de João Sidonio Ferreira e Outra;Do ponto 05, deflete a esquerda e segue em linha reta no Azimute de 
90º 25 11 , numa distância de 4,69 m, até o ponto 06, confrontando no trecho 05 06 com o imóvel de n. 78 da R. Carlota, 
Matriculado em área maior, sob n. 17.214 do 2º C.R.I de Guarulhos proprietário de João Sidonio Ferreira e Outra; do ponto 06, 
deflete à esquerda e segue em linha reta, no Azimute de 353º 05 24 , numa distância de 29,02 m, até o ponto 01, confrontando no 
trecho 06-01 com o imóvel de nº 3.834 da Estrada do Elenco, matriculado em área maior sob 17.214, no 2º C.R.I de Guarulhos, 
proprietário de João Sidonio Ferreira e Outra, encerrando a área de 197,71 m2. Advertências Prazo: O prazo para contestar a 
presente ação é de 15 dias, finda a dilação será assinada pelo Juiz. Revelia: Não sendo contestada a ação, presumir-se aceito 
pelas partes requerida como verdadeiro os fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos direito indisponíveis, lhe sendo 
assegurado a nomeação de Curador Especial, conforme estabelece o art. 72 Inc. II c/c Art. 257 , Inc. IV do NCPC. Parta que 
chegue ao conhecimento de todo, o presente edital vai afixado no lugar de costume deste fórum e publicado no forma da lei.

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão nº 092/2021-Eletrônico-Processo 
Administrativo: PMC.2020.00040156-76 -Interessado: Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos -Objeto: 
Prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões magnéticos 
para alimentação e aquisição de produtos de limpeza e de higiene pessoal, 
destinados aos beneficiários do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional 
"NUTRIRCAMPINAS" e aos munícipes atendidos nos serviços da rede 
socioassistencial do Departamento de Operações de Assistência Social - 
Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 06/05/21 às 09h do dia 
07/05/21 -Abertura das Propostas do lote 01: a partir das 09h do dia 07/05/21 
-Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 07/05/21 -Disponibilidade 
do Edital: a partir de 23/04/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Raphael Bernardes pelo telefone 
(19) 2116-0641. Campinas, 22 de abril de 2021 MARCELO GONÇALVES DE 
SOUZA Diretor do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo - COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 30 de abril de 2021, às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São 
Bento nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: - PAUTA: - 1 - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e 
votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2020; 
2 - Alteração da composição do Conselho Fiscal da COHAB-SP; 3 - Alteração da 
composição do Conselho de Administração da COHAB-SP.

São Paulo, 19 de abril de 2021.
 Berenice Maria Giannella Alexsandro Peixe Campos
 Vice - Presidente do Conselho de Administração Diretor Presidente da COHAB-SP

PRONTMED - TEcNOlOgia DE DaDOs EM saúDE s/a
CNPJ n° 01.595.059/0001-32 - NIRE n° 35.214.184.276

EDiTal DE cONVOcaÇÃO DE assEMBlEia gERal ORDiNÁRia
Prezados Acionistas, Ficam V. Sas. convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que 
se realizará no dia 29 de abril de 2021, às 14:30 horas, de modo exclusivamente virtual, por meio 
de videoconferência, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020; e (ii) Deliberar sobre outros assuntos de interesse geral da Sociedade. 
Encontram-se anexas as demonstrações financeiras da Sociedade devidamente auditadas. Para 
recebimento do link para participação da AGO, necessário enviar e-mail, com, no mínimo, 48h de 
antecedência, para adm@prontmed.com. 

São Paulo, 15 de abril de 2021. lasse Koivisto - Diretor Presidente.

Edital de Eleição - O SINDIMVET – Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado de 
São Paulo faz saber que no dia 28/05/2021, das 8h00 às 15h00, na Rua Guardenia, 
36, São Paulo, ou por correspondência, serão realizadas as eleições para composição 
de sua nova Diretoria, Conselheiros Fiscais e Delegados para o quadriênio 2021/2025. 
Prazo registro de chapa: 10/05/2021. Impugnação: 5 dias da publicação do registro. 
Edital completo e outras informações: sindimvet@gmail.com.


                  

           
            





  
 




 

 

 

ATIVO: PASSIVO:
Caixa e Equivalentes a Caixa sem restrição 604.732 Fornecedores 20.738
Caixa e Equivalentes a Caixa com restrição 327.579 Contrato de Locação a Realizar (PMG) 59.781
Locações a Receber 59.781 Honorários e Salários à pagar 134.679
Outros Creditos 10.698 Encargos Sociais 24.581
Adiantamento a funcionários 41.883 Tributos a recolher 9.736
Impostos a Recuperar 3.347 Subvenções a Realizar - Educação 688.344
Subvenções a Receber 1.054.607 Subvenções a Realizar - SAS 669.945

Não Circulante -                         
Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido 21.319.767
Imobilizado Patrimonio Social 1.221.048
Imobilizado sem restrição 20.783.638        Ajuste de Avaliação Patrimonial 20.231.181
Imobilizado com restrição 41.305               Superávit/Déficit do Período (132.462)            
Total do Ativo 22.927.570        Total do Passivo e Patrimônio Líquido 22.927.570

Receitas Despesas:
Recursos Oficiais Monetários 1.421.398          Pessoal 1.466.744          
Recursos Privados Monetários 245.031             Manutenção e Trabalhos Sociais 333.264             
Receitas Próprias 231.100             
Receitas Financeiras 12.725               Despesas em Espécies:
Receitas Não Monetárias Manutenção e Trabalhos Sociais 6.155                 
Recursos Privados Não Monetários 8.707                 Serviço Voluntário 7.790                 
Isenção de Contribuição do INSS 342.676             Depreciações 245.260             
Isenção COFINS 1.115                 Isenção de Contribuição do INSS 342.676             
Serviço Voluntário 7.790                 Isenção COFINS 1.115                 
Gratuidades Concedidas Educação 1.030.114          Gratuidades Concedidas Educação 1.030.114          
Gratuidades Concedidas Assitência Social 549.064             Gratuidades Concedidas Assitência Social 549.064             

Total das Despesas 3.982.180
Total da Receitas 3.849.718         Déficit do Período (132.462)            

IAKAP - INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA
CNPJ: 44.277.424/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Valores em reais - R$

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

Elizabeth Serrano Rochuls - Presidente                                  Elaine Allegrini - Contadora CRC-SP: 1SP221998/O-6.
Guarulhos, 22 de Abril de 2021.





            

          
             

                  





 

 




  




                   



              
   
 


 

 

Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de março de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 08 de março de 2021, às 09:00 horas, excepcionalmente realizada de forma remota, nos 
termos do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Claudio Roberto Ely, e secretariada pela Sra. Tania 
Zimerman. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras 
e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 5. 
Deliberações: Instalada a Reunião, foi realizada apresentação pelo Sr. Diogo Ugayama Bassi, Diretor Financeiro e de 
Relações com Investidores da Companhia, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Após exame e discussão da ordem do dia, os membros do 
Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram pela aprovação 
do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do relatório dos auditores independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as quais foram analisadas e tiveram manifestação favorável 
do Comitê de Auditoria da Companhia na mesma data. Ainda, autorizaram a Diretoria Executiva da Companhia a tomar 
todas as medidas necessárias para a divulgação das Demonstrações Financeiras ora aprovadas mediante a remessa 
à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada 
conforme concordância de todos os presentes. (a) Mesa: Claudio Roberto Ely (Presidente) e Tania Zimerman (Secretária). 
(b) Conselheiros Presentes: Sergio Zimerman; Tania Zimerman; Piero Paolo Picchioni Minardi; Gregory Louis Reider; 
Frances Yumi Fukuda; Claudio Roberto Ely e Eduardo de Almeida Salles Terra. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Mesa: Claudio Roberto Ely – Presidente; Tania Zimerman – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o registro sob o nº 171.027/21-8 em 16/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

“COOPER TRANS MOBILY”
CNPJ: 30.155.897/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
1º, 2º E 3º CONVOCAÇÃO

Convocam-se os cooperados COOPER TRANS MOBILY COOPERATIVA DE TRANSPOR-
TES DIVERSOS E MOBILIDADE URBANA, nos termos do Capitulo V do Estatuto Social, para 
participar da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 15/05/2021 em primeira 
chamada as 10hs com no mínimo 2/3 terços dos cooperados com direito a voto, ou em, se-
gunda chamada as 11hs, com metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou em, 
terceira chamada as 12hs com no mínimo 10 cooperados com direito a voto, na Rua Lírio das 
Pedras, 626 – Cidade Tiradentes – São Paulo/SP. Onde serão deliberados os assuntos, para 
tratar da seguinte ordem do dia:
A) Prestação de Contas do órgão de administração, compreendendo Balanço Geral do Exer-
cício de 2020, das Contas de Sobras e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da 
Diretoria. Documentos esses que estão à disposição dos cooperados, em sua sede social;
B) Destinação das sobras apuradas no exercício;
C) Eleição e Posse dos membros do Conselho Fiscal 2021/2022;
D) Renuncia do Diretor Secretario;
E) Eleição e Posse para o cargo de Diretor Secretario,
F) Alteração de Endereço da Sede; e
G) Alteração do Estatuto Social.

São Paulo, 20 de abril de 2021.
Alexandre Tagliari
Diretor Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007473-90.2018.8.26.0292 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Maurício Brisque 
Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSIESLEI HENRIQUE DA SILVA, CPF 379.374.358-60, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de MRV Engenharia e Par-
ticipações S/A, alegando em síntese: "ser credor em face da executada do valor de R$ 10.338,38 refe-
rente ao Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida nº 40300383 firmado entre as par-
tes em 13/10/2015, relativo Apartamento 2 quartos n° 406 Bloco 02, Residencial VALE DOS CRISTAIS 
localizado na Rua José Jorge Abrahão, nº 70, bairro Vila Branca, na cidade de Jacareí/SP." Encontran-
do-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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presen-
te edital, efetue o pagamento da dívida, atualizada, podendo, no prazo de 15 dias que fluirá após o de-
curso do prazo do presente edital, oferecer embargos na forma do art. 231 (CPC, art. 915). Ao execu-
tado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com 
legitimidade para apresentação de embargos. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacarei, aos 04 de novembro de 2020. 

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Diadema/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008636-81.2016.8.26.0161. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dra. Cintia Adas Abib, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRANDÃO SOARES
IMÓVEIS LTDA., CNPJ/MF 13.814.944/0001-44, através de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A., ajuizou-lhe uma
ação de Execução de Título Extrajudicial (Contratos Bancários), objetivando a cobrança da quantia de R$ 21.464,24 (agosto/
2019), que será atualizado até a data do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário
Cheque Flex - Pessoa Jurídica sob o número 227/3864873, firmada em 03/10/2013, por conta do seu não adimplemento, nos
termos acordados. Estando em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o valor mencionado, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade. Não ocorrendo pagamento
voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%), também, de honorários de advogado de dez por cento (10%),
procedendo-se à imediata penhora e avaliação de bens. Com ou sem penhora, fica intimado do prazo legal de 15 dias para
oposição de embargos, no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, a devedora poderá depositar 30% do montante do principal
e acessórios e, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês (Lei 11.382/2006). Decorrido o prazo para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial
a executada (art. 257, IV e art. 72, inciso II NCPC), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores termos. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Relação nº  0259/2021 Processo 0003313-57.2018.8.26.0286(apensado ao processo 1007647-59.2014.8.26.0286) 
(processo principal 1007647- 59.2014.8.26.0286) Cumprimento de sentença Alienação Fiduciária- Gaplan 
Administra dora de Consorcio Ltda. - TDMA Logistica e Transportes Ltda - - Ângela Cristina Manso Neves 
Papa, Rogerio Papa. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0003313-57.2018.8.26.0286. A MM. Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itu, Estado de São Paulo, Dra. Andrea Leme Luchini, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber, a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, especialmente a requerida TDMA 
Logistica e Transportes Ltda representada por sua sócia Ângela Cristina Manso Neves Papa e a Fiadora Angela 
Cristina Manso Neves Papa e Rogerio Papa,  anuente (M937/024), atualmente em lugar incerto e desconhecido, e 
tendo em vista este fato, nos termo do art. 275, 2º do CPC, com prazo de 20(vinte)dias, para Intimar os executados 
da Penhora do crédito da cota cancelada M937-01-003, no importe de R$ 24.353,58, que pertence à executada 
TDMA Logistica e Transportes Ltda,  para impugnar no prazo de 15(quinze)dias. Fica ciente a parte executa da, que 
na ausência de manifestação ou rejeição da manifestação apresentada, implicará na imediata sub-rogação da 
exequente, nos termos do art. 857 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi mandado expedir o presente edital, que será afixado no Fórum, no local de costume e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itu, aos 25 de março de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1025568-57.2017.8.26.0405. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – 
Pagamento. Requerente: Condomínio Vitória Régia. Requerido: Ronaldo da Silveira Dias. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025568-57.2017.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Osasco, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Roberta Poppi Neri Quintas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONALDO DA SILVEIRA 
DIAS, RG 11.114.208-8, CPF 135.851.988-99, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Condomínio Vitória Régia, alegando em síntese: trata-se de uma ação de cobrança com o objetivo 
do recebimento de R$.10.964,51(Outubro/2017), ref. Taxas condominiais da Unidade Autônoma nº 104, Bloco A2 de proprie-
dade do requerido, no condomínio Autor. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITA-
ÇÃO, 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 Osasco, aos 06 de abril de 2021. 

COMARCA DE GUARULHOS - 7ª VARA CÍVEL - Rua dos Crisântemos, 29 - Centro
-  CEP 07091-060 -  Fone:  (11)  2408-8122 -  Guaru lhos-SP -  E-ma i l :
guarulhos7cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1019056-48.2019.8.26.0224. O  MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. DOMICIO WHATELY PACHECO E SILVA, na
forma da Lei, etc . FAZ SABER. a TÂNIA DI GENARO (RG 33.813.652-6; CPF
226.464.498-28), que SOLIS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI -
EPP lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no
pagamento do débito de R$3.652,34 (maio/2019) a ser atualizado e acrescido de
juros moratórios, custas, honorários e demais cominações legais, decorrente de
serviços educacionais prestados ao fi lho da ré nos termos do contrato de
11.07.2014. Estando a ré 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 o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e
ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECI-
AL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 de abril de 2021. Eu,
Luciana Aparecida Petruci, Escrevente, digitei. Eu, Esdras Roberto Franquim,
Coordenador, conferi e assino digitalmente, por ordem do MM Juiz.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005783-71.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cris�na Paganini Dias Sar�, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Ricardo Alves Faria, CPF nº 266.848.908-3, que Maria do Carmo de Paula Dias e Marcos Dias, ajuizaram 
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da empresa executada Coopera�va Habitacional Pompeia 
para recebimento de R$ 65.747,70 conforme condenado na R. Sentença do proc. 0111715-63.2008.8.26.0003 que se 
encontra em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que manifeste e 
requeira as provas cabíveis em 15 dias, conforme art. 135 do Código de Processo Civil. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.                         P-22e23/04

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0007370-26.2020.8.26.0100. Ao Dr. Guilherme San�ni Teodoro,Juiz de direito da 30º Vara 
Cível do Foro Central Cível, na forma do art. 513 §2º do NCPC. Faz saber na pessoa de Nelson Lacerda da Silva, CPF nº 
058.278.685-15 e Nilton Lacerda da Silva, CPF nº 06.887.025-34, que STM Industrial Ltda, instaurou Incidente de 
Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da empresa executada Lacerda e Lacerda Advogados Associados 
para recebimento de R$ 850.602,80 a �tulo de valores executados e R$ 96.331,67 a �tulo de honorários advoca�cios, 
decorrente do levantamento de 2 depósitos judiciais não repassados à Requerente. Estando os réus em lugar ignorado, 
expede-se edital para que manifestem e requeiram as provas cabíveis em 15 dias, conforme art. 135 do Código de 
Processo Civil. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2021.   P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016866-22.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - 

Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) JOSÉ SINVAL SILVA AMARAL, CPF 557.402.945-

68, que lhe foi proposto o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por dependência aos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRA JUDICIAL (processo n° 1030705-05.2016.8.26.0001) que ESPINOSA DIESEL PEÇAS LTDA, move contra a empresa Trans Elix Transportes 

Eireli, visando responsabilizá-lo pelas dívidas da empresa, no importe de R$8.833,74 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro 

centavos) - Atualizada até outubro/2016. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste sobre o incidente e requeira as 

provas cabíveis. Passado este prazo sem localização do requerido lhe será nomeado curador especial e, ao final, o incidente será resolvido por 

decisão interlocutória. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                  P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002414-83.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NELSON ISSAO IOKOI ? ME, CNPJ 
13.822.376/0001-23, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Mad Mais Comercial de Madeiras Ltda, alegando em síntese ser credora 
do valor de R$ 17.359,25 (Fev./2016) decorrente do não pagamento do cheque UA-000200, o qual fora dado para adimplir débito que o requerido havia 
contraído junto à autora. 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, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a importância indicada 
na pe�ção inicial acrescida dos honorários advoca�cios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ou ofereça(m) embargos nos próprios autos, sob 
pena de ser cons�tuído, de pleno direito o �tulo execu�vo judicial, convertendo-se o mandado acima mencionado em mandado execu�vo (ar�go 701, 
caput e § 2º, CPC). 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 São Paulo, aos 26 de março de 2021.    P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002959-05.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a ALI MOHAMAD KHATIB e AHAMAD MOHAMAD KHATIB, CPFs nº 228.682.318-96 e 232.505.578-70, que Nelton Carlos 
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por Banco Bradesco S/A, em face de Jurandyr da Cruz Siqueira Santos Junior ME, e Jurandyr da 
Cruz Siqueira Santos Junior, procedeu-se a penhora sobre: Um prédio à Rua Rolando Mário 
Ramacciotti, com área construída de 62,00m2 medindo 5,00m de frente por 25,00m da frente aos 
fundos encerrando área total de 12500m2, objeto da matricula nº 71.193 -16º CRI/SP. Estando 
Ivana Rodrigues Siqueira Santos, na qualidade de cônjuge do coexecutado e coproprietária e 
estando em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação à penhora, na ausência dos quais prosseguirá o 
feito em seus ulteriores termos. Será o presente, afixado e publicado. SP, 23/02/21 

Gazeta de São Paulo – 21 e 23/04/2021

Sanchez Cano Ltda. - CNPJ/ME: 03.594.123/0001-96 - NIRE 35.216.109.484
Edital de Convocação

Convocamos os atuais sócios a participar da reunião de sócios da Sociedade, no dia 03.05.2021, às 10hs, na sede 
social, Avenida José Benassi, nº 1.003, Loteamento Parque Industrial, Jundiaí/SP. Ordem do dia: (i) ratificar a ou-
torga, pela Sociedade, de garantia à operação de financiamento a ser contratado pela Fini Golosinas España, 
S.L.U., empresa do mesmo grupo econômico da Sociedade; (ii) ratificar a delegação de poderes para que um pro-
curador nomeado com poderes específicos possa praticar todos os atos necessários à assinatura e formalização 
da operação de financiamento e da referida garantia; (iii) conforme indicação do Conselho de Administração, ele-
ger como Diretor Industrial, para um mandato por prazo indeterminado, o Sr. Emerson Pincinato; (iv) se aprovada 
a deliberação constante do item (iii) desta ordem do dia, alterar a redação da Cláusula 9ª do contrato social; (v) 
reeleger como Presidente do Conselho de Administração, para um novo mandato de 03 anos, o Sr. Antonio Andrés 
Sánchez Bernal; (vi) reeleger como membros do Conselho de Administração da Sociedade; e (vii) alterar a redação 
da Cláusula 11ª do contrato social. Jundiaí, 22.04.2021. Manuel Sánchez Cobian - Diretor Presidente.

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Constituição do INSTITUTO LUDOPÉDIO 1. 1. Convocação: São convocados 
todos os interessados a se reunirem em Assembleia Geral de Constituição do INSTITUTO LUDOPÉDIO, que se realizará 
no dia 7 de maio de 2021, na Rua Pajaú, 80 - Vila Anhanguera - São Paulo/SP. A assembleia será instalada, em primeira 
convocação às 18hs e, em segunda convocação, às 18hs30min. 1. 2. Ordem do Dia: a. deliberar sobre a constituição da 
associação; b. deliberar sobre a aprovação do Estatuto Social; c. deliberar sobre o local da sede da associação; d. deliberar 
sobre a eleição dos membros da Diretoria Executiva; e e. deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal. f. 
indicação de associados. São Paulo, 23 de abril de 2021. Sérgio Settani Giglio Responsável pela convocação da Assembleia 
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Curtas

INSPIRAÇÃO . A in-
fluenciadora e sociali-
te Kim Kardashian não 
esconde ser fã de “Brid-
gerton” (2020, Netflix). 
Recentemente, Nico-
la Coughlan, uma das 
atrizes principais da 
série, revelou em seu 
Twitter que a família 
Kardashian foi uma ins-
piração para a constru-
ção de personagens na 
trama. Sob produção de 
Shonda Rhimes, a sé-
rie irá ganhar segunda 
temporada e já desper-
ta a curiosidade dos fãs. 
As informações são da 
“Folha”.

HOTEL DE LUXO. Phar-
rell Williams acaba de 
inaugurar um hotel de 
luxo em Miami (EUA), 
que tem diárias a partir 
de US$ 260 (R$ 1.400). 
O novo negócio é uma 
parceria do cantor com 
o empresário David 
Grutman –os dois já são 
sócios de um restau-
rante na mesma cidade 
americana. As informa-
ções são da “Folha”.

APOIO NA FÉ . Mesmo 
com os sinais de me-
lhora de Paulo Gusta-
vo, internado há mais 
de um mês com Covid, 
Thales Bretas, marido 
do ator, tem buscado 
apoio na fé neste mo-
mento tão difícil. Na 
quarta (21), ele compar-
tilhou nos stories do 
Instagram uma celebra-
ção do terço pela saú-
de do ator e uma foto 
de uma página do livro 
“Minutos de Sabedoria”.

O 
ator brasileiro Rodrigo Santoro e o espanhol Ál-
varo Morte, o professor de “La Casa de Papel”, 
estarão juntos na minissérie de ação e aventura 
“Sem Limites”, nova produção mundial da Ama-
zon, que está programada para estrear em 2022. 

“Pra mim, é uma honra fazer parte desse projeto”, escreveu 
Rodrigo em seu Instagram. A minissérie terá quatro capí-
tulos e vai contar a história da primeira expedição de na-
vio que deu uma volta completa no mundo, que aconteceu 
entre 1519 e 1522. Santoro vai dar vida a Fernão Magalhães, 
personagem que comandou a expedição. Já Álvaro Morte 
será Juan Sebastián Elcano, capitão espanhol que assumiu a 
tarefa de concluir a expedição de Magalhães. Apenas 18 ma-
rinheiros voltaram da expedição três anos depois no único 
navio que resistiu à aventura.  A série vai começar a ser gra-
vada na Espanha neste mês.

Santoro estará 
em minisérie

Atores Rodrigo 
Santoro e Álvaro 
Morte serão 
exploradores na 
minissérie de ação 
e aventura ‘Sem 
Limites’, da Amazon

Miniatura do Boninho 
Boninho, diretor do “BBB 21”, usou as redes sociais ontem 
para mostrar e agradecer o presente que ganhou da apresen-
tadora da Rede TV, Sonia Abrão. “Obrigado @soniaabrao ado-
rei o presente!!”, escreveu Boninho na legenda da foto, em 
que aparece segurando um bonequinho, que é a sua réplica. 
Sonia é uma das comentaristas mais assíduas do “BBB 21” e 
tem bonequinhos de Tiago Leifert e Boninho para colocar em 
uma geladeira que tem no seu programa “A Tarde é Sua”. 

De saída
O cantor Thiaguinho de-
cidiu deixar a gravadora 
Som Livre. Em comunica-
do à imprensa, a assessoria 
da Bpmcom informa que 
o rompimento aconteceu 
“após inúmeras tentativas 
de diálogo sobre sua carrei-
ra artística”. Junto a gravado-
ra, Thiaguinho possui dentre 
seus projetos mais recentes 
o DVD “Vibe” (2019).

Dia de tbt 
A atriz Taí s Araujo relem-
brou nesta quinta-feira um 
desfile que fez há mais de 
20 anos. “Luz na passarela 
que lá vem ela, com cabe-
lo de franja, com peito real e 
uma cara que ainda apron-
taria muito nesse mundo. 
Essa fotoca aí tem 22 anos e 
era para o primeiro desfile 
da Água de Coco...”, escreveu 
a atriz.

Impostos da Shakira
A cantora Shakira fraudou 14,5 milhões de euros (R$ 97 mi-
lhões) em impostos entre 2012 e 2014, confirmou a Agência Tri-
butária da Espanha. Segundo fontes ouvidas pela Agência Efe, 
os técnicos do órgão, que atua como uma receita federal, refu-
taram argumentos da defesa da cantora de que ela não mora-
va no país no período. A investigação do governo espanhol, 
porém, aponta que a cantora fingia não residir na Espanha e 
escondeu sua renda. As informações são da “Folha”.
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Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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Sexta-feira, 23 De abril De 2021 Economia

CONTEXTO OPERACIONAL: O ano de 2020 foi marcado pelo início da maior crise de saúde da humanida-
de. Com a chegada do Covid-19 ao Brasil, no fi m do primeiro trimestre, os governantes tiveram de adotar uma 
série de medidas que impactaram profundamente a vida dos brasileiros e a atividade empresarial. Houve uma 
certa descoordenação entre as ações do Governo Federal e dos Governos Estaduais e Municipais, no en-
frentamento da Pandemia. Os Estados e Municípios adotaram políticas diversas em relação ao funcionamen-
to de indústrias e principalmente do comércio, provocando difi culdades estratégicas para as empresas se po-
sicionarem. No setor de brinquedos o grande volume de vendas ocorre através das lojas físicas. Diante das 
incertezas existentes as redes de varejo fi caram sem muita opção passando a suspender as compras de brin-
quedos, esperando a situação melhorar. Assim no início do segundo trimestre de 2020, muitos varejistas sus-
penderam os pagamentos de compras feitas no fi nal de 2019, causando uma dupla difi culdade para as indús-
trias de brinquedos: a Companhia não recebeu parte das vendas do Natal e fi cou sem novos pedidos pois os 
revendedores estavam paralisados. Diante desse quadro, o Governo Federal embora tenha anunciado a libe-
ração de linhas de capital de giro para as empresas suportarem este período, houve muita demora e difi cul-
dade para que esse fi nanciamento fosse efetivado. Uma outra medida econômica benéfi ca do Governo Fe-
deral foi a autorização para redução de jornada de trabalho e consequente redução de salários o que ajudou 
a Companhia a manter os empregos. Com isso, foi possível a Companhia equalizar a produção em um mo-
mento de grande incerteza e queda das vendas, sem a necessidade de reduzir o quadro de colaboradores. 
Outro ponto muito importante foi o auxílio emergencial, aprovado em nível federal, que amparou os trabalha-
dores informais e ajudou a economia a se movimentar. Quanto ao panorama global do setor de brinquedos, 
o fechamento das indústrias na China no início de 2020 fez as importações de brinquedos sofrerem grandes 
atrasos e isso aliado a grande desvalorização da nossa moeda, reduziu em 40% a importação de brinquedos 
comparado a 2019. Em consequência da menor presença de produtos importados houve um crescimento da 
participação das indústrias nacionais no mercado. Dentro deste cenário bastante crítico, o setor de brinque-
dos foi surpreendido por uma decisão unilateral do Governo Federal iniciando um programa de redução das 
alíquotas de importação de brinquedos, rompendo uma política tributária de décadas de proteção ao produ-
to nacional. As multinacionais de brinquedos que operam no Brasil não produzem nada aqui, não geram 
empregos,só importam brinquedos de países asiáticos e foram as maiores benefi ciadas pela redução das alí-
quotas de importação. As associações representativas dos fabricantes de brinquedos entendem que a aber-
tura do mercado ao produto importado, deve ocorrer após a economia nacional conseguir avançar em sua 
agenda liberal de redução do tamanho do Estado, com privatizações de empresas estatais, aprovação per-
manente da desoneração da folha de pagamentos, consolidação da reforma trabalhista e com a reforma tri-
butária que reduza a carga de impostos para as empresas e para os cidadãos. A Companhia continua lutan-
do, como sempre tem feito nos seus mais de 80 anos de atividade, para aumentar a qualidade e competitivi-
dade do brinquedo nacional, contribuindo para barrar o atual processo de desindustrialização no País.
DESEMPENHO DA COMPANHIA: Dentro desse cenário cheio de adversidades, a Companhia conseguiu 
um resultado bastante positivo em 2020. A Receita Líquida cresceu 23,5% em relação ao ano anterior. Isto 
foi possível graças ao sucesso da Coleção de Brinquedos da Companhia e, também, em função da queda 
nas importações de brinquedos importados que respondem por mais de 60% do mercado. Outro aspecto im-
portante que estimulou as vendas foi o fato das crianças e adolescentes fi carem a maior parte do ano den-
tro de casa, com restrições de presença nas escolas, em função da Pandemia. Houve uma procura maior de 
brinquedos que pudessem ajudar a entretê-las em casa com suas famílias. A linha de jogos de tabuleiro e 

quebra-cabeças da Companhia teve um desempenho extraordinário, com crescimento de vendas de mais 
de 200%. As vendas do exercício poderiam ter sido ainda maiores se não houvesse falta de componentes, 
em especial termoplásticos e caixas de papelão, para a produção de brinquedos no último trimestre, preju-
dicando a capacidade da Companhia de atender a demanda do mercado. Em consequência do aumento das 
vendas a Companhia teve aumento do lucro bruto de 25% em relação a 2019. As despesas de vendas su-
biram 31%, com grande impacto no aumento dos fretes de entrega mas as despesas administrativas da Com-
panhia tiveram uma redução de 20,5% em relação ao ano anterior. A Companhia teve uma decisão favorá-
vel em sua ação judicial para a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS e conseguiu re-
ceber um antigo crédito na falência do cliente Hermes Macedo. Esses dois créditos juntos contribuíram para 
uma receita de R$ 16 milhões em Outras Receitas. No tocante o resultado fi nanceiro houve um crescimen-
to de 19% no exercício, em função das difi culdades de obtenção de créditos, o que contribuiu para um resul-
tado negativo da Companhia da ordem de R$ 15,7 milhões, porém bem inferior ao resultado negativo de R$ 
40,8 milhões do ano passado. 
DESEMPENHO DAS SOCIEDADES DO GRUPO: Brinquemolde Licenciamento Indústria e Comércio 
Ltda.: instalada no município de Três Pontas, MG, aumentou a produção de brinquedos gerando uma quan-
tidade expressiva de empregos e contribuindo para o desenvolvimento do Município. Estrela Distribuidora 
de Brinquedos, Comercial Importadora e Exportadora Ltda.: continua sendo a sociedade responsável 
pela distribuição dos brinquedos e faturamento da Companhia para os clientes de todo o país. Starcom do 
Nordeste Comércio e Indústria de Brinquedos Ltda.: situada em Ribeirópolis, Sergipe, empresa com foco 
especial de atuação na Região Nordeste do Brasil, em especial na produção de linhas específi cas de bone-
cas. Editora Estrela Cultural Ltda.: sociedade dedicada a edição de livros infantis da Companhia, ativida-
de iniciada em 2018. Tem uma nova proposta de leitura para as crianças, de forma mais criativa e participa-
tiva. Além disso continua tendo seu foco também no fornecimento de livros para escolas públicas e privadas, 
além do desenvolvimento de livros bilíngues e e-books.. É um projeto que complementa a estratégia da Com-
panhia de fi car sempre próxima das necessidades de entretenimento saudável das crianças e adolescentes. 
É uma alternativa para que as crianças não fi quem tanto tempo na frente de uma tela digital. No ano passa-
do foram lançados dezenas de livros novos, inclusive com indispensáveis acessórios de brinquedos, para 
possibilitar uma leitura interativa. Em síntese,os livros da Estrela Cultural ajudaram a entreter as crianças du-
rante todos os meses de afastamento da escola e também serviu como um estímulo para que os pais pu-
dessem ler junto com seus fi lhos. Catu Comércio de Cosméticos Empresa Individual de Responsabili-
dade Limitada Eireli: sociedade desenvolvida para a comercialização de linha de cosméticos infantil, atra-
vés de lojas próprias. A Companhia atua no momento com três lojas próprias localizadas na cidade de São 
Paulo, nos shoppings Morumbi, Anália Franco e Eldorado. No fi nal de 2019 a Companhia terminou de forma-
tar um projeto de franquias e o objetivo para 2020 era a expansão das atividades através de empresas fran-
queadas. Contudo, com o fechamento de lojas físicas durante o ano o projeto de expansão fi cou para 2021, 
desde que as condições de combate a pandemia permitam que as lojas sejam mantidas abertas.
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL: A Companhia continua a desenvolver ações sociais com 
foco em crianças e adolescentes por todo o País, e continua a ser uma das mantenedoras da Fundação 
Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente. As fábricas da Companhia possuem certifi cado ISO 9000 
e a Companhia continua a ser a única empresa de brinquedos a ter laboratório próprio certifi cado pelo IN-
METRO. A Companhia participa do grupo coordenado pela FIESP de logística reversa para cuidar da reci-

clagem dos plásticos das embalagens dos seus produtos. Importante salientar também que a Companhia 
decidiu iniciar, no fi nal do ano, um procedimento para a eliminação total de plástico em embalagens dos brin-
quedos fabricados pela Companhia. A preocupação de contribuir para que o País tenha um meio ambiente 
equilibrado faz parte da fi nalidade da Companhia para que as futuras gerações de crianças possam viver 
num mundo ecologicamente saudável.
CONJUNTURA INTERNACIONAL: A Companhia através de sua administração e de seus assessores téc-
nicos especializados tem acompanhado atentamente o desenrolar das políticas públicas nacionais e inter-
nacionais para controle da Pandemia causada pela Covid-19, de modo a atenuar eventuais consequências 
adversas para atividades econômicas da Companhia. O resultado desse acompanhamento tem sido exito-
so e a Companhia não apresentou ociosidade na produção, mantendo o processo produtivo ininterruptamen-
te. Não houve no exercício refl exos negativos nos custos fi xos ou similares, o que não retira a preocupação 
da Companhia em continuar no ano de 2021 adotando as medidas necessárias para manter a produção den-
tro da maior efi ciência possível.
EVENTOS SOCIETÁRIOS: A Administração continuará neste exercício com a prática do voto a distância, 
implantado no ano passado, o que se justifi ca mais ainda em função das restrições a movimentação física 
das pessoas. A Administração da Companhia irá propor que a Assembleia Geral dos Acionistas, a ser con-
vocada, aprove as Demonstrações Financeiras e que o prejuízo do exercício seja transferido para prejuízos 
acumulados, na forma da lei de sociedades anônimas, não havendo portanto possibilidade de distribuição 
de dividendos relativos ao exercício encerrado.
AUDITORES INDEPENDENTES: A Companhia mantém a postura de preservar a independência dos Audi-
tores Externos e no exercício passado os Auditores prestaram serviços exclusivos de Auditoria das Demons-
trações Contábeis, na forma do disposto na Instrução CVM 381/03 e demais dispositivos legais aplicáveis.
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA: De acordo com o artigo 25, parágrafo 1º, item 5 da Instrução CVM 480/2009, 
e demais disposições legais aplicáveis, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as infor-
mações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e com o relatório de revisão dos au-
ditores independentes sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas.
AGRADECIMENTOS: A Administração agradece a todos os colaboradores, clientes, fornecedores, empre-
gados, instituições fi nanceiras, instituições governamentais e privadas, pelo apoio dado à Companhia duran-
te o exercício fi ndo, sem o que não poderia ter cumprido sua missão de propiciar saudável entretenimento e 
cultura para a infância e adolescência brasileira, num momento em que cada vez mais a sociedade care-
ce de uma nova geração de crianças criativas e bem formadas para enfrentar os desafi os do futuro no con-
texto de um mundo globalizado. Agradecemos especialmente as Prefeituras das cidades onde temos nos-
sas unidades industriais pelo trabalho em conjunto para manter simultaneamente nossa atividade e garantir 
a saúde e bem estar de nossos colaboradores. Todos empregados e colaboradores seguiram todas as orien-
tações sanitárias para a preservação da saúde de todos. Dentro de um universo de mais de 1.000 colabora-
dores, tivemos a perda de apenas um funcionário para a covid-19, no ano passado. À nossa equipe de cola-
boradores que trabalharam e continuam trabalhando em sistema de home offi ce, a Companhia agradece por 
nunca terem perdido o foco profi ssional e efi ciência em suas atividades, respeitando as orientações das áreas 
de saúde pública para preservarem a saúde individual e coletiva.

A ADMINISTRAÇÃO
São Paulo,24 de março de 2021

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita Operacional Bruta ........................................ 24.182 22.570 166.864 143.886
Devoluções e cancelamentos ...................................... (694) (595) (4.249) (3.922)
Impostos sobre vendas ............................................... (6.182) (6.177) (24.055) (27.809)
Receita Operacional Líquida .................................... 17.306 15.798 138.560 112.155
Custo dos Produtos Vendidos.................................. (26.098) (25.858) (68.193) (55.841)
Lucro Bruto ................................................................ (8.792) (10.060) 70.367 56.314
Despesas Operacionais
Despesas com vendas (nota 18) ................................. (1.781) 596 (28.840) (21.938)
Despesas administrativas ............................................ (1.326) (1.986) (31.767) (39.979)
Honorários dos administradores .................................. (657) (1.134) (657) (1.134)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas ....... 19.323 620 16.051 132
Resultado da equivalência patrimonial (nota 15) ........ (6.117) (21.105) - -
Resultado antes do Resultado Financeiro .............. 650 (33.069) 25.154 (6.605)
Receitas fi nanceiras (nota 19) ..................................... 1.686 1.046 2.265 2.289
Despesas fi nanceiras (nota 19) ................................... (18.034) (8.851) (43.117) (36.558)
Lucro (Prejuízo) do Exercício Antes da CSLL e IR . (15.698) (40.874) (15.698) (40.874)
Provisão para Contribuição Social .............................. - - - -
Provisão p/Crédito Imposto Renda .............................. - - - -
Lucro (Prejuízo) antes das Participações ............... (15.698) (40.874) (15.698) (40.874)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício ..................... (15.698) (40.874) (15.698) (40.874)
Quantidade de Ações ao Final do Exercício ........... 808.350 808.350 - -
Lucro (Prejuízo) por Lote de 
 Ação do Capital Social - R$ .................................... (19,4198) (50,5647) - -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Atividades Operacionais
 Lucro (prejuízo) líquido do exercício .......................... (15.698) (40.874) (15.698) (40.874)
 Depreciações e amortizações ................................... 1.823 2.436 3.180 3.886
 Equivalência patrimonial ............................................ 6.117 21.215 - -
 (7.758) (17.223) (12.518) (36.988)
Variações de ativos
 Em contas a receber .................................................. (4.897) (66) (23.996) 2.192
 Em estoques .............................................................. 1.724 3.837 1.654 2.040
 Em Adiantamentos diversos ...................................... 1.449 (321) 2.252 (275)
 Em outras contas a receber ....................................... (171) 111 (253) 972
 Em transações com partes relacionadas .................. 4.489 500 (141) (139)
 Em depósitos judiciais ............................................... (3.032) (2.485) (3.032) (2.485)
 TDA ............................................................................ 1.873 1.372 1.873 1.372
 Em investimentos a classifi car ................................... (50) 26 (12) 24
 Em impostos a recuperar ........................................... (15.308) (1.133) (16.152) (62)
 Em créditos tributários ............................................... (115) (114) (115) (114)
 (14.038) 1.727 (37.922) 3.525
Variações de passivos
 Em fornecedores ....................................................... (3.025) 3.460 (8.528) 9.853
 Em salários e encargos a pagar ................................ 5.063 8.592 10.707 12.417
 Em impostos, taxas e contribuições a recolher ......... 7.614 (613) 26.515 12.784
 Em impostos parcelados ........................................... 7.647 5.100 8.381 14.127
 Em provisões para férias e encargos sociais ............ (250) 228 24 424
 Em outras provisões .................................................. (284) (1.249) 1.332 (3.049)
 Em outras contas a pagar .......................................... (1) 31 (10) (981)
 16.764 15.549 38.421 45.575
Fluxo de caixa das atividades operacionais ................ (5.032) 53 (12.019) 12.112
Outros ......................................................................... - - - (316)
Atividades de Investimentos
 Variação de intangível ................................................ (1) (6) (15) (14)
 Variação de imobilizado ............................................. 243 (657) 742 (2.521)
 Variação de investimentos ......................................... - - - -
 Variação de reavaliação de ativos próprios ............... - - - -
 Variação em prejuízo acumulado ............................... - (110) - (110)
 Fluxo de caixa das atividades de investimentos ........ 242 (773) 727 (2.645)
Atividades de Financiamentos
 Variação de empréstimos e fi nanciamentos .............. 4.075 1.408 15.964 (7.147)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos ....... 4.075 1.408 15.964 (7.147)
Acréscimo (decréscimo) em caixa ............................... (715) 688 4.672 2.004
Saldo inicial de caixa ................................................... 721 33 2.339 335
Saldo fi nal de caixa ..................................................... 6 721 7.011 2.339

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receitas
Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços .................. 23.488 21.975 163.120 140.238
Outras Receitas ........................................................... 18.658 7.397 25.528 15.907
Receitas referentes à Construção Ativos Próprios ...... - - - -
Provisão/Reversão Créditos Liquidação Duvidosa ....... 8 (1) (2.420) 327
 42.154 29.371 186.228 156.472
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos .... (26.099) (24.262) (68.193) (54.239)
Materiais-Energia-Serviços Terceiros-Outros .............. 465 4 (14.958) (17.794)
Perda/Recuperação de Valores Ativos ........................ 6.050 - 4.771 (284)
Outros .......................................................................... - - - -
 (19.584) (24.258) (78.380) (72.317)
Valor Adicionado Bruto ............................................. 22.570 5.113 107.848 84.155
Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão ....................... (833) (2.437) (2.199) (3.741)
Outras .......................................................................... (3.923) (5.679) (28.726) (31.255)
 (4.756) (8.116) (30.925) (34.996)
Valor Adicionado Líquido Produzido ....................... 17.814 (3.003) 76.923 49.159
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de Equivalência Patrimonial ....................... (6.117) (21.105) - -
Receitas Financeiras ................................................... 181 72 298 341
Outros .......................................................................... - - - -
 (5.936) (21.033) 298 341
Valor Adicionado Total a Distribuir .......................... 11.878 (24.036) 77.221 49.500
Pessoal
Remuneração Direta ................................................... (5.598) (7.176) 3.234 6.443
Benefícios .................................................................... 2.578 3.505 3.334 4.544
F.G.T.S. ........................................................................ 704 1.213 1.314 1.863
Outros .......................................................................... 531 432 754 671
 (1.785) (2.026) 8.636 13.521
Impostos, Taxas e Contribuições
Federais ....................................................................... 7.341 7.982 22.053 21.600
Estaduais ..................................................................... 2.820 2.919 9.202 15.122
Municipais .................................................................... 209 189 413 534
 10.370 11.090 31.668 37.256
Remuneração de Capitais de Terceiros
Juros ............................................................................ 18.882 9.211 47.966 38.482
Aluguéis ....................................................................... 64 134 1.489 1.844
Outras - Royalties ........................................................ 45 (1.571) 3.160 (729)
 18.991 7.774 52.615 39.597
Remuneração de Capitais Próprios
Juros sobre o Capital Próprio ...................................... - - - -
Dividendos ................................................................... - - - -
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício .......................... (15.698) (40.874) (15.698) (40.874)
 (15.698) (40.874) (15.698) (40.874)
Distribuição do Valor Adicionado ............................ 11.878 (24.036) 77.221 49.500

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ....................... (15.698) (40.874) (15.698) (40.874)
Outros Resultados abrangentes .................................. (908) (908) (908) (908)
Resultado abrangente total do exercício, 
 líquido de impostos ................................................. (16.606) (41.782) (16.606) (41.782)
Resultado abrangente total, atribuído aos:
Acionistas da Empresa Controladora ..................... (16.606) (41.782) (15.904) (41.080)
Acionistas não Controladores ................................. - - (702) (702)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Capital   Lucros ou Outros
 Social  Reservas Prejuízos Resultados Patrimônio
 Integralizado de Lucro acumulados Abrangentes Líquido
Saldos em 31/12/2019 ................  30.602 1.583 (518.890) 8.170 (478.535)
Saldos Iniciais Ajustados .............  30.602 1.583 (518.890) 8.170 (478.535)
Ajustes de Avaliação Patrimonial  - - 908 (908) -
Movimentação em Lucros 
 e Prejuízos Acumulados ............  - - - - -
Resultado do Período ..................  - - (15.698) - (15.698)
Reserva Incentivos Fiscais ..........  - 8.400 (8.400) - -
Saldos em 31/12/2020 ................  30.602 9.983 (542.080) 7.262 (494.233)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Controladora Consolidado
ATIVO 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ..................................... 6 721 7.011 2.339
Contas a receber (nota 4) ............................................ 7.155 2.258 65.979 41.983
Estoques (nota 5) ........................................................ 3.592 5.317 17.209 18.863
Adiantamentos diversos (nota 7) ................................. 1.521 2.970 2.751 5.004
Outras contas a receber (nota 7) ................................. 21.714 6.246 34.334 17.974
Total do ativo circulante ............................................... 33.988 17.512 127.284 86.163
Não Circulante
Longo prazo
Partes relacionadas (nota 6) ....................................... 8.467 12.956 8.677 8.535
Depósitos judiciais (nota 8) ......................................... 83.084 81.924 83.084 81.924
Créditos tributários (nota 9) ......................................... 4.173 4.058 4.173 4.058
Outras contas a receber .............................................. 696 720 1.655 1.598
 96.420 99.658 97.589 96.115
Investimentos............................................................... 86 - - -
Intangíveis (nota 11) .................................................... 1.464 1.463 1.752 1.737
Imobilizado (nota 10) ................................................... 13.514 15.580 18.023 21.945
 15.064 17.043 19.775 23.682
Total do ativo não circulante ........................................ 111.484 116.701 117.364 119.797

Total do Ativo ............................................................. 145.472 134.213 244.648 205.960

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro líquido (prejuízo) por ações)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

 Controladora Consolidado
PASSIVO 2020 2019 2020 2019
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos (nota 12) .................... 18.837 14.761 67.107 50.592
Fornecedores .............................................................. 4.179 7.204 12.496 21.024
Salários e encargos a pagar........................................ 45.712 40.648 67.456 56.749
Impostos, taxas e contribuições a recolher (nota 13) .. 261.175 253.093 409.132 382.104
Impostos parcelados (nota 14) .................................... 10.373 10.102 38.123 32.133
Férias a pagar e encargos sociais............................... 1.813 2.063 3.179 3.155
Perda com investimentos (nota 15) ............................. 183.912 177.665 1.066 -
Outras contas a pagar ................................................. 452 580 4.648 4.468
Total do passivo circulante .......................................... 526.453 506.116 603.207 550.225
Não Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos (nota 12) .................... - - - -
Impostos parcelados (nota 14) .................................... 105.640 98.264 128.488 126.097
Provisão para contingências (nota 16) ........................ 2.503 2.814 2.824 2.814
Outras contas a pagar ................................................. 5.109 5.554 5.064 6.059
Total do passivo não circulante ................................... 113.252 106.632 136.376 134.970
Participação minoritária ............................................... - - (702) (700)
 - - (702) (700)
Passivo a Descoberto Representado por:
Capital (nota 17) .......................................................... 30.602 30.602 30.602 30.602
Reavaliação de ativos próprios .................................... 7.263 8.170 7.263 8.170
Reserva de Incentivos Fiscais ..................................... 9.983 1.583 9.983 1.583
Prejuízos acumulados ................................................. (542.081) (518.890) (542.081) (518.890)
Patrimônio Líquido ....................................................... (494.233) (478.535) (494.233) (478.535)
Total do Passivo ........................................................ 145.472 134.213 244.648 205.960

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional: A Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. tem sua sede localizada na cidade 
de São Paulo – SP e tem por objeto social a exploração da indústria e comércio de brinquedos e produ-
tos similares, podendo participar de outras sociedades, anônimas ou de responsabilidade limitada. A 
Companhia continua com seu plano de melhorar a efi ciência e competitividade, concentrando suas aten-
ções em: • Manter o modelo operacional fl exível com o objetivo de poder importar ou produzir no Brasil, 
optando sempre pela alternativa que traga o menor custo ao nosso consumidor; • Continuar a investir no 
desenvolvimento de brinquedos com design brasileiro, agora sem se preocupar em que País este brin-
quedo será desenvolvido; • Fazer uma administração mais rigorosa do capital de giro com o objetivo de 
reduzir custos fi nanceiros; • Procurar linhas de fi nanciamento de capital de giro de longo prazo com o ob-
jetivo de viabilizar um maior crescimento da Companhia; • Manter sempre respeito a nossos consumido-
res, crianças e adolescentes, procurando também servir como um instrumento para uma maior conscien-
tização social e equilíbrio ambiental. A Companhia continua seus estudos para viabilizar a disponibilida-
de de capital de giro necessário para suportar o seu plano agressivo de crescimento para os próximos 
anos. A Companhia procura não só a garantia dos recursos, mas também a signifi cativa redução do seu 
custo fi nanceiro, que tem penalizado a rentabilidade nos últimos anos, assim como a falta de capital de 
giro. A Companhia participa diretamente no capital social da Estrela Distribuidora de Brinquedos Comer-
cial Importadora e Exportadora Ltda. (EDB) e indiretamente no capital social de mais oito empresas Brin-
quedos Estrela Indústria e Comércio Ltda. (BEIC), Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio 
Ltda. (BLIC), Brinquemolde Armazéns Gerais Ltda. (BAG) e Starcom do Nordeste Comércio e Indústria 
de Brinquedos Ltda., JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda., CATU Comércio de Cosméticos EIRE-
LI, Editora Estrela Cultural Ltda. e Estrella Del Paraguay S.A. A EDB foi constituída em 16 de outubro de 
1989 e tem como objeto social o comércio, a importação e a exportação em geral, especialmente de brin-
quedos e/ou de quaisquer outros produtos manufaturados ou semi-acabados, os investimentos e as par-
ticipações em outras Companhias, no país ou no exterior, e a aplicação de recursos próprios ou de ter-
ceiros em operações fi nanceiras e/ou em metais preciosos em geral. Em 06 de outubro de 2016, a EDB 
adquiriu o controle da JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda., no valor de R$ 18.000,00, represen-
tando 90% do capital social dessa sociedade. Essa nova controlada tem suas atividades em Três Pontas 
– MG e recebe incentivos fi scais estaduais para fabricação de brinquedos, ampliando assim as ativida-
des da Companhia no Estado de Minas Gerais, onde já existe a unidade de produção da Brinquemolde 
Licenciamento, Indústria e Comércio Ltda. Em 16 de dezembro de 2016 a Manufatura de Brinquedos Es-
trela S/A aumentou o capital social da EDB de R$ 940.000,00 para R$ 132.463.853,52 através da incor-
poração de créditos no valor de R$131.523.853,52 detidos pela controladora junto a EDB Em 15 de abril 
de 1993, foi constituída a BEIC, controlada da EDB, situada em Manaus - AM. A Empresa destinava-se 
à industrialização e à comercialização de brinquedos e produtos eletrônicos, bem como dos respectivos 
acessórios e peças de reposição, e à participação em outras sociedades. Desde o segundo semestre de 
2005, essa empresa mantém suspensa suas atividades industriais e atualmente está em procedimento 
de dissolução regular de sociedade, visando a extinção dessa controlada, após a realização do ativo e 
pagamento do passivo. Em 18 de novembro de 1997, foi constituída a BLIC, controlada da EDB. A Em-
presa dedica-se ao licenciamento de imagens de brinquedos para terceiros e à importação de moldes, e, 
a partir do exercício de 2001, também fabrica e comercializa produtos promocionais. Em 2019 parte da 
produção da MBE migrou para BLIC em Três Pontas-MG devido aos incentivos fi scais oferecidos pelo es-
tado de Minas Gerais. Em 15 de maio de 2000, foi constituída a BAG, controlada pela BLIC, que tem por 
objeto a exploração da atividade de armazéns gerais na forma do Decreto Federal nº 1.102, de 21 de no-
vembro de 1903, e demais normas complementares. Atualmente as atividades do Armazém estão inati-
vas e essa controlada está em procedimento de dissolução regular de sociedade, visando a extinção fu-
tura dessa unidade. Em Julho de 2010, a Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial Importadora e 
Exportadora Ltda, iniciou as atividades de revenda de promocionais. Em abril de 2013 a Estrela Distribui-
dora de Brinquedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda, visando melhor desenvolvimento de 
suas atividades operacionais de distribuição de brinquedos na região nordeste, adquiriu posição de só-
cia majoritária na Starcom do Nordeste Comércio de Indústria de Brinquedos Ltda., sociedade com sede 
em Ribeirópolis - Sergipe, que se dedica a produção de bonecas naquela região. O Capital Social da 
Starcom do Nordeste Comércio e Indústria de Brinquedos Ltda foi aumentado em 30/11/2014 de R$ 
10.000,00 para R$ 10.000.000,00. A sócia Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial, Importadora e 
Exportadora Ltda., integralizou o valor de R$ 9.989.001,00 (nove milhões, novecentos e oitenta e nove 
mil e um reais) e o sócio Carlos Antônio Tilkian o valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais). 
Em 25 de agosto de 2017 a Companhia, através da Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial, Im-
portadora e Exportadora Ltda, visando atuar no comércio de artigos de cosméticos, perfumarias e afi ns 
destinados ao público infantil, adquiriu a empresa Catu Comércio de Cosméticos Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada EIRELI, CNPJ/MF 26.072.717/0001-32, pelo valor de R$ 88.000,00 (oitenta 
e oito mil reais). Entre os anos de 2018 e 2019 essa empresa inaugurou três lojas de cosméticos no va-
rejo, em shoppings centers, sendo a primeira loja no Shopping Morumbi, segunda no Anália Franco, e a 
terceira no Shopping Eldorado, todas em São Paulo. Em 14 de setembro de 2016 o Acionista Controla-
dor da Companhia e seu Diretor de Marketing constituíram na Cidade de Assunção no Paraguai uma so-
ciedade denominada Estrella Del Paraguay Sociedad Anonima. Em 01 de fevereiro de 2018 a Estrella Del 
Paraguay Sociedad Anonima, passou para o controle societário direto da Manufatura de Brinquedos Es-
trela S/A e da Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda. A aquisi-
ção do controle foi efetivada através da doação, sem ônus, das 1.249 (hum mil duzentos e quarenta e 
nove) ações detidas pelo Diretor Presidente, Carlos Antonio Tilkian para a Manufatura de Brinquedos Es-
trela S/A e 1 (uma) ação detida pelo Diretor de marketing, Aires Leal Fernandes, para a Estrela Distribui-
dora de Brinquedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda. A aquisição foi feita de acordo e em cum-
primento do Termo de Compromisso aprovado pela CVM, processo PAS/RJ2016/8896, passando a so-
ciedade a ser controlada da Companhia a partir deste exercício. Em 02 de janeiro de 2018 a companhia 
constituiu uma nova sociedade controlada, a Editora Estrela Cultural Ltda, para atuar na área de comér-
cio e distribuição de livros infantis interativos acompanhados indissociavelmente por brinquedos, utilizan-
do a imagem da marca Estrela, notoriamente conhecida pelo público consumidor. O capital integralizado 
da sociedade é de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo R$99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos 
reais) integralizado pela Companhia e R$100,00 (cem reais) pelo sócio administrador Carlos Antonio Til-
kian. As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria e pelo Conselho de Admi-
nistração da Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. em 19/03/2021.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e es-
tão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposi-
ções contidas na Lei das Sociedades por Ações e, ainda, em consonância com os requisitos das normas 
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, seguindo critérios uniformes em relação àqueles adotados no 
encerramento do último exercício social. 2.1. Principais práticas contábeis adotadas: Na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras, é necessário que a Administração faça uso de estimativas e adote pre-
missas para a contabilização de certos ativos, passivos e outras transações, entre elas a determinação 
das vidas úteis do ativo imobilizado, a constituição de provisões necessárias para contingências e perdas 
relacionadas a contas a receber, e a elaboração de projeções para realização de imposto de renda e con-
tribuição social diferidos e outras similares, as quais, apesar de refl etirem a melhor estimativa possível por 
parte da Administração da Companhia e de sua controlada, podem apresentar variações em relação aos 
dados e valores reais. a) Apuração do resultado e reconhecimento da receita: O resultado das opera-
ções é apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios, sendo a receita de ven-
da de produtos reconhecida no resultado quando os riscos e benefícios inerentes ao produto são transfe-
ridos para o cliente. b) Aplicações fi nanceiras: Representadas por investimentos temporários de liquidez 
imediata que serão mantidas até as suas datas de vencimento e registradas pelos valores de custo acres-
cidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou 
de realização. c) Contas a receber e ajuste para créditos de liquidação duvidosa: As contas a receber 
de clientes são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. O 
ajuste para créditos de liquidação duvidosa é constituído substancialmente pelos títulos vencidos há mais 
de 180 dias, complementados por valores estimados de perdas pontuais, sendo considerada sufi ciente 
pela Administração da Companhia para cobrir eventuais perdas na realização desses créditos. d) Esto-
ques: Demonstrados ao custo médio das compras ou de produção, inferior aos custos de reposição ou 
aos valores de realização, incluindo as provisões para cobrir eventuais perdas, conforme divulgado na 
nota explicativa nº 5. e) Ativo circulante e não circulante (realizável a longo prazo): Os demais ativos 
são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as va-
riações monetárias auferidos. f) Imposto de renda e contribuição social: São calculados e registrados 
com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das demonstrações fi nanceiras, de acor-
do com o regime de competência. g) Ativo não circulante (investimento em controlada, imobilizado e 
intangível): Demonstrado ao custo de aquisição e construção, corrigido monetariamente até 31 de de-
zembro de 1995 nos casos aplicáveis e combinado com os seguintes aspectos: • Investimento em contro-
lada avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos são demonstrados ao 
custo, deduzido da provisão para perdas. • Gastos pré-operacionais capitalizados ao imobilizado durante 
o período de construção e a fase de testes pré-operacionais dos bens, quando aplicável. • Depreciação de 
bens do imobilizado calculada pelo método linear, às taxas anuais médias mencionadas na nota explica-
tiva nº 10. Em atendimento ao parágrafo 54 do Pronunciamento CPC 13 - Adoção Inicial, a Companhia e 
sua controlada efetuaram a primeira análise periódica do prazo de vida útil-econômica dos bens com efei-
tos a partir de 1º de janeiro de 2009. h) Passivos circulantes: Demonstrados por valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias in-
corridas. i) Empréstimos e fi nanciamentos (passivo não circulante): Atualizados monetariamente com 
base nas variações monetárias e cambiais, quando aplicável, acrescidos dos respectivos encargos incor-
ridos até as datas de encerramento dos exercícios de acordo com as cláusulas contratuais. j) Provisão 
para contingências: Constituída para as causas cujas probabilidades de perda são consideradas prová-
veis pelos assessores legais e pela Administração da Companhia e de sua controlada, considerando a na-
tureza dos processos e a experiência da Administração em causas semelhantes. Os assuntos classifi ca-
dos como obrigações legais encontram-se provisionados, independentemente do desfecho esperado de 
causas que os questionem. k) Valores em moeda estrangeira: Os ativos e passivos monetários denomi-
nados em moeda estrangeira são convertidos para reais pela taxa de câmbio nas datas de encerramento 
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dos exercícios. As diferenças decorrentes da conversão da moeda foram reconhecidas nas demonstra-
ções do resultado. l) Lucro por ação: Calculado com base na quantidade de ações em circulação nas da-
tas de encerramento dos exercícios.
3. Demonstrações Contábeis Consolidadas: Base para consolidação: As demonstrações contábeis 
consolidadas incluem as demonstrações contábeis da Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. e suas con-
troladas direta e indiretas, a seguir relacionadas:
 Percentual de participação
  Direta  Indireta
 2020 2019 2020 2019
Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial 
 Importadora e Exportadora Ltda ............................................  99,999 99,999 - -
Brinquedos Estrela Indústria e Comércio Ltda. .......................  - - 99,990 99,990
Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio Ltda .......  - - 99,998 99,998
Brinquemolde Armazéns Gerais Ltda. .....................................  - - 99,000 99,000
Starcom do Nordeste Comércio 
 e Indústria de Brinquedos Ltda. .............................................  - - 99,990 99,990
JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda .............................  - - 90,000 90,000
CATU Comércio de Cosméticos EIRELI..................................  - - 100,000 100,000
Editora Estrela Cultural Ltda ....................................................  99,900 99,900 - -
Estrella del Paraguay S.A. ........................................................  99,920 99,920 - -
Principais procedimentos de consolidação: a. Consolidação de 100% dos saldos das contas de ativos 
e passivos entre as companhias, utilizando as demonstrações contábeis consolidadas das companhias 
controladas. b. Eliminação das transações (receitas e despesas) e saldos patrimoniais entre as compa-
nhias. c. Eliminação do saldo de provisão para perdas em contrapartida ao passivo a descoberto. d. Des-
taque do valor da participação dos acionistas minoritários nas demonstrações contábeis consolidadas.
4. Contas a Receber
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Contas a receber......................................................................  7.160 2.283 74.132 48.035
Provisão para devedores duvidosos ........................................  (1) (9) (7.916) (5.496)
A.V.P. Duplicatas a receber ......................................................  (4) (16) (237) (556)
 7.155 2.258 65.979 41.983
Ajuste a Valor Presente Duplicatas a Receber a Taxa de CDI.
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Até 30 dias ...............................................................................  4 16 16 91
De 31 a 60 dias ........................................................................  - - 85 126
De 61 a 90 dias ........................................................................  - - 110 83
De 91 a 120 dias ......................................................................  - - 5 135
Acima de 120 dias....................................................................  - - 22 121
 4 16 238 556
O ajuste a valor presente foi calculado com base na taxa do mês de Dezembro de 2020 do CDI levando 
em consideração os vencimentos futuros das duplicatas a receber.
5. Estoques
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Produtos acabados ..................................................................  2.001 1.660 10.304 10.677
Produtos semi-acabados .........................................................  1.172 1.854 3.207 3.202
Estoque de terceiros em nosso poder .....................................  - - - 41
Matérias-primas e materiais auxiliares ....................................  3.920 5.322 8.207 8.468
 7.093 8.836 20.718 22.388
Provisão para desvalorização dos estoques ...........................  (3.500) (3.519) (3.509) (3.525)
 3.593 5.317 17.209 18.863
6. Partes Relacionadas
Mútuo
Controladora 2019 Adições Baixas Juros 2020
Estrela Distribuidora de Brinquedos 
 Comercial Importadora e Exportadora Ltda.......................  (54.690) - - - (54.690)
Brinquemolde Armazéns Gerais Ltda. .................................  330 - - - 330
Brinquedos Estrela Indústria e Comércio Ltda. ...................  908 - - - 908
Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio Ltda. ..  12.069 - - - 12.069
Starcom do Nordeste Comércio e 
 Indústria de Brinquedos Ltda. ............................................  8.065 - - - 8.065
Starcom Ltda. .......................................................................  28.775 - - - 28.775
JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda .........................  12.033 - - - 12.033
CATU Comércio de Cosméticos EIRELI..............................  4.226 - - - 4.226
Editora Estrela Cultural Ltda ................................................  1.240 - - - 1.240
 12.956 - - - 12.956
Consolidado 2019 Adições Baixas Juros 2019
Starcom Ltda. .......................................................................  8.535 - - - 8.535
 8.535 - - - 8.535
A partir do exercício de 2019 a Companhia passou a adotar o sistema de pagamento de despesas das 
empresas do grupo de acordo com a disponibilidade fi nanceira de cada sociedade, em conta corrente, 
com encontro periódico de contas de crédito/débito entre as sociedades, sem cobrança de juros, eliminan-
do os mútuos, salvo exceções que serão tratadas pontualmente.
Controladora – CC 31/12/2019 Adições Baixas 31/12/2020
Estrela Distribuidora de Brinquedos 
 Comercial Importadora e Exportadora Ltda..................... - 54.093 (80.577) (26.484)
Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio Ltda . - 27.105 (7.628) 19.477
JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda ....................... - 1.292 (687) 605
CATU Comércio de Cosméticos EIRELI............................ - 9.653 (7.944) 1.709
Editora Estrela Cultural Ltda .............................................. - 46 (35) 11
Starcom do Nordeste Comércio e 
 Indústria de Brinquedos Ltda. .......................................... - 353 (160) 193
 - 92.542 (97.031) (4.489)
Receita de vendas entre companhias
Controladora 2020 2019
Manufatura de Brinquedos Estrela S/A. ......................................................................... 20.691 19.238
Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda ........ 427 1.832
Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio Ltda ............................................. 79.381 28.742
Starcom do Nordeste Comércio de Indústria de Brinquedos Ltda................................ 88 16
JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda ................................................................... 1.605 1.621
CATU Comércio de Cosméticos EIRELI........................................................................ 23 380
Estrella del Paraguay CATU Comércio de Cosméticos EIRELI .................................... - -
Editora Estrela Cultural Ltda .......................................................................................... 1.452 23
 103.667 51.852
a) Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (EDB) – Saldo prove-
niente de operações mercantis. Tais operações são liquidadas através do pagamento de despesas da 
Controladora por parte da empresa controlada. b) Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio 
Ltda. (BLIC) – Mútuos provenientes de operações de licenciamentos de marcas de terceiros para utiliza-
ção nos produtos “Estrela” e prestação de serviços de montagem para a MBE. c) Brinquemolde Armazéns 
Gerais Ltda (BAG) – Até o exercício de 2004 a BEIC utilizava os serviços de armazenagem da BAG em 
Itapira. d) Starcom do Nordeste Comércio e Indústria de Brinquedos Ltda – Saldos de mútuo provenientes 
de operações mercantis e pagamentos de despesas operacionais. e) Starcom Ltda. – Saldos decorrentes 
de pagamentos de despesas de construção da planta fabril de Itapira – SP, de propriedade da empresa 
coligada e cujos pagamentos foram efetuados pela Controladora. Estes créditos poderão ser realizados 
futuramente, por meio da cobrança por parte da Starcom de aluguel pela utilização do imóvel que atual-
mente não é cobrado. f) JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda - A Companhia deliberou adquirir o 
controle societário da JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda. com sede na Estrada Municipal Km 01, 
S/N, Bloco D, Zona Rural, Três Pontas, MG, CEP 37190-000, registrada na JUCEMG sob o nº 31210165532 
em 25/06/2014, e no CNPJ sob o nº 20.500.250/0001-06. Essa sociedade possui benefícios fi scais con-
cedidos pelo Estado de Minas Gerais e se dedica a fabricação de brinquedos e jogos recreativos, comér-
cio atacadista de brinquedos e brindes. Isso possibilita que a JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda 
possa continuar a auferir tais benefícios como controlada do Grupo de Sociedades da Companhia. O va-
lor da aquisição importou em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ou seja 18.000 quotas no valor nominal de 
R$1,00 (hum real) cada uma, representando 90% do capital social, através da sociedade controlada Es-
trela – Distribuidora de Brinquedos, Comercial, Importadora e Exportadora Ltda., sociedade com sede na 
Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, Pinheiros, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
61.780.375/0001-06, cujo pagamento ocorreu em 06 de outubro de 2016.
Outras Partes Relacionadas – Contrato de empréstimo
Controladora 2020 2019
Carlos Antônio Tilkian .................................................................................................... 2.804 2.674
 2.804 2.674
Em 11/07/2014 através da Escritura Pública de Transação Preventiva de Litígio com Dação em Pagamen-
to, do 11º Tabelião de Notas de SP, celebrada com Itaú/Unibanco S.A., o acionista controlador Sr. Carlos 
Antonio Tilkian pagou com recursos próprios a dívida da Companhia no valor de R$ 1.491.347,13 passan-
do assim a ser credor da Companhia por essa importância. A taxa de juros paga ao Itaú/Unibanco era da 

ordem de 2,3212% ao mês e foi reduzida para 2,056% ao mês, conforme decidido pela Administração da 
Companhia, dando assim tratamento equitativo a esse mútuo. A partir de 1 de janeiro de 2016, conforme 
contrato de mútuo assinado entre as partes, a Companhia passou a remuneração desse mútuo de taxa 
fi xa para variável, na base do CDI, permanecendo essa taxa durante todo o exercício. Para o exercício de 
2021 a Companhia poderá rever as taxas de remuneração caso haja necessidade, dependendo das alte-
rações do mercado fi nanceiro e observadas as normas legais aplicáveis a esse mútuo, se houver. O pa-
gamento do principal e dos juros ao acionista controlador está em atraso e o Mútuo não traz nenhum efei-
to relevante, fi nanceiro ou contábil para a companhia, sendo pouco signifi cativo em relação ao total dos 
empréstimos tomados pela Companhia durante o exercício passado.
Remuneração do pessoal chave da administração
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Salários ....................................................................................  845 1.134 845 1.134
Encargos ..................................................................................  15 108 15 108
Benefícios.................................................................................  - 65 - 65
 860 1.307 860 1.307
7. Outros Créditos
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Adiantamentos .........................................................................  1.521 2.970 2.752 5.004
Impostos a Recuperar ..............................................................  20.802 5.494 33.027 16.875
Aplicações Financeiras ............................................................  - - - -
Investimentos à Classifi car ......................................................  621 657 1.002 990
Outros Créditos ........................................................................  291 95 304 109
 23.235 9.216 37.085 22.978
A companhia teve uma decisão favorável em sua ação para a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo 
do PIS e COFINS, originando um crédito no valor de R$ 15.292 no primeiro trimestre de 2020.
8. Depósitos Judiciais
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Depósitos em TDA – IPI ...........................................................  2.548 5.580 2.548 5.580
Deságio na aquisição de TDA´s – IPI ......................................  (914) (2.010) (914) (2.010)
Depósito judicial - processo .....................................................  72.907 69.875 72.907 69.875
 74.541 73.445 74.541 73.445
Juros a receber sobre TDAs ....................................................  46 94 46 94
TDA´s em carteira ....................................................................  - - - -
Outros créditos .........................................................................  8.497 8.385 8.497 8.385
 8.543 8.479 8.543 8.479
 83.084 81.924 83.084 81.924
Depósitos em TDA - IPI: Em 13 de novembro de 1992, a Companhia obteve decisão judicial favorável re-
lativa ao IPI para compensação do valor correspondente à variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal 
- BTNF, entre o 9º e o 45º dia de recolhimento do imposto, referente ao período de julho de 1989 a janei-
ro de 1991. Os créditos foram tomados no período de agosto de 1992 a novembro de 1994 e reconheci-
dos nos resultados dos exercícios por ocasião da efetiva compensação. Em garantia, foram oferecidos Tí-
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tulos da Dívida Agrária - TDA´s adquiridos no mercado, com preços que variam entre 45% e 65% do seu 
valor de face. Por entender que os juros incidentes sobre os TDA´s excedem a garantia oferecida, a Com-
panhia solicitou e obteve ordem judicial determinando que os juros vencidos e pagos sejam creditados em 
uma conta especial, em seu nome, na Caixa Econômica Federal - CEF. Vem sendo reconhecido no resul-
tado do exercício, como receitas fi nanceiras, os juros calculados de 6% ao ano. Os juros auferidos são de-
positados na conta da companhia junto a CEF, como parte integrante do depósito judicial que será utiliza-
do pela Companhia para pagamento em dinheiro do valor do débito principal no Refi s da Copa. Os juros 
não foram liberados para a Companhia permanecendo apenas como crédito em conta corrente na CEF, 
devido a existência de bloqueio judicial. Tendo em vista a possibilidade de pagamento à vista ou parcela-
mento de débitos tributários federais aprovado pela Lei 12.996 de 18 de junho de 2014 e legislação com-
plementar, a Companhia optou em desistir do litígio judicial e requereu em Juízo que o valor do débito prin-
cipal fosse pago à vista no valor de R$ 137.602. O pagamento do valor principal do débito tributário será 
feito com a utilização do depósito judicial em dinheiro, resultante de créditos de resgate de TDA’s e juros, 
existentes na Caixa Econômica Federal em Brasília. Os demais valores desse débito, relativos a multa e 
acréscimos fi nanceiros, serão pagos através de compensação contábil de créditos decorrentes de prejuí-
zos fi scais e de base negativa de CSLL, existentes nas empresas integrantes do Grupo de Sociedades 
controladas pela Companhia, na forma prevista na legislação do REFIS/2014. Dessa forma a Companhia 
tem a expectativa de liquidar, integralmente, essa contingência judicial, relativa ao principal, multas e 
acréscimos fi nanceiros desse débito em aberto assim que for homologada a opção de pagamento, tanto 
pela Receita Federal do Brasil como também pelo Juízo Federal competente para liberar os valores exis-
tentes, depositados judicialmente na Caixa Econômica Federal em Brasília. Até a presente data a Recei-
ta Federal do Brasil ainda não havia feito a verifi cação dos prejuízos fi scais e da base negativa de CSLL 
na contabilidade da Companhia para homologar esses créditos, que serão utilizados para pagamento da 
multa e acréscimos fi nanceiros do débito em questão. Sem esse procedimento da Receita Federal do Bra-
sil não poderá ainda ser concluído e efetivado o pagamento da dívida com os benefícios do REFIS 2014. 
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) vem discutindo junto ao Poder Judiciário o critério de 
liquidação desse débito da União, garantido pelos TDAs, inexistindo ainda uma decisão defi nitiva com 
trânsito em julgado. Assim não existem efeitos contábeis concretos a serem reconhecidos neste exercício. 
A Companhia tem também direito a receber diferenças de taxa de juros - entre TR/Selic da CEF - sobre 
os depósitos judiciais, sendo que a CEF durante o exercício contestou em Juízo essas diferenças. Porém 
não existe nenhuma decisão defi nitiva a esse respeito, mantendo a Companhia a expectativa de receber 
tais diferenças de juros. A Companhia vem pagando, provisoriamente, o percentual de 1,2% a título de Pe-
nhora de Faturamento, determinada pelo Juiz da 6ª Vara das Execuções Fiscais Federais de São Paulo 
para pagamento de alguns débitos de Tributos Federais. Assim que forem considerados quitados os res-
pectivos débitos a penhora pode ser encerrada ou aproveitada para pagamentos de outros débitos fede-
rais, tudo dependendo das próximas decisões judiciais.
9. Créditos Tributários
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
ITBI ...........................................................................................  4.173 4.058 4.173 4.058
 4.173 4.058 4.173 4.058
ITBI
Em 31 de dezembro de 2001, com base em acórdão do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo que reco-
nheceu o direito de crédito referente ao ITBI progressivo pago a mais sobre venda de imóvel e conside-
rando que o STJ já declarou a inconstitucionalidade desse imposto. O ITBI está sendo atualizado à razão 
de 0,5% ao mês.
10. Imobilizado
 Taxa anual Controladora Consolidado
 depreciação em % 2020 2019 2020 2019
Terrenos .......................................................  86 86 638 638
Edifi cações ................................................... 4 26 26 328 328
Máquinas e equipamentos ........................... 10 50.595 50.698 58.043 58.147
Moldes e ferramentas .................................. 10 83.894 83.632 84.262 83.994
Instalações ................................................... 10 1.248 1.249 5.905 5.905
Móveis e utensílios ....................................... 10 1.842 1.835 2.564 2.554
Computadores e periféricos ......................... 20 1.852 2.261 3.821 4.290
Outros ...........................................................  1.013 1.013 4.211 4.659
  140.556 140.800 159.772 160.515
Depreciação acumulada ..............................  (127.042) (125.220) (141.749) (138.570)
  13.514 15.580 18.023 21.945
11. Intangível
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Intangível ..................................................................................  1.464 1.463 1.752 1.737
 1.464 1.463 1.752 1.737
12. Empréstimos e Financiamentos
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Moeda Nacional .......................................................................  18.837 14.761 67.107 50.592
 18.837 14.761 67.107 50.592
Curto Prazo ..............................................................................  18.837 14.761 67.107 50.592
Longo Prazo .............................................................................  - - - -
 18.837 14.761 67.107 50.592
Os empréstimos destinam-se a capital de giro com juros entre 1,60% a 2,60% ao mês. Como garantia, fo-
ram concedidas duplicatas a receber, notas promissórias e/ou aval do acionista controlador.
 MBE Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Banco Itaú S/A .........................................................................  - - - -
Carlos A. Tilkian .......................................................................  2.804 2.674 2.804 2.674
 2.804 2.674 2.804 2.674
Havia uma dívida com o Banco Itaú S/A na Brinquedos Estrela Indústria e Comércio Ltda de R$ 3.198 e 
na Manufatura de Brinquedos Estrela S/A de R$ 904. Em julho de 2014 foram utilizados recursos do pre-
sidente da companhia Sr. Carlos Antonio Tilkian, para quitação de dívida com o Banco Itaú S/A, passan-
do a ser, portanto a dívida com o Sr. Carlos Antonio Tilkian, vide nota explicativa nº 6.
13. Impostos a Recolher
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
IPI .............................................................................................  53.321 58.790 65.804 58.790
ICMS ........................................................................................  108.292 103.081 150.715 136.287
PIS ............................................................................................  8.860 8.746 20.650 19.891
COFINS ....................................................................................  47.870 47.264 120.711 116.791
Fundo de Turismo ....................................................................  - - 243 243
ICMS Substituição Tributária ....................................................  41.637 39.337 41.149 38.848
Impostos retidos na fonte .........................................................  1.192 2.206 1.628 2.535
IR sobre lucro ...........................................................................  - - 6.495 6.388
CSSL ........................................................................................  - - 2.360 2.321
 - - 97 -
ISS ............................................................................................  - - 1 10
 261.172 253.093 409.133 382.104
Correspondem aos saldos a pagar de impostos referentes a diversas competências, vencidos e não pa-
gos, devidamente atualizados na forma da legislação em vigor. Os Impostos Federais foram incluídos no 
pedido de parcelamento referente REFIS 2009.
14. Impostos Parcelados
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Refi s 2009 ................................................................................  14.826 15.123 18.303 18.599
Refi s .........................................................................................  58.416 57.292 58.416 57.292
Paes .........................................................................................  7.058 6.723 7.058 6.723
ICMS ........................................................................................  34.437 28.088 75.958 69.043
PIS, COFINS, IPI .....................................................................  - - 5.230 5.224
INSS, IPTU, FGTS ...................................................................  1.275 1.140 1.646 1.349
 116.012 108.366 166.611 158.230
Curto prazo ..............................................................................  10.372 10.102 38.123 32.133
Longo prazo .............................................................................  105.640 98.264 128.488 126.097
 116.012 108.366 166.611 158.230
Balanço REFIS/PAES
Curto prazo .................................................................................................................. 1.927
Longo prazo ................................................................................................................. 63.547
 65.474
Notas explicativas
Refi s ............................................................................................................................. 58.416
Paes (Refi s II) ............................................................................................................... 7.058
 65.474
Refi s
 R$
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................................................................... 57.292
Pagamentos efetuados ................................................................................................ -
Atualização monetária ................................................................................................. 1.124
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ........................................................................... 58.416
Em 23 de março de 2000, a Companhia optou pelo Refi s, nos termos da MP nº 2.004, de 10 de março de 
2000, no intuito de regularizar débitos fi scais, no âmbito da Receita Federal, referentes aos exercícios de 
1998, 1999 e 2000. O saldo da dívida está sendo atualizado com base na variação mensal da Taxa de Ju-
ros a Longo Prazo - TJLP. A Companhia interrompeu o pagamento do Refi s, o que provocaria o vencimen-
to antecipado dos débitos, tornando-os sujeitos a Ação Executiva Judicial das autoridades fi scais. A admi-
nistração decidiu manter a contabilização desse passivo no exigível a longo prazo. Como garantia ao Re-
fi s, foram arrolados os seguintes bens ou ativos, pertencente à controlada Estrela Distribuidora de Brin-
quedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda.: • Bens do ativo imobilizado - imóveis; • Terreno no dis-
trito de Parelheiros - São Paulo, com área de 24.427 m². • Box 828 do edifício situado na Avenida Passos, 
101 - Rio de Janeiro. Foi solicitado junto à Receita Federal o extrato do REFIS atualizado, recebido pelo 
CAC PAULISTA - DERAT/SP 01.18.186-6 Nº 107, mas ainda a Companhia não obteve resposta conclusi-
va até o fechamento das Notas Explicativas, estando o assunto ainda em fase de esclarecimento.

Refi s 2009
 R$
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................................................................... 18.559
Pagamentos efetuados ................................................................................................ (148)
Atualização monetária ................................................................................................. (108)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ........................................................................... 18.303
A Manufatura de Brinquedos Estrela S/A e a Brinquemolde Licenciamento Indústria e Comércio Ltda. op-
taram pela inclusão parcial de débitos federais no Refi s da Crise. Tais débitos foram contabilizados no pas-
sivo exigível a longo prazo, sendo que a lei não exigiu garantias para esses parcelamentos.
Paes
 R$
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................................................................... 6.723
Atualização monetária ................................................................................................. 335
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ........................................................................... 7.058
A Manufatura de Brinquedos Estrela S/A, a Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial, Importadora 
e Exportadora Ltda, e a Brinquemolde Armazéns Gerais Ltda resolveram optar por parcelamento de di-
versos débitos passados de ICMS devidos ao Estado de São Paulo, que estavam em discussão judicial 
ou administrativa, aproveitando os incentivos concedidos pelo Governo do Estado de São Paulo, e tam-
bém a Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio Ltda, resolveu optar pelo parcelamento de 
ICMS no estado de Minas Gerais, visando a liquidação desses passivos fi scais a longo prazo. Com a 
mesma fi nalidade foram parcelados débitos de ICMS no Estado do Rio de Janeiro e débitos de IPTU de 
imóvel com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Situação que também ocorreram com a Starcom do 
Nordeste Comércio de Indústria de Brinquedos Ltda e JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda, parce-
lando débitos Federais junto à Receita Federal. REFIS 2014: A Companhia optou pelo parcelamento de 
vários débitos federais, com antecipação de 5 parcelas e o saldo a pagar em 179 parcelas mensais, sen-
do que a Lei 12996/14 não exigiu garantias para esse parcelamento. Além disso a Companhia está plei-
teando, em Juízo, que o valor do saldo remanescente de TDA’s referidos na nota explicativa nº 8 após o 

pagamento do principal do débito garantido, seja aplicado no pagamento do principal de outros débitos 
do INSS e de outros impostos federais. Tudo dependerá de autorização judicial para aplicação desse sal-
do remanescente dos depósitos existentes. Conforme permitido na lei do REFIS/2014 também as multas 
e acréscimos fi nanceiros desses débitos seriam pagos através de compensação dos prejuízos fi scais e 
base negativa de cálculo CSLL existentes nas empresas do Grupo de Sociedades controladas pela Com-
panhia. A Companhia aguarda o desfecho favorável do parcelamento e de seus benefícios com o deferi-
mento da Receita Federal do Brasil para aplicar os ajustes decorrentes das compensações das TDA e 
dos prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. PERT 
2017: A Companhia optou pelo parcelamento de vários débitos de tributos federais pelo regime Progra-
ma Especial de Regularização Tributária (Pert) aprovado pela lei 13.496 de 24 de outubro de 2017. A lei 
não exigiu garantias para esse parcelamento, mas condicionou a permanência dos contribuintes no 
PERT ao recolhimento regular dos impostos federais correntes. A empresa escolheu o pagamento de 
débitos até 15 milhões, com o benefício de redução para pagamento de 5% do valor da dívida consoli-
dada, em 5 parcelas mensais. O restante da dívida será pago à vista pela utilização de prejuízos fi scais 
e bases negativas de CSLL, próprios (débitos administrados pela PGFN ou RFB) ou de suas controla-
das diretas ou indiretas (débitos administrados pela RFB). Igual opção foi feita pela sociedade controla-
da Brinquemolde Licenciamento Indústria e Comércio Ltda. A controlada Estrela Distribuidora de Brin-
quedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda optou pelo parcelamento. A Companhia teve reco-
nhecido pela Receita Federal do Brasil os pagamentos em dinheiro e a utilização dos créditos da Com-
panhia e de suas controladas, relativamente ao Prejuízo Fiscal e Bases de Cálculos Negativas do CSLL 
relativamente aos débitos de tributos federais sendo que os efeitos desses pagamentos foram reconhe-
cidos nas demonstrações fi nanceiras, sendo R$ 14.118 no Resultado e R$ 27.264 na rubrica de Prejuí-
zo Acumulado. A parte referente aos efeitos das opções pelo PERT relativamente a débitos previdenciá-
rios (INSS) serão reconhecidos quando forem identifi cados como “Liquidado” pela RFB, com utilização 
dos créditos de Prejuízos Fiscais e Bases de Cálculos Negativas do CSLL utilizados para pagamento 
do saldo remanescente desses débitos, o que até o término do exercício não ocorreu. Quando do reco-
nhecimento desse parcelamento, a Companhia estima que o impacto do PERT no Prejuízo Acumulado 
seja de R$ 26.743 e na Demonstração do Resultado de R$ 13.801.

...continuação

15. Perdas com Investimentos: Quadro de investimentos em controladas
   Patrimônio líquido Prejuízo/Lucro Total das cotas - Cotas possuídas inves- Resultado da equi- Valor contábil da
Controlada Período Capital social (passivo a descoberto) do exercício capital da investida tidora participação (%) valência patrimonial provisão para perda
EDB .................................... 2020 132.464 (181.308) (5.535) 100.000 99,9990 (5.535) (181.306)
 2019 132.464 (175.772) (20.559) 100.000 99,9990 (20.558) (175.771)
BEIC ................................... 2020 6.797 (36.413) (178) 600.000 99,9900 (177) (36.409)
 2019 6.797 (36.235) (332) 600.000 99,9900 (332) (36.232)
BLIC ................................... 2020 5.000 (221.880) (530) 50.000 99,9980 (530) (221.876)
 2019 5.000 (221.350) (168) 50.000 99,9980 (168) (221.346)
BAG .................................... 2020 20 (45.621) (1) 100 99,0000 (1) (45.165)
 2019 20 (45.620) - 100 99,0000 - (45.164)
JM ...................................... 2020 20 (2.166) (15) 20.000 90,0000 (13) (1.949)
 2019 20 (2.305) (3.152) 20.000 90,0000 (2.837) (2.075)
EEC .................................... 2020 100 (1.447) (29) 10.000 99,9000 (29) (1.445)
 2019 100 (1.504) (661) 10.000 99,9000 (660) (1.502)
CATU .................................. 2020 88 (1.654) (136) 20.000 100,0000 (136) (1.654)
 2019 88 (1.934) (727) 20.000 100,0000 (727) (1.934)
STARCOM NE ................... 2020 10.000 (16.141) (1.064) 10.000 99,9900 (1.063) (16.140)
 2019 10.000 (16.215) (4.559) 10.000 99,9900 (4.559) (16.213)
EDP .................................... 2020 178 (945) (509) 10.000 99,9200 (508) (944)
 2019 148 (392) 56 10.000 99,9200 56 (391)

16. Provisão para Contingências: A Companhia é parte envolvida em ações judiciais e processos admi-
nistrativos, decorrentes do curso normal de suas operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, 
cíveis e de outras naturezas. A provisão para contingências foi constituída segundo as informações rece-
bidas dos consultores jurídicos com relação às demandas judiciais pendentes classifi cadas como perda 
provável. Aquelas demandas classifi cadas como perdas remotas, possíveis ou sem classifi cação (ou não 
valorizadas) não foram provisionadas. O montante de R$ 13.395, que se referia à contingência de nature-
za tributária (Pis - decreto Lei 2.445/88 e 2.449/88), foi baixado pela administração, em 2006, com base 
na opinião dos assessores jurídicos, que consideram o assunto tratado resolvido por meio de decisão fa-
vorável do conselho de contribuintes e a Resolução 45 do Senado Federal. A Provisão registrada em 31 
de dezembro de 2020 no montante de R$ 2.824 no Consolidado e individualmente por empresa R$ 2.503 
na MBE, R$ 306 na BLIC e R$ 15 na EDB, possuem a fi nalidade de absorver eventuais perdas em pro-
cessos cíveis e trabalhistas. Com base na opinião de seus assessores jurídicos a Companhia vem classi-
fi cando como de Perda Provável as contingências decorrentes de disputas judiciais sobre os quais não 
haja mais recurso processual cabível ou que tenha sido objeto de Sumula Vinculante do STF ou de deci-
são judicial com efeito semelhante. Demonstramos no quadro a seguir, a natureza das contingências ati-
vas e passivas que foram avaliadas, como perdas prováveis, possíveis ou remotas pelos assessores jurí-
dicos externos da empresa, a valores históricos.
 Ativas
 Probabilidade de Ganho
 31/12/2020
Natureza Remoto Possível Provável R$
Cíveis....................................................................................... 8.662 3 - -
Tributárias ................................................................................ 219.851 5.882 - -
Trabalhistas ............................................................................. 19 - - -
 228.532 5.885 - -
 Passivas
 Probabilidade de Perda
 31/12/2020
Natureza Remoto Possível Provável R$
Cíveis....................................................................................... 2.728 24.212 60 -
Tributárias ................................................................................ 1 1.039.703 1.406 -
Trabalhistas ............................................................................. 1 6.733 1.358 -
 2.730 1.070.648 2.824 -
17. Capital Social: O capital subscrito está representado por 808.350 ações, sendo que 269.450 ações 
ordinárias e 538.900 preferenciais, sem valor nominal. As ações preferenciais têm as seguintes vanta-
gens: i. Prioridade no recebimento de dividendos de 6% ao ano, não cumulativo. ii. Direito de participar 
em igualdade de condições, sempre proporcionalmente com as ações ordinárias na distribuição de di-
videndos, bonifi cações ou qualquer título, do remanescente dos lucros sociais de cada exercício. iii. 
Prioridade no reembolso de capital, em caso de liquidação da Companhia. Através da Assembleia Ge-
ral Extraordinária de 27 de abril de 2017, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP sob número 
346.534/17-3 em 27 de julho 2017, foi aprovado o Grupamento das ações antigas da Companhia, na 
proporção de 20 ações antigas para 1 ação nova da mesma espécie e sem valor nominal, permanecen-
do inalterado o capital social de R$ 30.602.186,56. A posição acima mencionada representa a nova 
quantidade de ações após o Grupamento. O Grupamento foi totalmente concluído e houve sobras irre-
levantes de frações que foram leiloadas na B3 em São Paulo – Capital em dezembro de 2018 fi cando 
assim liquidada defi nitivamente essa operação de Grupamento.
18. Despesas com Vendas
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Provisão para devedores duvidosos ........................................  8 (1) (2.420) 327
Outras despesas com vendas .................................................  (1) (136) (84) (164)
Comissões ...............................................................................  (128) (32) (1.710) (1.528)
Direitos autorais .......................................................................  (45) 1.571 (3.160) 728
Propaganda e publicidade .......................................................  (1.111) (420) (3.495) (3.600)
Fretes .......................................................................................  (498) (374) (12.389) (10.071)
Bonifi cações a clientes ............................................................  (5) (11) (5.585) (7.630)
 (1.781) 597 (28.840) (21.938)
A variação na conta Direitos Autorais se deve ao aumento da linha de produtos com licenciamento, assim 
como os aumentos dos contratos de royalties.
19. Resultado Financeiro Líquido
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Juros recebidos ........................................................................  - 2 21 108
Juros sobre mútuo ...................................................................  - - - -
Descontos obtidos....................................................................  6 70 83 168
Rendimentos de aplicações fi nanceiras ..................................  - - 20 64
Juros sobre impostos a recuperar ...........................................  433 115 434 115
Juros sobre TDAs .....................................................................  1.047 826 1.047 826
A.V.P. Clientes ..........................................................................  22 33 481 998
Outras Receitas Financeiras ....................................................  178 1 179 10
( + ) Receitas fi nanceiras .......................................................  1.686 1.047 2.265 2.289
Juros sobre empréstimos .........................................................  - (13) (5.708) (4.300)
Juros sobre desconto duplicatas .............................................  - (85) (2.750) (3.000)
Juros sobre conta garantida ....................................................  154 (267) (837) (3.240)
Juros sobre cheque..................................................................  (154) - (4.469) (3.237)
Juros sobre cheque especial ...................................................  - (121) - (315)
Juros sobre recompra de títulos ..............................................  8 256 (43) (58)
Juros sobre mútuo ...................................................................  - - - -
Juros sobre pagamento fornecedores .....................................  (8) - (808) (700)
Juros sobre impostos em atraso ..............................................  (17.860) (8.048) (23.636) (14.944)
Despesas com cartões ............................................................  - - (10) (34)
Descontos concedidos .............................................................  - (4) (40) (75)
IOF ...........................................................................................  (1) (266) (275) (470)
Despesa resgate de TDA .........................................................  - - - (1)
Outras despesas fi nanceiras ...................................................  (162) (40) (2.522) (3.930)
Despesas bancárias ................................................................  (11) (228) (1.377) (1.289)
Encargos p/concessão de garantia .........................................  - - (480) -
A.V.P. Clientes ..........................................................................  1 (36) (162) (965)
(-) Despesas fi nanceiras .......................................................  (18.033) (8.852) (43.117) (36.558)
(=) Total Líquido ......................................................................  (16.347) (7.805) (40.852) (34.269)

20. Cobertura de Seguros: A Companhia adota a política de efetuar a cobertura de seguros para os bens 
do imobilizado e para os estoques sujeitos a riscos por seu valor de reposição, como também para cober-
tura de lucros cessantes e eventuais danos causados a terceiros. Em 31 de Dezembro de 2020, a cober-
tura de seguros era a seguinte:
RC - Responsabilidade Civil Geral
Limite Máximo Garantia ...................................................................................................  6.000
Limite Máximo Indenização .............................................................................................  6.000
CE - Compreensivo Empresarial
Total Risco Declarado ......................................................................................................  136.886
Limite Máximo Indenização .............................................................................................  30.000
21. Prejuízo Fiscal e Base Negativa da Contribuição Social: A Companhia tem prejuízo fi scal acumu-
lado em 31 de dezembro de 2020 de R$ 175.843 (R$ 167.982 em 31 de dezembro de 2019) e base ne-
gativa de CSLL no valor de R$ 249.358 (R$ 241.497 em 31 de dezembro de 2019). De acordo com a nota 
explicativa nº 14, parte dos saldos de prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas de Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido da controladora e controladas, foram incluídos no pedido de parcelamento atre-
lado ao REFIS 2014. A Companhia aguarda o deferimento por parte da Receita Federal do Brasil para pro-
ceder o registro contábil dos valores envolvidos cujos montantes são:
  Bases Benefício
 Prejuízos Negativas Esperado
 Fiscais de CSLL no REFIS
Manufatura de Brinquedos Estrela (Controladora) .......................... 198.820 181.567 66.046
Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial 
 Importadora e Exportadora Ltda .................................................... 38.963 29.996 12.441
Brinquedos Estrela Indústria e Comércio Ltda. ............................... 31.918 31.996 10.859
Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio Ltda ............... 18.734 - 4.683
 288.435 243.559 94.029
22. Instrumentos Financeiros: A Companhia desenvolve controles para os riscos de crédito, taxas de ju-
ros e de câmbio e operacionais. Os valores diferentes dos reconhecidos nas demonstrações contábeis po-
dem ser assim demonstrados:
Controladora 31/12/2020
Depósito Judicial TDA-IPI .......................................................................................................... 2.548
Bloqueio Judicial C/C ................................................................................................................. 72.907
Valor contábil .............................................................................................................................. 75.455
Valor de Mercado ....................................................................................................................... 1.554
Valor de resgate no vencimento ................................................................................................ 2.548
O valor contábil dos instrumentos fi nanceiros referentes aos demais ativos e passivos equivale, aproxi-
madamente, a seu valor de mercado. 23. Análise de Risco: As Companhias não possuem transações 
no mercado derivativo. As controladas da Companhia possuem empréstimos e fi nanciamentos em moe-
da nacional. No quadro abaixo são considerados três cenários de risco para os indexadores de moedas 
desses passivos fi nanceiros, sendo o cenário provável o adotado pela Companhia. Além desse cenário, 
a CVM, através da Instrução nº 475, determinou que fossem apresentados mais dois cenários com de-
terioração de 25% e 50% das variáveis de risco consideradas, para os quais tomou como base 31 de 
dezembro de 2020.

Consolidado
Passivo Financeiro Risco Provável (I) Cenário I Cenário II
Empréstimos e Financiamentos (IFC) ........................   67.107 67.245 67.273
Referência para Passivos Financeiros .......................  Aumento 
 da taxa em - 25% 50%
CDI ..............................................................................   0,1645% 0,2056% 0,2468%
24. Eventos Subsequentes: A Pandemia do Coronavírus Covid-19, continuou durante todo o exercício, 
atingindo as atividades econômicas da economia global provocando a diminuição da produção em mui-
tos setores nacionais e internacionais. Contudo para a Companhia não houve redução da produção de 
suas unidades industriais de Itapira-SP, Três Pontas-MG e Ribeirópolis-SE. Efetivamente, com as restri-
ções feitas pelas autoridades públicas, para impedir a propagação da doença, a presença das crianças 
nas escolas e outros espaços públicos, foi proibida ou restringida. As crianças passaram a fi car mais 
tempo em casa. Isso provocou o consumo de jogos e outros brinquedos da coleção da Companhia cuja 
demanda aumentou em relação ao exercício anterior. Não houve ociosidade na produção, mas difi cul-
dade em produzir todos os brinquedos exigidos pelo mercado. Dessa forma não houve refl exos contá-
beis nos custos fi xos da Companhia ou outros efeitos similares. A Companhia não faz qualquer proje-
ção ofi cial de resultados para o novo exercício em face da imprevisibilidade criada pela pandemia e con-
tinua, através da Administração e de seu quadro técnico de colaboradores, acompanhando atentamen-
te a evolução da pandemia para evitar, na medida do possível, eventuais efeitos adversos em seu de-
sempenho econômico.
25. AFAC – Adiantamento a Futuro Aumento de Capital: A COMPANHIA visando aumentar o capital de 
giro de suas sociedades controladas Editora Estrela Cultural Ltda., Starcom do Nordeste Comércio e 
Indústria de Brinquedos Ltda., Catu Comércio de Cosméticos Empresa Individual de Responsabi-
lidade Limitada – Eireli, JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda., durante o presente exercício fez 
diversos adiantamentos para futuro aumento de capital dessas sociedades. O aumento de capital das so-
ciedades controladas deverá, preferencialmente, ser efetivado nos próximos 120 dias após o encerramen-
to do exercício, obedecidas as normas legais aplicáveis ao assunto. Os valores a serem incorporados ao 
capital social são os seguintes:
Controladora Controlada AFAC 
MBE EEC 86.069,59
EDB SCNE 1.137.186,00
EDB CATU 415.957,73
EDB JM 154.094,11
Dessa forma essa capitalização deverá melhorar o desempenho dessas sociedades controladas e au-
mentará o patrimônio do Grupo de Sociedades da Companhia.
26. Auditoria Externa: Nos termos da Instrução CVM Nº 381/2003 informamos que a Manufatura de 
Brinquedos Estrela contratou a PGBR RODYO’S AUDITORES INDEPENDENTES S.S. para a presta-
ção de serviços de auditoria de suas demonstrações contábeis preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Adicionalmente, cabe mencionar que a PGBR não prestou outros servi-
ços não diretamente vinculados à auditoria das demonstrações contábeis. A nossa prática na contrata-
ção de serviços de auditores independentes visa assegurar que não haja confl ito de interesses, perda 
de independência ou objetividade.

CARLOS ANTONIO TILKIAN

SYNESIO BATISTA DA COSTA                             RUBENS DECOUSSAU TILKIAN
CARLOS ANTONIO TILKIAN - Presidente

AIRES JOSÉ LEAL FERNANDES - Diretor de Marketing
MARCIO CRUZ

Contador CRC 1SP 208.543/O-0

Em reunião de 26 de março de 2021, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial de dezembro de 2020, as correspondentes 
Demonstrações de Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações de Fluxos de Caixa e da Demonstração do Valor Adicionado, referente ao período de doze meses, fi ndo nessa mesma data.

Os diretores declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações fi nanceiras 
(controladora e consolidado) fi ndo 31/12/2020 da Manufatura de Brinquedos Estrela S/A.

Os diretores declaram que concordam com as opiniões expressas 
pela PGBR Rodyos Auditores Independentes S.S. no parecer dos auditores.

Aos Administradores da 
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. - Itapira – SP
Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis, individuais e consolidadas, da MANUFATURA DE 
BRINQUEDOS ESTRELA S.A.(“Companhia”), identifi cadas como Controladora e Consolidado, respecti-
vamente, que compreendem o Balanço Patrimonial individual e consolidado em 31 de Dezembro de 2020, 
e as respectivas Demonstrações individuais e consolidadas do Resultado, do Resultado Abrangente, das 
Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira, in-
dividual e consolidada, da MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A., em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho individual e consolidado, de suas operações e os seus fl uxos de caixa individuais e 
consolidados, para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accouting Standards 
Board (IASB). Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à Companhia e suas Controladas, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional e nas Normas Profi ssionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião. Incerteza Signifi cativa Relacionada a Continuidade Operacional: A Companhia 
vem incorrendo em prejuízo ano após ano, em 2020 o prejuízo foi de R$ 15.698 mil (R$ 40.874 mil em 
2019). Ainda que a Companhia venha apresentando resultados operacionais positivos, permanece em 31 
de dezembro de 2020, patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) no montante de R$ 494.233 mil 
(R$ 478.535 mil em 2019), razão pela qual mantemos essa incerteza. Conforme descrito na Nota Explica-
tiva n° 1, a Administração da Companhia, em conjunto com seus acionistas controladores, continua com 
seu plano de melhorar a efi ciência e competitividade, mediante uma gestão que privilegia a melhor opção 
entre importar e produzir internamente, assim como de uma administração mais rigorosa do capital de 
giro, sempre com o objetivo de recuperação para a geração de lucros consistentes e, assim, suprir a insu-
fi ciência de capital de giro próprio e diminuir progressivamente seu passivo a descoberto. As demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas na premissa da continuidade normal dos ne-
gócios da Companhia, portanto, não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classifi cação dos 
valores de ativos ou quanto aos valores e classifi cação de passivos que seriam requeridos na impossibili-
dade de a Controladora e suas Controladas continuarem suas operações. Esse assunto não modifi ca nos-
sa opinião. Principais Assuntos de Auditoria: Os principais assuntos de auditoria são aqueles que em 
nosso julgamento profi ssional, foram os mais signifi cativos em nossa auditoria do exercício corrente. Es-
ses assuntos foram abordados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas como um todo, a ao formar nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 1. Títulos da Dívida 
Agrária: Conforme informado na nota explicativa n° 8, a Companhia possui Títulos de Dívida Agrária - 
TDA, bloqueados judicialmente em virtude de processo tributário relativo à dívida de IPI geradas entre os 
exercícios de 1992 e 1994. Tendo em vista a existência de outros débitos tributários federais e solicitação 
de inclusão no programa de parcelamento denominado REFIS 2014, a Companhia requereu em juízo que 
os referidos títulos fossem utilizados para liquidação das dívidas. No entanto, dependem do deferimento 
do pedido de parcelamento e homologação dos prejuízos fi scais apresentados à Receita Federal do Bra-
sil. Como nossa auditoria conduziu esse assunto Esse é o ativo mais relevante da Companhia e está en-
volvido em incerteza sobre o processo de parcelamento de obrigações tributárias. Nossos exames consis-
tiram principalmente na conferência dos cálculos de atualização desses títulos, na utilização correta do va-
lor de face de mercado por título adquirido e comprovação da existência e titularidade desses créditos, me-
diante carta de confi rmação externa emitida pela Caixa Econômica Federal, que é a Instituição Financei-
ra responsável pela custódia desses títulos. Também analisamos a opinião dos assessores jurídicos quan-
to a efetiva possibilidade de utilização desses títulos para os fi ns esperados. Desse modo consideramos 
adequados os critérios de contabilização e divulgação desse ativo. 2. Provisão para Contingências: A 
Nota Explicativa n° 16 informa que a Companhia é parte em diversas demandas judiciais para as quais a 
avaliação de risco é realizada com o auxílio de assessoria jurídica interna com base na legislação vigen-
te e jurisprudências relacionadas aos respectivos riscos. As provisões desses processos estão baseadas 

na melhor estimativa que a Administração possui na data base das Demonstrações Financeiras. Como es-
sas estimativas são calcadas em tratamento probabilístico nesta data base, a liquidação das ações pode 
resultar em valores divergentes dos mensurados no processo de julgamento dessas estimativas. Como 
nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos de auditoria nesse caso incluíram: i) ava-
liação e discussão sobre as políticas da Administração para provisão de contingências, bem como dos 
controles adotados para registro, identifi cação, avaliação e divulgação dos riscos envolvidos; ii) obtenção 
de cartas de confi rmação dos assessores jurídicos com o detalhamento dos processos e a avaliação dos 
riscos envolvidos e probabilidades de perdas; iii) Avaliação sobre a adequação das divulgações nas De-
monstrações Financeiras. Com base no resultado de nossos procedimentos, consideramos aceitáveis as 
estimativas e as divulgações preparadas pela Administração. Ênfase: 1. REFIS 2014: Chamamos aten-
ção para o fato de que a Companhia aguarda homologação da Receita Federal do Brasil para a efetiva 
mensuração e reconhecimento contábil dos efeitos decorrentes do possível deferimento de inclusão nos 
programas especiais de parcelamento, previsto na Lei n° 12.996/2014, denominado REFIS 2014 (Nota 
Explicativa N° 14). Dessa forma, as demonstrações contábeis não incluem ajuste que porventura venham 
a ser requeridos por ocasião da consolidação defi nitiva do referido débito fi scal. Não modifi camos nossa 
opinião em virtude desse assunto. 2. PERT – Débitos Previdenciários: A Nota Explicativa n° 14 informa 
que a Companhia reconheceu nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, os efeitos relativos ao 
reconhecimento do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT sobre os débitos de tributos 
federais, nos montantes de R$ 14.118 mil no Resultado do Exercício e de R$ 27.264 mil na rubrica de pre-
juízos acumulados, mas que não reconheceu os eventuais efeitos no passivo, resultado e patrimônio líqui-
do do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT sobre os débitos previdenciários, de manei-
ra conservadora, pois tais débitos não foram defi nitivamente identifi cados como “liquidados” pela RFB, e 
seus valores, ainda que estimados pela Companhia, conforme descrito na Nota, não são defi nitivos. Em 
2019 e 2020 esse quadro se manteve inalterado, mas a Companhia espera que esses refl exos aconteçam 
no exercício de 2021. Esse assunto não modifi ca nossa opinião. Outros Assuntos: 1. DVA: Examinamos 
também as Demonstrações individuais e consolidadas do Valor Adicionado – DVA, referente ao exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2020, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e 
apresentada como informação suplementar, pois sua apresentação não é requerida pelas normas contá-
beis. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente 
e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os aspectos relevantes, em relação às 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras Informações que Acompanham as Demons-
trações Contábeis Individuais e Consolidadas e o Relatório do Auditor: A administração da Compa-
nhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado concluirmos que 
há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da Administração e da Governança pelas De-
monstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), 
emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, indi-
viduais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis Individuais e Consoli-
dadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fi ssional, e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: - Identifi camos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenien-
te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omis-
são ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia e suas 
Controladas. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audito-
ria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar 
dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas Contro-
ladas. Se concluirmos que existe uma incerteza signifi cativa devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, ou 
incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Companhia e suas Controladas a não mais se manter em continuidade ope-
racional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - 
Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras das entida-
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, con-
sequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cati-
vas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos 
durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e co-
municamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nos-
sa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram ob-
jeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considera-
dos como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, des-
sa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso rela-
tório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quan-
do, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em 
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspecti-
va razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de Março de 2021.
PGBR RODYOS AUDITORES INDEPENDENTES S.S - CRC 2SP 002000/O-0
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
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DIRETORIA CONTADOR
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tulos da Dívida Agrária - TDA´s adquiridos no mercado, com preços que variam entre 45% e 65% do seu 
valor de face. Por entender que os juros incidentes sobre os TDA´s excedem a garantia oferecida, a Com-
panhia solicitou e obteve ordem judicial determinando que os juros vencidos e pagos sejam creditados em 
uma conta especial, em seu nome, na Caixa Econômica Federal - CEF. Vem sendo reconhecido no resul-
tado do exercício, como receitas fi nanceiras, os juros calculados de 6% ao ano. Os juros auferidos são de-
positados na conta da companhia junto a CEF, como parte integrante do depósito judicial que será utiliza-
do pela Companhia para pagamento em dinheiro do valor do débito principal no Refi s da Copa. Os juros 
não foram liberados para a Companhia permanecendo apenas como crédito em conta corrente na CEF, 
devido a existência de bloqueio judicial. Tendo em vista a possibilidade de pagamento à vista ou parcela-
mento de débitos tributários federais aprovado pela Lei 12.996 de 18 de junho de 2014 e legislação com-
plementar, a Companhia optou em desistir do litígio judicial e requereu em Juízo que o valor do débito prin-
cipal fosse pago à vista no valor de R$ 137.602. O pagamento do valor principal do débito tributário será 
feito com a utilização do depósito judicial em dinheiro, resultante de créditos de resgate de TDA’s e juros, 
existentes na Caixa Econômica Federal em Brasília. Os demais valores desse débito, relativos a multa e 
acréscimos fi nanceiros, serão pagos através de compensação contábil de créditos decorrentes de prejuí-
zos fi scais e de base negativa de CSLL, existentes nas empresas integrantes do Grupo de Sociedades 
controladas pela Companhia, na forma prevista na legislação do REFIS/2014. Dessa forma a Companhia 
tem a expectativa de liquidar, integralmente, essa contingência judicial, relativa ao principal, multas e 
acréscimos fi nanceiros desse débito em aberto assim que for homologada a opção de pagamento, tanto 
pela Receita Federal do Brasil como também pelo Juízo Federal competente para liberar os valores exis-
tentes, depositados judicialmente na Caixa Econômica Federal em Brasília. Até a presente data a Recei-
ta Federal do Brasil ainda não havia feito a verifi cação dos prejuízos fi scais e da base negativa de CSLL 
na contabilidade da Companhia para homologar esses créditos, que serão utilizados para pagamento da 
multa e acréscimos fi nanceiros do débito em questão. Sem esse procedimento da Receita Federal do Bra-
sil não poderá ainda ser concluído e efetivado o pagamento da dívida com os benefícios do REFIS 2014. 
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) vem discutindo junto ao Poder Judiciário o critério de 
liquidação desse débito da União, garantido pelos TDAs, inexistindo ainda uma decisão defi nitiva com 
trânsito em julgado. Assim não existem efeitos contábeis concretos a serem reconhecidos neste exercício. 
A Companhia tem também direito a receber diferenças de taxa de juros - entre TR/Selic da CEF - sobre 
os depósitos judiciais, sendo que a CEF durante o exercício contestou em Juízo essas diferenças. Porém 
não existe nenhuma decisão defi nitiva a esse respeito, mantendo a Companhia a expectativa de receber 
tais diferenças de juros. A Companhia vem pagando, provisoriamente, o percentual de 1,2% a título de Pe-
nhora de Faturamento, determinada pelo Juiz da 6ª Vara das Execuções Fiscais Federais de São Paulo 
para pagamento de alguns débitos de Tributos Federais. Assim que forem considerados quitados os res-
pectivos débitos a penhora pode ser encerrada ou aproveitada para pagamentos de outros débitos fede-
rais, tudo dependendo das próximas decisões judiciais.
9. Créditos Tributários
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
ITBI ...........................................................................................  4.173 4.058 4.173 4.058
 4.173 4.058 4.173 4.058
ITBI
Em 31 de dezembro de 2001, com base em acórdão do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo que reco-
nheceu o direito de crédito referente ao ITBI progressivo pago a mais sobre venda de imóvel e conside-
rando que o STJ já declarou a inconstitucionalidade desse imposto. O ITBI está sendo atualizado à razão 
de 0,5% ao mês.
10. Imobilizado
 Taxa anual Controladora Consolidado
 depreciação em % 2020 2019 2020 2019
Terrenos .......................................................  86 86 638 638
Edifi cações ................................................... 4 26 26 328 328
Máquinas e equipamentos ........................... 10 50.595 50.698 58.043 58.147
Moldes e ferramentas .................................. 10 83.894 83.632 84.262 83.994
Instalações ................................................... 10 1.248 1.249 5.905 5.905
Móveis e utensílios ....................................... 10 1.842 1.835 2.564 2.554
Computadores e periféricos ......................... 20 1.852 2.261 3.821 4.290
Outros ...........................................................  1.013 1.013 4.211 4.659
  140.556 140.800 159.772 160.515
Depreciação acumulada ..............................  (127.042) (125.220) (141.749) (138.570)
  13.514 15.580 18.023 21.945
11. Intangível
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Intangível ..................................................................................  1.464 1.463 1.752 1.737
 1.464 1.463 1.752 1.737
12. Empréstimos e Financiamentos
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Moeda Nacional .......................................................................  18.837 14.761 67.107 50.592
 18.837 14.761 67.107 50.592
Curto Prazo ..............................................................................  18.837 14.761 67.107 50.592
Longo Prazo .............................................................................  - - - -
 18.837 14.761 67.107 50.592
Os empréstimos destinam-se a capital de giro com juros entre 1,60% a 2,60% ao mês. Como garantia, fo-
ram concedidas duplicatas a receber, notas promissórias e/ou aval do acionista controlador.
 MBE Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Banco Itaú S/A .........................................................................  - - - -
Carlos A. Tilkian .......................................................................  2.804 2.674 2.804 2.674
 2.804 2.674 2.804 2.674
Havia uma dívida com o Banco Itaú S/A na Brinquedos Estrela Indústria e Comércio Ltda de R$ 3.198 e 
na Manufatura de Brinquedos Estrela S/A de R$ 904. Em julho de 2014 foram utilizados recursos do pre-
sidente da companhia Sr. Carlos Antonio Tilkian, para quitação de dívida com o Banco Itaú S/A, passan-
do a ser, portanto a dívida com o Sr. Carlos Antonio Tilkian, vide nota explicativa nº 6.
13. Impostos a Recolher
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
IPI .............................................................................................  53.321 58.790 65.804 58.790
ICMS ........................................................................................  108.292 103.081 150.715 136.287
PIS ............................................................................................  8.860 8.746 20.650 19.891
COFINS ....................................................................................  47.870 47.264 120.711 116.791
Fundo de Turismo ....................................................................  - - 243 243
ICMS Substituição Tributária ....................................................  41.637 39.337 41.149 38.848
Impostos retidos na fonte .........................................................  1.192 2.206 1.628 2.535
IR sobre lucro ...........................................................................  - - 6.495 6.388
CSSL ........................................................................................  - - 2.360 2.321
 - - 97 -
ISS ............................................................................................  - - 1 10
 261.172 253.093 409.133 382.104
Correspondem aos saldos a pagar de impostos referentes a diversas competências, vencidos e não pa-
gos, devidamente atualizados na forma da legislação em vigor. Os Impostos Federais foram incluídos no 
pedido de parcelamento referente REFIS 2009.
14. Impostos Parcelados
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Refi s 2009 ................................................................................  14.826 15.123 18.303 18.599
Refi s .........................................................................................  58.416 57.292 58.416 57.292
Paes .........................................................................................  7.058 6.723 7.058 6.723
ICMS ........................................................................................  34.437 28.088 75.958 69.043
PIS, COFINS, IPI .....................................................................  - - 5.230 5.224
INSS, IPTU, FGTS ...................................................................  1.275 1.140 1.646 1.349
 116.012 108.366 166.611 158.230
Curto prazo ..............................................................................  10.372 10.102 38.123 32.133
Longo prazo .............................................................................  105.640 98.264 128.488 126.097
 116.012 108.366 166.611 158.230
Balanço REFIS/PAES
Curto prazo .................................................................................................................. 1.927
Longo prazo ................................................................................................................. 63.547
 65.474
Notas explicativas
Refi s ............................................................................................................................. 58.416
Paes (Refi s II) ............................................................................................................... 7.058
 65.474
Refi s
 R$
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................................................................... 57.292
Pagamentos efetuados ................................................................................................ -
Atualização monetária ................................................................................................. 1.124
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ........................................................................... 58.416
Em 23 de março de 2000, a Companhia optou pelo Refi s, nos termos da MP nº 2.004, de 10 de março de 
2000, no intuito de regularizar débitos fi scais, no âmbito da Receita Federal, referentes aos exercícios de 
1998, 1999 e 2000. O saldo da dívida está sendo atualizado com base na variação mensal da Taxa de Ju-
ros a Longo Prazo - TJLP. A Companhia interrompeu o pagamento do Refi s, o que provocaria o vencimen-
to antecipado dos débitos, tornando-os sujeitos a Ação Executiva Judicial das autoridades fi scais. A admi-
nistração decidiu manter a contabilização desse passivo no exigível a longo prazo. Como garantia ao Re-
fi s, foram arrolados os seguintes bens ou ativos, pertencente à controlada Estrela Distribuidora de Brin-
quedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda.: • Bens do ativo imobilizado - imóveis; • Terreno no dis-
trito de Parelheiros - São Paulo, com área de 24.427 m². • Box 828 do edifício situado na Avenida Passos, 
101 - Rio de Janeiro. Foi solicitado junto à Receita Federal o extrato do REFIS atualizado, recebido pelo 
CAC PAULISTA - DERAT/SP 01.18.186-6 Nº 107, mas ainda a Companhia não obteve resposta conclusi-
va até o fechamento das Notas Explicativas, estando o assunto ainda em fase de esclarecimento.

Refi s 2009
 R$
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................................................................... 18.559
Pagamentos efetuados ................................................................................................ (148)
Atualização monetária ................................................................................................. (108)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ........................................................................... 18.303
A Manufatura de Brinquedos Estrela S/A e a Brinquemolde Licenciamento Indústria e Comércio Ltda. op-
taram pela inclusão parcial de débitos federais no Refi s da Crise. Tais débitos foram contabilizados no pas-
sivo exigível a longo prazo, sendo que a lei não exigiu garantias para esses parcelamentos.
Paes
 R$
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................................................................... 6.723
Atualização monetária ................................................................................................. 335
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ........................................................................... 7.058
A Manufatura de Brinquedos Estrela S/A, a Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial, Importadora 
e Exportadora Ltda, e a Brinquemolde Armazéns Gerais Ltda resolveram optar por parcelamento de di-
versos débitos passados de ICMS devidos ao Estado de São Paulo, que estavam em discussão judicial 
ou administrativa, aproveitando os incentivos concedidos pelo Governo do Estado de São Paulo, e tam-
bém a Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio Ltda, resolveu optar pelo parcelamento de 
ICMS no estado de Minas Gerais, visando a liquidação desses passivos fi scais a longo prazo. Com a 
mesma fi nalidade foram parcelados débitos de ICMS no Estado do Rio de Janeiro e débitos de IPTU de 
imóvel com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Situação que também ocorreram com a Starcom do 
Nordeste Comércio de Indústria de Brinquedos Ltda e JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda, parce-
lando débitos Federais junto à Receita Federal. REFIS 2014: A Companhia optou pelo parcelamento de 
vários débitos federais, com antecipação de 5 parcelas e o saldo a pagar em 179 parcelas mensais, sen-
do que a Lei 12996/14 não exigiu garantias para esse parcelamento. Além disso a Companhia está plei-
teando, em Juízo, que o valor do saldo remanescente de TDA’s referidos na nota explicativa nº 8 após o 

pagamento do principal do débito garantido, seja aplicado no pagamento do principal de outros débitos 
do INSS e de outros impostos federais. Tudo dependerá de autorização judicial para aplicação desse sal-
do remanescente dos depósitos existentes. Conforme permitido na lei do REFIS/2014 também as multas 
e acréscimos fi nanceiros desses débitos seriam pagos através de compensação dos prejuízos fi scais e 
base negativa de cálculo CSLL existentes nas empresas do Grupo de Sociedades controladas pela Com-
panhia. A Companhia aguarda o desfecho favorável do parcelamento e de seus benefícios com o deferi-
mento da Receita Federal do Brasil para aplicar os ajustes decorrentes das compensações das TDA e 
dos prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. PERT 
2017: A Companhia optou pelo parcelamento de vários débitos de tributos federais pelo regime Progra-
ma Especial de Regularização Tributária (Pert) aprovado pela lei 13.496 de 24 de outubro de 2017. A lei 
não exigiu garantias para esse parcelamento, mas condicionou a permanência dos contribuintes no 
PERT ao recolhimento regular dos impostos federais correntes. A empresa escolheu o pagamento de 
débitos até 15 milhões, com o benefício de redução para pagamento de 5% do valor da dívida consoli-
dada, em 5 parcelas mensais. O restante da dívida será pago à vista pela utilização de prejuízos fi scais 
e bases negativas de CSLL, próprios (débitos administrados pela PGFN ou RFB) ou de suas controla-
das diretas ou indiretas (débitos administrados pela RFB). Igual opção foi feita pela sociedade controla-
da Brinquemolde Licenciamento Indústria e Comércio Ltda. A controlada Estrela Distribuidora de Brin-
quedos Comercial Importadora e Exportadora Ltda optou pelo parcelamento. A Companhia teve reco-
nhecido pela Receita Federal do Brasil os pagamentos em dinheiro e a utilização dos créditos da Com-
panhia e de suas controladas, relativamente ao Prejuízo Fiscal e Bases de Cálculos Negativas do CSLL 
relativamente aos débitos de tributos federais sendo que os efeitos desses pagamentos foram reconhe-
cidos nas demonstrações fi nanceiras, sendo R$ 14.118 no Resultado e R$ 27.264 na rubrica de Prejuí-
zo Acumulado. A parte referente aos efeitos das opções pelo PERT relativamente a débitos previdenciá-
rios (INSS) serão reconhecidos quando forem identifi cados como “Liquidado” pela RFB, com utilização 
dos créditos de Prejuízos Fiscais e Bases de Cálculos Negativas do CSLL utilizados para pagamento 
do saldo remanescente desses débitos, o que até o término do exercício não ocorreu. Quando do reco-
nhecimento desse parcelamento, a Companhia estima que o impacto do PERT no Prejuízo Acumulado 
seja de R$ 26.743 e na Demonstração do Resultado de R$ 13.801.

...continuação

15. Perdas com Investimentos: Quadro de investimentos em controladas
   Patrimônio líquido Prejuízo/Lucro Total das cotas - Cotas possuídas inves- Resultado da equi- Valor contábil da
Controlada Período Capital social (passivo a descoberto) do exercício capital da investida tidora participação (%) valência patrimonial provisão para perda
EDB .................................... 2020 132.464 (181.308) (5.535) 100.000 99,9990 (5.535) (181.306)
 2019 132.464 (175.772) (20.559) 100.000 99,9990 (20.558) (175.771)
BEIC ................................... 2020 6.797 (36.413) (178) 600.000 99,9900 (177) (36.409)
 2019 6.797 (36.235) (332) 600.000 99,9900 (332) (36.232)
BLIC ................................... 2020 5.000 (221.880) (530) 50.000 99,9980 (530) (221.876)
 2019 5.000 (221.350) (168) 50.000 99,9980 (168) (221.346)
BAG .................................... 2020 20 (45.621) (1) 100 99,0000 (1) (45.165)
 2019 20 (45.620) - 100 99,0000 - (45.164)
JM ...................................... 2020 20 (2.166) (15) 20.000 90,0000 (13) (1.949)
 2019 20 (2.305) (3.152) 20.000 90,0000 (2.837) (2.075)
EEC .................................... 2020 100 (1.447) (29) 10.000 99,9000 (29) (1.445)
 2019 100 (1.504) (661) 10.000 99,9000 (660) (1.502)
CATU .................................. 2020 88 (1.654) (136) 20.000 100,0000 (136) (1.654)
 2019 88 (1.934) (727) 20.000 100,0000 (727) (1.934)
STARCOM NE ................... 2020 10.000 (16.141) (1.064) 10.000 99,9900 (1.063) (16.140)
 2019 10.000 (16.215) (4.559) 10.000 99,9900 (4.559) (16.213)
EDP .................................... 2020 178 (945) (509) 10.000 99,9200 (508) (944)
 2019 148 (392) 56 10.000 99,9200 56 (391)

16. Provisão para Contingências: A Companhia é parte envolvida em ações judiciais e processos admi-
nistrativos, decorrentes do curso normal de suas operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, 
cíveis e de outras naturezas. A provisão para contingências foi constituída segundo as informações rece-
bidas dos consultores jurídicos com relação às demandas judiciais pendentes classifi cadas como perda 
provável. Aquelas demandas classifi cadas como perdas remotas, possíveis ou sem classifi cação (ou não 
valorizadas) não foram provisionadas. O montante de R$ 13.395, que se referia à contingência de nature-
za tributária (Pis - decreto Lei 2.445/88 e 2.449/88), foi baixado pela administração, em 2006, com base 
na opinião dos assessores jurídicos, que consideram o assunto tratado resolvido por meio de decisão fa-
vorável do conselho de contribuintes e a Resolução 45 do Senado Federal. A Provisão registrada em 31 
de dezembro de 2020 no montante de R$ 2.824 no Consolidado e individualmente por empresa R$ 2.503 
na MBE, R$ 306 na BLIC e R$ 15 na EDB, possuem a fi nalidade de absorver eventuais perdas em pro-
cessos cíveis e trabalhistas. Com base na opinião de seus assessores jurídicos a Companhia vem classi-
fi cando como de Perda Provável as contingências decorrentes de disputas judiciais sobre os quais não 
haja mais recurso processual cabível ou que tenha sido objeto de Sumula Vinculante do STF ou de deci-
são judicial com efeito semelhante. Demonstramos no quadro a seguir, a natureza das contingências ati-
vas e passivas que foram avaliadas, como perdas prováveis, possíveis ou remotas pelos assessores jurí-
dicos externos da empresa, a valores históricos.
 Ativas
 Probabilidade de Ganho
 31/12/2020
Natureza Remoto Possível Provável R$
Cíveis....................................................................................... 8.662 3 - -
Tributárias ................................................................................ 219.851 5.882 - -
Trabalhistas ............................................................................. 19 - - -
 228.532 5.885 - -
 Passivas
 Probabilidade de Perda
 31/12/2020
Natureza Remoto Possível Provável R$
Cíveis....................................................................................... 2.728 24.212 60 -
Tributárias ................................................................................ 1 1.039.703 1.406 -
Trabalhistas ............................................................................. 1 6.733 1.358 -
 2.730 1.070.648 2.824 -
17. Capital Social: O capital subscrito está representado por 808.350 ações, sendo que 269.450 ações 
ordinárias e 538.900 preferenciais, sem valor nominal. As ações preferenciais têm as seguintes vanta-
gens: i. Prioridade no recebimento de dividendos de 6% ao ano, não cumulativo. ii. Direito de participar 
em igualdade de condições, sempre proporcionalmente com as ações ordinárias na distribuição de di-
videndos, bonifi cações ou qualquer título, do remanescente dos lucros sociais de cada exercício. iii. 
Prioridade no reembolso de capital, em caso de liquidação da Companhia. Através da Assembleia Ge-
ral Extraordinária de 27 de abril de 2017, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP sob número 
346.534/17-3 em 27 de julho 2017, foi aprovado o Grupamento das ações antigas da Companhia, na 
proporção de 20 ações antigas para 1 ação nova da mesma espécie e sem valor nominal, permanecen-
do inalterado o capital social de R$ 30.602.186,56. A posição acima mencionada representa a nova 
quantidade de ações após o Grupamento. O Grupamento foi totalmente concluído e houve sobras irre-
levantes de frações que foram leiloadas na B3 em São Paulo – Capital em dezembro de 2018 fi cando 
assim liquidada defi nitivamente essa operação de Grupamento.
18. Despesas com Vendas
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Provisão para devedores duvidosos ........................................  8 (1) (2.420) 327
Outras despesas com vendas .................................................  (1) (136) (84) (164)
Comissões ...............................................................................  (128) (32) (1.710) (1.528)
Direitos autorais .......................................................................  (45) 1.571 (3.160) 728
Propaganda e publicidade .......................................................  (1.111) (420) (3.495) (3.600)
Fretes .......................................................................................  (498) (374) (12.389) (10.071)
Bonifi cações a clientes ............................................................  (5) (11) (5.585) (7.630)
 (1.781) 597 (28.840) (21.938)
A variação na conta Direitos Autorais se deve ao aumento da linha de produtos com licenciamento, assim 
como os aumentos dos contratos de royalties.
19. Resultado Financeiro Líquido
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Juros recebidos ........................................................................  - 2 21 108
Juros sobre mútuo ...................................................................  - - - -
Descontos obtidos....................................................................  6 70 83 168
Rendimentos de aplicações fi nanceiras ..................................  - - 20 64
Juros sobre impostos a recuperar ...........................................  433 115 434 115
Juros sobre TDAs .....................................................................  1.047 826 1.047 826
A.V.P. Clientes ..........................................................................  22 33 481 998
Outras Receitas Financeiras ....................................................  178 1 179 10
( + ) Receitas fi nanceiras .......................................................  1.686 1.047 2.265 2.289
Juros sobre empréstimos .........................................................  - (13) (5.708) (4.300)
Juros sobre desconto duplicatas .............................................  - (85) (2.750) (3.000)
Juros sobre conta garantida ....................................................  154 (267) (837) (3.240)
Juros sobre cheque..................................................................  (154) - (4.469) (3.237)
Juros sobre cheque especial ...................................................  - (121) - (315)
Juros sobre recompra de títulos ..............................................  8 256 (43) (58)
Juros sobre mútuo ...................................................................  - - - -
Juros sobre pagamento fornecedores .....................................  (8) - (808) (700)
Juros sobre impostos em atraso ..............................................  (17.860) (8.048) (23.636) (14.944)
Despesas com cartões ............................................................  - - (10) (34)
Descontos concedidos .............................................................  - (4) (40) (75)
IOF ...........................................................................................  (1) (266) (275) (470)
Despesa resgate de TDA .........................................................  - - - (1)
Outras despesas fi nanceiras ...................................................  (162) (40) (2.522) (3.930)
Despesas bancárias ................................................................  (11) (228) (1.377) (1.289)
Encargos p/concessão de garantia .........................................  - - (480) -
A.V.P. Clientes ..........................................................................  1 (36) (162) (965)
(-) Despesas fi nanceiras .......................................................  (18.033) (8.852) (43.117) (36.558)
(=) Total Líquido ......................................................................  (16.347) (7.805) (40.852) (34.269)

20. Cobertura de Seguros: A Companhia adota a política de efetuar a cobertura de seguros para os bens 
do imobilizado e para os estoques sujeitos a riscos por seu valor de reposição, como também para cober-
tura de lucros cessantes e eventuais danos causados a terceiros. Em 31 de Dezembro de 2020, a cober-
tura de seguros era a seguinte:
RC - Responsabilidade Civil Geral
Limite Máximo Garantia ...................................................................................................  6.000
Limite Máximo Indenização .............................................................................................  6.000
CE - Compreensivo Empresarial
Total Risco Declarado ......................................................................................................  136.886
Limite Máximo Indenização .............................................................................................  30.000
21. Prejuízo Fiscal e Base Negativa da Contribuição Social: A Companhia tem prejuízo fi scal acumu-
lado em 31 de dezembro de 2020 de R$ 175.843 (R$ 167.982 em 31 de dezembro de 2019) e base ne-
gativa de CSLL no valor de R$ 249.358 (R$ 241.497 em 31 de dezembro de 2019). De acordo com a nota 
explicativa nº 14, parte dos saldos de prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas de Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido da controladora e controladas, foram incluídos no pedido de parcelamento atre-
lado ao REFIS 2014. A Companhia aguarda o deferimento por parte da Receita Federal do Brasil para pro-
ceder o registro contábil dos valores envolvidos cujos montantes são:
  Bases Benefício
 Prejuízos Negativas Esperado
 Fiscais de CSLL no REFIS
Manufatura de Brinquedos Estrela (Controladora) .......................... 198.820 181.567 66.046
Estrela Distribuidora de Brinquedos Comercial 
 Importadora e Exportadora Ltda .................................................... 38.963 29.996 12.441
Brinquedos Estrela Indústria e Comércio Ltda. ............................... 31.918 31.996 10.859
Brinquemolde Licenciamento, Indústria e Comércio Ltda ............... 18.734 - 4.683
 288.435 243.559 94.029
22. Instrumentos Financeiros: A Companhia desenvolve controles para os riscos de crédito, taxas de ju-
ros e de câmbio e operacionais. Os valores diferentes dos reconhecidos nas demonstrações contábeis po-
dem ser assim demonstrados:
Controladora 31/12/2020
Depósito Judicial TDA-IPI .......................................................................................................... 2.548
Bloqueio Judicial C/C ................................................................................................................. 72.907
Valor contábil .............................................................................................................................. 75.455
Valor de Mercado ....................................................................................................................... 1.554
Valor de resgate no vencimento ................................................................................................ 2.548
O valor contábil dos instrumentos fi nanceiros referentes aos demais ativos e passivos equivale, aproxi-
madamente, a seu valor de mercado. 23. Análise de Risco: As Companhias não possuem transações 
no mercado derivativo. As controladas da Companhia possuem empréstimos e fi nanciamentos em moe-
da nacional. No quadro abaixo são considerados três cenários de risco para os indexadores de moedas 
desses passivos fi nanceiros, sendo o cenário provável o adotado pela Companhia. Além desse cenário, 
a CVM, através da Instrução nº 475, determinou que fossem apresentados mais dois cenários com de-
terioração de 25% e 50% das variáveis de risco consideradas, para os quais tomou como base 31 de 
dezembro de 2020.

Consolidado
Passivo Financeiro Risco Provável (I) Cenário I Cenário II
Empréstimos e Financiamentos (IFC) ........................   67.107 67.245 67.273
Referência para Passivos Financeiros .......................  Aumento 
 da taxa em - 25% 50%
CDI ..............................................................................   0,1645% 0,2056% 0,2468%
24. Eventos Subsequentes: A Pandemia do Coronavírus Covid-19, continuou durante todo o exercício, 
atingindo as atividades econômicas da economia global provocando a diminuição da produção em mui-
tos setores nacionais e internacionais. Contudo para a Companhia não houve redução da produção de 
suas unidades industriais de Itapira-SP, Três Pontas-MG e Ribeirópolis-SE. Efetivamente, com as restri-
ções feitas pelas autoridades públicas, para impedir a propagação da doença, a presença das crianças 
nas escolas e outros espaços públicos, foi proibida ou restringida. As crianças passaram a fi car mais 
tempo em casa. Isso provocou o consumo de jogos e outros brinquedos da coleção da Companhia cuja 
demanda aumentou em relação ao exercício anterior. Não houve ociosidade na produção, mas difi cul-
dade em produzir todos os brinquedos exigidos pelo mercado. Dessa forma não houve refl exos contá-
beis nos custos fi xos da Companhia ou outros efeitos similares. A Companhia não faz qualquer proje-
ção ofi cial de resultados para o novo exercício em face da imprevisibilidade criada pela pandemia e con-
tinua, através da Administração e de seu quadro técnico de colaboradores, acompanhando atentamen-
te a evolução da pandemia para evitar, na medida do possível, eventuais efeitos adversos em seu de-
sempenho econômico.
25. AFAC – Adiantamento a Futuro Aumento de Capital: A COMPANHIA visando aumentar o capital de 
giro de suas sociedades controladas Editora Estrela Cultural Ltda., Starcom do Nordeste Comércio e 
Indústria de Brinquedos Ltda., Catu Comércio de Cosméticos Empresa Individual de Responsabi-
lidade Limitada – Eireli, JM Comércio e Indústria de Plásticos Ltda., durante o presente exercício fez 
diversos adiantamentos para futuro aumento de capital dessas sociedades. O aumento de capital das so-
ciedades controladas deverá, preferencialmente, ser efetivado nos próximos 120 dias após o encerramen-
to do exercício, obedecidas as normas legais aplicáveis ao assunto. Os valores a serem incorporados ao 
capital social são os seguintes:
Controladora Controlada AFAC 
MBE EEC 86.069,59
EDB SCNE 1.137.186,00
EDB CATU 415.957,73
EDB JM 154.094,11
Dessa forma essa capitalização deverá melhorar o desempenho dessas sociedades controladas e au-
mentará o patrimônio do Grupo de Sociedades da Companhia.
26. Auditoria Externa: Nos termos da Instrução CVM Nº 381/2003 informamos que a Manufatura de 
Brinquedos Estrela contratou a PGBR RODYO’S AUDITORES INDEPENDENTES S.S. para a presta-
ção de serviços de auditoria de suas demonstrações contábeis preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Adicionalmente, cabe mencionar que a PGBR não prestou outros servi-
ços não diretamente vinculados à auditoria das demonstrações contábeis. A nossa prática na contrata-
ção de serviços de auditores independentes visa assegurar que não haja confl ito de interesses, perda 
de independência ou objetividade.

CARLOS ANTONIO TILKIAN

SYNESIO BATISTA DA COSTA                             RUBENS DECOUSSAU TILKIAN
CARLOS ANTONIO TILKIAN - Presidente

AIRES JOSÉ LEAL FERNANDES - Diretor de Marketing
MARCIO CRUZ

Contador CRC 1SP 208.543/O-0

Em reunião de 26 de março de 2021, o Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial de dezembro de 2020, as correspondentes 
Demonstrações de Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações de Fluxos de Caixa e da Demonstração do Valor Adicionado, referente ao período de doze meses, fi ndo nessa mesma data.

Os diretores declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações fi nanceiras 
(controladora e consolidado) fi ndo 31/12/2020 da Manufatura de Brinquedos Estrela S/A.

Os diretores declaram que concordam com as opiniões expressas 
pela PGBR Rodyos Auditores Independentes S.S. no parecer dos auditores.

Aos Administradores da 
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. - Itapira – SP
Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis, individuais e consolidadas, da MANUFATURA DE 
BRINQUEDOS ESTRELA S.A.(“Companhia”), identifi cadas como Controladora e Consolidado, respecti-
vamente, que compreendem o Balanço Patrimonial individual e consolidado em 31 de Dezembro de 2020, 
e as respectivas Demonstrações individuais e consolidadas do Resultado, do Resultado Abrangente, das 
Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira, in-
dividual e consolidada, da MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A., em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho individual e consolidado, de suas operações e os seus fl uxos de caixa individuais e 
consolidados, para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accouting Standards 
Board (IASB). Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à Companhia e suas Controladas, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional e nas Normas Profi ssionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião. Incerteza Signifi cativa Relacionada a Continuidade Operacional: A Companhia 
vem incorrendo em prejuízo ano após ano, em 2020 o prejuízo foi de R$ 15.698 mil (R$ 40.874 mil em 
2019). Ainda que a Companhia venha apresentando resultados operacionais positivos, permanece em 31 
de dezembro de 2020, patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) no montante de R$ 494.233 mil 
(R$ 478.535 mil em 2019), razão pela qual mantemos essa incerteza. Conforme descrito na Nota Explica-
tiva n° 1, a Administração da Companhia, em conjunto com seus acionistas controladores, continua com 
seu plano de melhorar a efi ciência e competitividade, mediante uma gestão que privilegia a melhor opção 
entre importar e produzir internamente, assim como de uma administração mais rigorosa do capital de 
giro, sempre com o objetivo de recuperação para a geração de lucros consistentes e, assim, suprir a insu-
fi ciência de capital de giro próprio e diminuir progressivamente seu passivo a descoberto. As demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas na premissa da continuidade normal dos ne-
gócios da Companhia, portanto, não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classifi cação dos 
valores de ativos ou quanto aos valores e classifi cação de passivos que seriam requeridos na impossibili-
dade de a Controladora e suas Controladas continuarem suas operações. Esse assunto não modifi ca nos-
sa opinião. Principais Assuntos de Auditoria: Os principais assuntos de auditoria são aqueles que em 
nosso julgamento profi ssional, foram os mais signifi cativos em nossa auditoria do exercício corrente. Es-
ses assuntos foram abordados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas como um todo, a ao formar nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 1. Títulos da Dívida 
Agrária: Conforme informado na nota explicativa n° 8, a Companhia possui Títulos de Dívida Agrária - 
TDA, bloqueados judicialmente em virtude de processo tributário relativo à dívida de IPI geradas entre os 
exercícios de 1992 e 1994. Tendo em vista a existência de outros débitos tributários federais e solicitação 
de inclusão no programa de parcelamento denominado REFIS 2014, a Companhia requereu em juízo que 
os referidos títulos fossem utilizados para liquidação das dívidas. No entanto, dependem do deferimento 
do pedido de parcelamento e homologação dos prejuízos fi scais apresentados à Receita Federal do Bra-
sil. Como nossa auditoria conduziu esse assunto Esse é o ativo mais relevante da Companhia e está en-
volvido em incerteza sobre o processo de parcelamento de obrigações tributárias. Nossos exames consis-
tiram principalmente na conferência dos cálculos de atualização desses títulos, na utilização correta do va-
lor de face de mercado por título adquirido e comprovação da existência e titularidade desses créditos, me-
diante carta de confi rmação externa emitida pela Caixa Econômica Federal, que é a Instituição Financei-
ra responsável pela custódia desses títulos. Também analisamos a opinião dos assessores jurídicos quan-
to a efetiva possibilidade de utilização desses títulos para os fi ns esperados. Desse modo consideramos 
adequados os critérios de contabilização e divulgação desse ativo. 2. Provisão para Contingências: A 
Nota Explicativa n° 16 informa que a Companhia é parte em diversas demandas judiciais para as quais a 
avaliação de risco é realizada com o auxílio de assessoria jurídica interna com base na legislação vigen-
te e jurisprudências relacionadas aos respectivos riscos. As provisões desses processos estão baseadas 

na melhor estimativa que a Administração possui na data base das Demonstrações Financeiras. Como es-
sas estimativas são calcadas em tratamento probabilístico nesta data base, a liquidação das ações pode 
resultar em valores divergentes dos mensurados no processo de julgamento dessas estimativas. Como 
nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos de auditoria nesse caso incluíram: i) ava-
liação e discussão sobre as políticas da Administração para provisão de contingências, bem como dos 
controles adotados para registro, identifi cação, avaliação e divulgação dos riscos envolvidos; ii) obtenção 
de cartas de confi rmação dos assessores jurídicos com o detalhamento dos processos e a avaliação dos 
riscos envolvidos e probabilidades de perdas; iii) Avaliação sobre a adequação das divulgações nas De-
monstrações Financeiras. Com base no resultado de nossos procedimentos, consideramos aceitáveis as 
estimativas e as divulgações preparadas pela Administração. Ênfase: 1. REFIS 2014: Chamamos aten-
ção para o fato de que a Companhia aguarda homologação da Receita Federal do Brasil para a efetiva 
mensuração e reconhecimento contábil dos efeitos decorrentes do possível deferimento de inclusão nos 
programas especiais de parcelamento, previsto na Lei n° 12.996/2014, denominado REFIS 2014 (Nota 
Explicativa N° 14). Dessa forma, as demonstrações contábeis não incluem ajuste que porventura venham 
a ser requeridos por ocasião da consolidação defi nitiva do referido débito fi scal. Não modifi camos nossa 
opinião em virtude desse assunto. 2. PERT – Débitos Previdenciários: A Nota Explicativa n° 14 informa 
que a Companhia reconheceu nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, os efeitos relativos ao 
reconhecimento do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT sobre os débitos de tributos 
federais, nos montantes de R$ 14.118 mil no Resultado do Exercício e de R$ 27.264 mil na rubrica de pre-
juízos acumulados, mas que não reconheceu os eventuais efeitos no passivo, resultado e patrimônio líqui-
do do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT sobre os débitos previdenciários, de manei-
ra conservadora, pois tais débitos não foram defi nitivamente identifi cados como “liquidados” pela RFB, e 
seus valores, ainda que estimados pela Companhia, conforme descrito na Nota, não são defi nitivos. Em 
2019 e 2020 esse quadro se manteve inalterado, mas a Companhia espera que esses refl exos aconteçam 
no exercício de 2021. Esse assunto não modifi ca nossa opinião. Outros Assuntos: 1. DVA: Examinamos 
também as Demonstrações individuais e consolidadas do Valor Adicionado – DVA, referente ao exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2020, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e 
apresentada como informação suplementar, pois sua apresentação não é requerida pelas normas contá-
beis. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente 
e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os aspectos relevantes, em relação às 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras Informações que Acompanham as Demons-
trações Contábeis Individuais e Consolidadas e o Relatório do Auditor: A administração da Compa-
nhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado concluirmos que 
há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da Administração e da Governança pelas De-
monstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), 
emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, indi-
viduais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis Individuais e Consoli-
dadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fi ssional, e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: - Identifi camos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenien-
te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omis-
são ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia e suas 
Controladas. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audito-
ria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar 
dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas Contro-
ladas. Se concluirmos que existe uma incerteza signifi cativa devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, ou 
incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Companhia e suas Controladas a não mais se manter em continuidade ope-
racional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - 
Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras das entida-
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, con-
sequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cati-
vas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos 
durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e co-
municamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nos-
sa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram ob-
jeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considera-
dos como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, des-
sa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso rela-
tório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quan-
do, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em 
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspecti-
va razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de Março de 2021.
PGBR RODYOS AUDITORES INDEPENDENTES S.S - CRC 2SP 002000/O-0
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 A A Serasa iniciou na segunda-
-feira (19) um novo feirão de re-
gularização de dívidas de consu-
midores que estão com o nome 
sujo, com descontos de até 90% 
no valor devido.

A ação faz parte da plataforma 
Serasa Limpa Nome e tem parce-
ria com mais de 50 empresas, in-
cluindo, além do varejo, bancos 
e financeiras, companhias telefô-
nicas, faculdades e construtoras, 
entre outras. Os débitos em atra-
so podem ser quitados com par-
celas a partir de R$ 9,90, R$ 19,90 
e R$ 29,90.

Segundo a Serasa, de feverei-
ro a março de 2021, o número de 
inadimplentes no Brasil passou 
de 61,56 milhões para 62,56 mi-
lhões de pessoas. Os estados com 
maior índice de inadimplência 
são São Paulo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Bahia e Paraná.

Ainda segundo a empresa, a 
dívida média dos consumidores 
inadimplentes é de R$ 3.903,73.

De acordo com dados do Ban-
co Central, atrasos acima de 90 
dias -quando se configura a ina-
dimplência- em empréstimos 
bancários alcançaram 2,3% em fe-
vereiro, crescimento de 0,14 pon-
to em relação a dezembro, último 

mês de pagamento da primeira 
rodada do auxílio emergencial.

No fim do ano, o indicador 
estava em 2,12%, menor valor da 
história.

Também houve crescimento 
de 0,23 ponto percentual em atra-
sos de 15 a 90 dias, pelos dados do 
BC, que foram a 3,08% em feve-
reiro. É o maior percentual desde 
maio do ano passado. Especialis-
tas avaliam que os calotes ten-
dem a aumentar nos próximos 
meses, devido à crise provocada 
pelas medidas de distanciamen-
to social adotadas contra a pan-
demia do coronavírus.

“Sabemos a importância des-
se serviço em um momento tão 
difícil e queremos estar ao lado 
dos brasileiros no processo para 
se conquistar uma vida financei-
ra mais saudável.”, conta o gerente 
de marketing da Serasa, Matheus 
Moura.

A renegociação da dívida 
pode ser feita no site do feirão 
e, segundo a Serasa, pode ser fe-
chada em menos de 3 minutos. 
Consumidores também podem 
negociar as dívidas via aplicativo 
da Serasa, pelo telefone 0800 591 
1222 ou pelo WhatsApp (11) 99575-
209. (FP)

Serasa promove ação 
para quitar dívidas

 D Chamado de Pix 
Cobrança, a ferramenta 
permitirá que a empresa 
ou o prestador de serviço 
emita um QR Code para 
receber pagamentos 
imediatos em pontos 
de venda ou comércio 
eletrônico

AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central anunciou, nesta quin-
ta-feira (22), que o serviço de cobrança 
semelhante ao boleto bancário no Pix, 
sistema de pagamentos instantâneos, 
começará a funcionar em 14 de maio.

Chamado de Pix Cobrança, a ferramenta permi-
tirá que a empresa ou o prestador de serviço emita 
um QR Code para receber pagamentos imediatos em 
pontos de venda ou comércio eletrônico, por exem-
plo, além de cobranças com vencimento futuro.

Na ferramenta, é possível configurar outras infor-
mações além do valor, como juros, multa e descon-
tos, como é feito no boleto bancário.

Até julho, as instituições que participam do siste-
ma passarão por período de adaptação.

“A regra estabelece que as 
instituições participantes do 
Pix, que não conseguirem pro-
porcionar a experiência comple-
ta de pagamento (leitura do QR 
Code e pagamento em data fu-
tura) no período de 14 de maio 
a 30 de junho, terão que, no mí-
nimo, possibilitar a leitura e o 
pagamento na data da leitura do 

QR Code, com todos os encargos e abatimentos calcu-
lados corretamente”, diz o BC em nota.

“Esse é um período transitório, que dá as institui-
ções um tempo adicional para finalizar as adequa-
ções nos sistemas. A partir de 1º de julho todos os par-
ticipantes precisam ser capazes de fazer a leitura do 
QR Code e possibilitar o pagamento do QR Code para 
data futura”, completa.

O BC também anunciou o Pix Agendado, que será 
obrigatório a partir de 1º de setembro de 2021. Desde 
novembro do ano passado, quando o novo sistema 
de pagamentos foi lançado, essa é uma funcionalida-
de facultativa.

“Desde o lançamento do Pix, em novembro de 
2020, essa é uma funcionalidade facultativa, e enten-
de-se que este seja um prazo razoável para que todas 
as instituições façam os ajustes necessários nos seus 
sistemas e interfaces”, afirmou a autarquia.

Com a ferramenta, o cliente pode agendar uma 
transferência ou pagamento por Pix para data futura 
com o uso da chave, por exemplo.

“Tal medida visa ampliar ainda mais a comodida-
de dos pagadores, garantindo, que todos os usuários, 
independente da instituição que possuem conta, pos-
sam agendar um Pix”, disse a nota. (FP)

Pix terá pagamento 
semelhante a boleto 
a partir de maio

Na ferramenta, 
é possível 
con
 gurar outras 
informações além 
do valor, como 
juros, multa e 
descontos, como 
tradicionalmente 
é feito no boleto 
bancário

Fique 
ligado  

 D Ao todo, em 2020 foram feitas 587 milhões de 
compras por aproximação, uma alta de 374% sobre 2019

AGÊNCIA BRASIL

Pagamentos 
por meio de 
aproximação 
disparam
CRESCIMENTO. Antes da pandemia 
apenas 0,7% dos pagamentos por cartão, 
ou 22,6 milhões, eram por aproximação

Os pagamentos sem con-
tato quadruplicaram na 
pandemia e a tendência é 
de crescimento em 2021, 
diante de um maior nú-

mero de cartões com a tecnologia NFC 
(por aproximação) no mercado.

Em janeiro, antes da pandemia do 
novo coronavírus, apenas 0,7% dos pa-
gamentos por cartão, ou 22,6 milhões, 
eram por aproximação, segundo dados 
da Abecs (Associação Brasileira das Em-
presas de Cartões de Crédito e Serviços).

Durante a pandemia -quando me-
didas como distanciamento social e 
evitar o toque de mãos passaram a ser 
adotadas para evitar o contágio pelo 
novo coronavírus-, o uso dessa moda-
lidade disparou. Em dezembro, já eram 
114 milhões o total de transações em 
que não é preciso entregar o cartão ao 
vendedor nem passá-lo na maquini-
nha, apenas aproximá-lo, ou 3,25% do 
total. A alta no período é de 400%.

Ao todo, em 2020 foram feitas 587 
milhões de compras por aproximação, 
uma alta de 374% sobre 2019. O volume 
total movimentado foi de R$ 41 bilhões, 
cinco vezes o registrado no ano ante-

rior.
A média de cada pagamento foi de 

R$ 70.
Depois de um ano de pandemia, 

três dos quatro maiores bancos de capi-
tal aberto no país (Banco do Brasil, Bra-
desco, Itaú Unibanco e Santander) mos-
tram tendência de que as transações 
por aproximação continuarão em alta.

No acumulado de 12 meses até mar-
ço, por exemplo, o Banco do Brasil re-
gistrou avanço de quase 800% nes-
ses pagamentos feitos com débito e de 
210% no crédito. O valor transacionado 
também subiu 870% e 216%, respecti-
vamente.

No banco, o ticket médio dessas 
compras foi de R$ 93,47 no crédito e de 
R$ 42,50 no débito. O banco também 
afirmou que os estabelecimentos vol-
tados para atividades essenciais -su-
permercados, restaurantes, drogarias e 
farmácias e postos de combustíveis- fo-
ram os que mais receberam pagamen-
tos por aproximação.

“O número de 15 milhões de cartões 
com NFC emitidos pelo BB vai crescer 
muito em 2021, com a chegada de no-
vas bandeiras com a tecnologia, como 

a Elo”, afirma Edson Costa, diretor de 
meios de pagamento e serviços do Ban-
co do Brasil.

A expectativa da instituição é chegar 
ao final deste ano com mais de 21 mi-
lhões de cartões com NFC emitidos nas 
bandeiras Visa e Elo.

O movimento também foi observa-
do na Rede, braço de meios de paga-
mento do Itaú. Nos 12 meses até março, 
as transações sem contato cresceram 
314% na companhia. Só em 2021, a mo-
dalidade tem alta de 6,5% ao mês.

Segundo Eduardo Amorin, dire-
tor da Rede, a tendência é que cada vez 
mais consumidores se interessem pela 
modalidade de pagamentos via NFC 
e usem outros dispositivos para essas 
transações além dos cartões.

Os maiores crescimentos da modali-
dade registrados pela companhia foram 
nas regiões Norte e Centro-Oeste, com 
altas de 382% e 379%, respectivamente.

Na Getnet, braço de meios de paga-
mentos do Santander, a quantidade de 
transações feitas por aproximação no 
primeiro trimestre deste ano já é supe-
rior ao total de transações de todo o ano 
passado. (FP)

Caro(a) leitor(a), quantas vezes você já se depa-
rou com o seguinte tipo de anúncio: “Promo-
ção!!! Compre sua geladeira em 10x sem juros 
e sem entrada”.

Aí, entusiasmado e motivado pela propa-
ganda que lhe garante que o preço à vista pode ser pago 
em dez vezes, sem juros e sem entrada, você compra a 
geladeira, e ainda tem total certeza de que não pagou ju-
ros para ninguém.

Lamento, mas preciso te informar que você foi enga-
nado, pois, em economia e finanças, não existe financia-
mento sem juros.

Você comprou sua geladeira e também levou para 
casa um empréstimo embutido nas “bondosas dez par-
celas sem juros”.

Entenda como isto funciona:
Ao montar o preço da geladeira, como no exemplo, 

a loja inclui os impostos e tributos, os custos, o lucro e 
também a taxa de juros do período do parcelamento. Fei-
to isto, chega-se a um valor “X”. Então, basta dividi-lo por 
dez, novamente seguindo nosso exemplo, e começar a 
veicular as propagandas ofertando o parcelamento sem 
juros.

É muito comum a loja varejista vender a uma Institui-
ção Financeira sua carteira de recebíveis, ou seja, vender a 
um banco o direito de receber as parcelas de suas vendas 
a prazo. Isto funciona da seguinte forma.

O banco antecipa ao varejista todos os valores das par-
celas que você ainda vai pagar pela sua geladeira, descon-
tado, obviamente, uma taxa de juros, ou seja, a loja ganha 
nas duas pontas. Ganha quando vende em dez parcelas a 
geladeira e também quando vende sua carteira de recebí-
veis ao banco.

Esta forma de comércio é uma triste realidade no 
Brasil, pois se aproveita da falta de conhecimento em 
economia e finanças que a maioria das pessoas têm, 
para condicioná-las a comprar sem fazer qualquer tipo 
de questionamento sobre a existência da taxa de juros 
embutida.

Isto também ocorre nos financiamentos de veículos 
e em qualquer negócio onde há taxa zero ou sem juros.

Então, sempre questione o preço parcelado sem juros 
e ofereça uma proposta para pagamento a vista.

Afinal, empréstimo parcelado sem juros, somente de 
pai para filho, caso contrário, pode duvidar. 

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um 
e-mail que te explico.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia
 nanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

É MENTIRA,
mas todos aceitam

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento, I - 
DECLARAM sua intenção de assumir o controle societário da Ademilar Administradora de Consórcios 
S.A. (cuja denominação será alterada para Ademicon Administradora de Consórcios S.A.), inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 84.911.098/0001-29 (“Ademilar Consórcios”), que passará a funcionar com as 
características abaixo especificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco 
Central do Brasil, conforme previsto no Acordo de Investimento e Outras Avenças, datado de 02 de 
julho de 2020, conforme alterado pelo Primeiro Aditamento ao Acordo de Investimento e Outras 
Avenças, datado de 22 de janeiro de 2021. Denominação social atual: Ademilar Administradora de 
Consórcios S.A. Local da sede: Curitiba - Paraná - Composição Societária: - Controlador direto da 
Ademicon Consórcios:  - (i) Conseg Participações S.A. (cuja denominação será alterada para 
Ademicon Participações S.A.) CNPJ/ME: 21.110.469/0001-53; Percentual de participação na 
Ademicon Consórcios: 100,00%; - Controladores indiretos da Ademicon Consórcios: Nível 2 - 
(ii) William Jefferson Maciel Fernandes CPF/ME: 500.399.389-72; Percentual de participação direta 
na Conseg Participações: 6,76% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar 
Consórcios: 6,76% das ações; (iii) Jussara Pianowski Schuchovsky CPF/ME: 859.846.129-68; 
Percentual de participação direta na Conseg Participações: 34,27% das ações; Percentual de 
participação indireta na Ademilar Consórcios: 34,27% das ações; (iv) Raul Schuchovsky Neto 
CPF/ME: 035.964.479-17; Percentual de participação direta na Conseg Participações: 17,13% das 
ações; Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 17,13% das ações; (v) Tatiana 
Schuchovsky Reichmann CPF/ME: 019.171.929-32; Percentual de participação direta na Conseg 
Participações: 17,13% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 
17,13% das ações; (vi) Trator Participações S.A. (“Trator Participações”) CNPJ/ME: 
23.643.755/0001-00; Percentual de participação direta na Conseg Participações: 5,84% das ações; 
Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 5,84% das ações; Nível 3 - (vii) Treecorp 
Participações em Consórcios S.A. (“Treecorp Participações”) CNPJ/ME: 23.643.762/0001-01; 
Percentual de participação direta na Trator Participações: 53,11% das ações; Percentual de 
participação indireta na Conseg Participações: 3,10% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 3,10% das ações; Nível 4 - (viii) Daniel Joseph Mcquoid CPF/ME: 
010.372.528-88; Percentual de participação direta na Treecorp Participações: 22,97% das ações; 
Percentual de participação indireta na Trator Participações: 12,20% das ações; Percentual de 
participação indireta na Conseg Participações: 0,71% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 0,71% das ações; (ix) Luis Filipe Frozoni Lomonaco CPF/ME: 
286.814.928-61; Percentual de participação direta na Treecorp Participações: 22,97% das ações; 
Percentual de participação indireta na Trator Participações: 12,20% das ações; Percentual de 
participação indireta na Conseg Participações: 0,71% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 0,71% das ações; (x) Bruno Levi D’Ancona CPF/ME: 225.808.318-43; 
Percentual de participação direta na Treecorp Participações: 15,56% das ações; Percentual de 
participação indireta na Trator Participações: 8,26% das ações; Percentual de participação indireta 
na Conseg Participações: 0,48% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar 
Consórcios: 0,48% das ações; (xi) Danilo Rafael Just Soares CPF/ME: 036.281.209-85; Percentual 
de participação direta na Treecorp Participações: 3,17% das ações; Percentual de participação 
indireta na Trator Participações: 1,68% das ações; Percentual de participação indireta na Conseg 
Consórcios: 0,10% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 0,10% 
das ações; Outros acionistas detentores de participação qualificada: (i) Treecorp Trator Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ/ME: 23.456.347/0001-49; Percentual de 
participação direta na Conseg Participações: 15,59% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 15,59% das ações; II - As pessoas físicas abaixo identificadas, por 
intermédio do presente instrumento, DECLARAM, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 
3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargos de administração na Ademicon 
Consórcios: - Guilherme Mei Carrasco - CPF/ME: 324.782.618-12 - Diretor Financeiro; - Elvira 
Mannes - CPF/ME: 574.380.139-87 - Diretora. III - As pessoas físicas e jurídicas desta declaração de 
propósito, ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração devem ser acompanhadas 
da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, 
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da data 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo 
“Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo mencionado 
abaixo. Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições 
Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf mencionado abaixo. BANCO 
CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência-
Técnica em Curitiba (GTCUR) - Processo nº 186129. Curitiba, 23 de abril de 2021.

 

 

Ficam os executados MARCOS MIRANDA JUNIOR, RAONÍ DE OLIVEIRA SOUZA, 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 da Penhora realizada 
em 28/09/2020 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE MAUÁ/SP. Processo: 
nº 1007053-14.2018.8.26.0348. Executados: MARCOS MIRANDA JUNIOR E RAONÍ DE OLIVEIRA SOUZA - Um veículo da marca/modelo 
FORD/FIESTA GL CLASS, Placa LNJ - 7229, Ano/Modelo 2001, RENAVAM nº 00762429860. Rua Boa Vista, nº369, São Caetano do Sul/SP. Lance 
mínimo no 1º leilão: R$ 8.513,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 5.107,80 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 18/05/2021 às 11h30min, e termina em 21/05/2021 às 11h30min; 2º Leilão começa em 21/05/2021 às 
11h31min, e termina em 10/06/2021 às 11h30min.  

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009461-77.2016.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
INOVATTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME, CNPJ 56.334.220/0001-06, através de seu representante legal e RICARDO
NUNES SILVA, CPF 180.339.748-93, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO
BRADESCO S.A., alegando em síntese: a cobrança da quantia de R$ 64.474,64 (outubro/2018), que será atualizado até a data
do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida Renovação Automática
- PJ sob o número 002.815.926, firmada em 31/07/2012. Encontrando-se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pagarem a dívida
no valor de R$ 64.474,64 (outubro/2018), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial.
Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade
(art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados
poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida
a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de
Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações
não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo
Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). PRAZO
PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos. Não sendo embargada 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 Bernardo do Campo, aos 04 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014545-24.2018.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a) ANELISE SOARES, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) HANNY 
COSMETICS LTDA, CNPJ 27.664.934/0001-84, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sc 
Divisórias Instalação e Serviços Ltda-me, alegando em síntese que realizou uma venda, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), com nota fiscal nº 886, emitida em 13/11/2017, para pagamento em três parcelas iguais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
com vencimentos nos dias 10/12/2017, 10/01/2018 e10/02/2018, todavia, apenas um boleto foi pago. 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, pague a quantia especificada na inicial, bem como 
os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ficando assim isento do pagamento das custas processuais. 
Neste mesmo prazo, o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 
embargos, constituir-se-à, de pleno direito, o título executivo judicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 28 de outubro de 2020.                                                                   [20,23] 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059507-65.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a Vagner das Neves Costas CNPJ 30.424.586/0001-82, que America Net Ltda. ajuizou ação comum, para cobrança de R$ 
29.123,53 (julho/2020), referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Internet assinado. Estando a ré em lugar incerto, 
expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestarem a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2021.                                                                [20,23] 

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1018946-04.2016.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. Sergio Hideo Okabayashi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ
PEDRO FERREIRA, CPF/MF 054.826.718-95, que BANCO BRADESCO S/A., lhe ajuizou ação de Execução de título extrajudicial
(Contratos Bancários), para a cobrança da quantia de R$54.172,22 (atualizado até setembro/2016), referente ao saldo devido
pelo instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças sob o nº 2999.624, firmado em 04/07/2014, deixando de cumprir
com o pactuado, tornando-se inadimplente. Estando o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a citação e intimação por edital, para
que em 03 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor mencionado, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade;
sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias
para oposição de embargos; no mesmo prazo reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do
principal e acessórios e, requerer pagamento do restante em 06 parcelas mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo
para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial ao executado (art. 257, IV e art. 72, inciso
II NCPC ), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. São Bernardo do Campo, 27 de Março de 2018.

C.C.S Tecnologia e Serviços S/A
CNPJ nº 00.964.350/0001-78 - NIRE 35.300.537.319

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
São convidados os senhores acionistas da C.C.S Tecnologia e Serviços S/A a se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social, à 
Rodovia SP-330 - Via Anhanguera km 145, Bairro dos Pires, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, às 14:00 horas do dia 30 de Abril de 2021, 
a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e respectivo 
Relatório da Auditoria Independente, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Aprovação e destinação dos lucros apurados 
no exercício de 2020; c) Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos 
exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Limeira, 15 de Abril de 2021.Greice Ciarrocchi Perez - Diretora Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002284-53.2020.8.26.0010 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDELPA GRÁFICA E 
EDITORA LTDA, CNPJ 52.670.882/0001-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida 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, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
pague a quantia de R$ 188.982,81, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 
10%, nos termos do art. 513, § 2º, inciso IV do Código de Processo Civil, ficando advertida de 
que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação 
(art. 523/CPC). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
intimação por edital, em virtude do que expediu-se o presente, que será publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 024/2021
Licitação nº 032/2021
Objeto: Registro de preços para  aquisição parcelada de material de pintura.
Licitação Tipo: Menor  valor por item 
Regime de Execução: Entrega Parcelada  (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 05/05/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 22 DE ABRIL DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 025/2021
Licitação nº 033/2021
Objeto: Aquisição de veículo automotivo, zero Km. 
Licitação Tipo: Menor preço por item
Regime de Execução: Entrega Total (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/05/2021 às 14:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 22 DE ABRIL DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069945-97.2013.8.26.0100  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Roberta Poppi Neri Quintas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AUTO POSTO HUNGRIA 
LTDA, CNPJ 02.493.918/0001-45, FELIPE VICENTE FREITAS NAVARRO, CPF 
285.618.318-20, CAIO EID MANSUR, CPF 279.818.488-65, THEO EID MANSUR, CPF 
320.478.208-55 e EID MANSUR NETO, CPF 027.524.418- 00 que lhes foram proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO SA, CNPJ 
60.746.948/0001-12, alegando em síntese: o exequente é credor dos executados da quantia 
de R$429.933,99 referente ao saldo devedor do Instrumento Particular de Confissão de Dívida 
e Outras Avenças nº 385/6.015.601. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$429.933,99 (atualizada em agosto de 2013) que deverá 
ser corrigido até a data do efetivo pagamento, além de honorários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Nos termos do art. 827, 
§1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade, podendo oferecer embargos à 
execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do C.P.C. ou, 
alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 
executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Ficam os executados 
advertidos de que a rejeição dos embargos, ou, ainda, o inadimplemento das parcelas, poderá 
acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 
penalidades previstas em lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 31 de março de 2021.

COMUNICADO A PRAÇA
A VIETRI IMÓVEIS E ENGENHARIA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º
17.097.256/0001-61, com endereço na  Avenida
Doutor Felipe Pinel 672 sala 01 cep 02939-000
representada por seu sócio Sr.  DOMENICO
RAFAELE VIETRI JUNIOR vem a publico esclarecer
o que segue: Os únicos meios de contatos da
empresa são os seguintes:  11-2503-7777. As únicas
pessoas autorizadas a tratar dos assuntos da
VIETRI IMÓVEIS são: Seu sócio DOMENICO
RAFAELE VIETRI JUNIOR e a Sra. Camila Galvanini
Frei tas.  Nenhuma pessoa a não ser as já
mencionadas está autorizada a receber valores em
nome da empresa tampouco firmar compromissos.
Qualquer um que se apresente como sendo
funcionário, preposto ou colaborador de qualquer
natureza trata-se FRAUDE que deve ser comunicado
imediatamente as autoridades competentes. A
VIETRI IMÓVEIS reforça o compromisso com seus
clientes se colocando a inteira disposição para
esclarecimentos adicionais. São Paulo, 22 de abril
de 2021. VIETRI IMÓVEIS e ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de utensílios domésticos, para uso em diversas Secretarias, através 
do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) 
meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias, conforme descrições 
constantes no anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, 
através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes 
deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na sala de 
reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, 
nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 05 de maio de 
2021. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 22 DE ABRIL DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - EDITAL Nº 069/2021

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000863-32.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Federighi Saba, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VALDENOR 
NOGUEIRA DE FREITAS, Brasileiro, Casado, RG 16625193-8, CPF 174.701.371-49 e ANTONIA EDITE MENDES DE FREITAS, 
Brasileira, Casada, RG 16625194-X, CPF 308.732.738-77, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de KAO 
MING FU E OUTRO, com o seguinte objeto: cobrança de alugueis e encargos com danos materiais e lucros cessantes, decorrente do 
contrato referente ao imóvel situado na Rua Fagundes Dias, 67, nesta capital.Valor da causa: R$ 134.600,00. . 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, 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 30 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA TAIS PROTO E TAIS PROTO ME, EXTRAÍDO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL QUE LHE MOVE BANCO BRADESCO S/A- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010979-44.2019.8.26.0032. O 
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Araçatuba, Estado de São Paulo, Dr. Antonio Conehero Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto ao presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo de Direito se processam os termos da 
ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Banco Bradesco S/A em face de TAIS PROTO ME, CNPJ 10.537.424/0001-43 e TAIS 
PROTO CPF 369.361.828-36 e, constando dos autos que o executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente 
com a finalidade de CITÁ-LOS e INTIMÁ-LOS para que, vencida a dilação acima, efetue, em 3 (três)  dias, o pagamento da importância de 
R$ 89.296,03 (oitenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e três centavos), apurada em agosto/2019, acrescida de juros, correção 
monetária e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, verba que será reduzida pela metade, em caso de pagamento 
integral (artigo 827, §1°, CPC). O crédito é oriundo de cédulas de crédito bancário-empréstimo bancário-capital de giro, mas o Executado 
deixou de cumprir o avençado. Estando 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, ofereça embargos à 
execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Alternativamente, mediante o depósito de 
30% do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do saldo restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de 1% ao mês. Fica advertidos de que a rejeição dos embargos, ou o inadimplemento das parcelas, acarretará a 
elevação dos honorários advocatícios e aplicação de multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei, sujeitando-se a 
penhora e avaliação de seus bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Araçatuba, aos 31 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE PSJ CONSTRUÇÕES LTDA, COM O PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000753-
12.2015.8.26.0099 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucas Pereira 
Moraes Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que está em trâmite por este Juízo os autos da Ação de Execução, processo nº 1000753-
12.2015.8.26.0099, no qual figura como Exequente BANCO BRADESCO S/A e como Executado PSJ CONSTRUÇÕES LTDA, tendo por 
objeto o recebimento da quantia de R$ 28.741,15 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), referente a Cédula de 
Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PJ, de nº 621/3.616.858, firmada em 16 de Maio de 2014, 
por meio da qual o Exequente concedeu às Executadas um crédito no valor de R$ 31.282,69 (trinta e um mil duzentos e oitenta e dois reais e 
sessenta e nove centavo), devendo os encargos contratuais pactuados serem debitados sempre no dia 16, mensalmente na Conta Limite 
das Executado. Ocorre que, nas datas de vencimento, conforme consta do incluso demonstrativo do débito, o Executado não disponibilizava 
na referida conta saldo suficiente para adimplir os encargos mensais pactuados. Sendo assim, a dívida venceu-se antecipadamente, 
tornando o inadimplente, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando assim o débito vencido; após esgotadas as formas 
amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, requerendo a citação do Executado para que as mesmas 
efetuem o pagamento do débito no valor supra mencionado, devidamente corrigido, acrescido das cominações legais, sob pena de, não o 
fazendo, serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia do débito. E por estarem as Executadas em lugar incerto e não 
sabido, determinou o MM. Juiz sua citação por edital. E sendo assim, pelo presente, com o prazo de 30 (trinta) dias, fica PSJ 
CONSTRUÇÕES LTDA para os atos e termos da Ação de Execução, devendo no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$ 
28.741,15 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), acrescidos de juros e correção monetária que serão 
computados por ocasião do pagamento, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito corrigido, sob pena de 
penhora. CIENTIFICADO de que, ocorrendo o pagamento integral do débito dentro do prazo especificado, a verba honorária será reduzida 
pela metade. INTIMADO de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos para, querendo 
embargar a Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, CIENTIFICADO de que, no mesmo prazo, reconhecendo o 
crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 
poderá a parte Executada requerer o pagamento do restante da dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 
e juros de 1% (um por cento) ao mês, não podendo, nesta hipótese, opor embargos à execução (art. 916 do CPC). Ficando ainda 
INTIMADO que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
de quem possa interessar e, no futuro não seja alegada ignorância, é expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da 
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista, aos 24 de novembro de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001751-76.2020.8.26.0075. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do 
Foro de Bertioga, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Regina Balbi Lombardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e interessar possa, especialmente os supra mencionados, que constam nos autos como 
estando em lugar incerto, não sabido, ou não localizados, que por esse Juízo processa-se a ação supra de cuja petição inicial, sucintamente, 
constou: “A autora é legítima senhora e possuidora de uma área de terras situada nesse Município de Bertioga, Comarca de Santos – São 
Paulo. Que no final de semana dos dias 5 e 6 de setembro e feriado 7 de setembro de 2020, os caseiros da autora constataram que em 
parte da área da autora, na altura da Rua Vicente Leporace, a mais ou menos 50 metros da esquina com a Avenida Anchieta, os réus 
invasores abriram uma picada estreita de acesso ao imóvel, desmatando árvores e criando uma clareira ocultada pelas demais árvores ao 
redor, escondendo a invasão e o desmatamento criminosos, iniciando a construção de barracos. A autora adotou providências, com o auxilio 
da policia florestal, derrubando barraco clandestinamente edificado, pelo que a autora continua exercendo sua posse, apesar das constantes 
ameaças dos réus. Em razão dessas turbações a autora requer seja a presente ação julgada totalmente procedente, para confirmar a 
manutenção de posse definitiva em favor da autora na área turbada, cominada com pena de multa diária aos réus para o caso de nova 
turbação ou de esbulho, bem como sua condenação ao pagamento dos danos causados à propriedade da autora, a ser apurado em 
liquidação de sentença. Expediu-se o presente edital, com prazo de 20 dias, para que fiquem devidamente citados de todos dos termos da 
ação, e, no prazo de 15 dias, contestem o feito, ficando cientes de que, nos termos do art. 334, 2° parte, c.c. art. 344, ambos do C.P.C., não 
sendo contestada a ação, serão tidos como revéis, e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, e no futuro, ninguém possa alegar ignorância, o edital será publicado e afixado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bertioga, aos 06 de abril de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1005808-
28.2016.8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Fernandópolis, Estado de São Paulo, Dr(a). HEITOR KATSUMI 
MIURA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nilton Paula Lima, , bem como seu cônjuge e/ou sucessores, que ENOQUE NICOLAU DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Cédula de Identidade RG n.º 34.549.260-2 e inscrito no CPF n.º 218.371.448-42, residente 
e domiciliado na Rua dos Curiosos, n.º 966, Bairro Jardim Araguaia, na Cidade Fernandópolis-SP ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando Um terreno situado no lado par da Rua das Gaivotas, constante de parte do lote 11 designado de parte B, da quadra 30 do Jardim 
Araguaia, desta cidade de Fernandópolis - SP, distante 19 (dezenove) metros e 50 (cinquenta) centímetros da esquina com a Avenida dos 
Bicudos, medindo 10 (dez) metros e 50 (cinquenta) centímetros de frente para a referida Rua das Gaivotas; 10 (dez) metros e 50 (cinquenta) 
centímetros no fundo,, onde confronta com o lote 10 (dez); do lado direito de quem da Rua das Gaivotas olha para o terreno medindo 12 
(doze) metros, onde confronta com o lote 12 (doze), e do lado esquerdo medindo 12 (doze) metros onde confronta com parte do lote 11 - 
designado de parte A, encerrando uma área de 126,00 metros quadrados, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. . Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Fernandopolis, aos 17 de julho de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002968-06.2019.8.26.0400 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Olímpia, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucas Figueiredo Alves da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) inventariante 
FERNANDA CRISTINA ABRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, veterinária, RG. 43.683.475-3, CPF/MF 337.611.278-98, nascida aos 
03/12/1984, filha de Valter dos Santos e Marli Aparecida Abra Santos, com endereço na Rua República do Líbano, 3000, apto 43, Bloco 2, 
Jardim Tarraf II, São José do Rio Preto-SP, CEP 15092-440, que foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de 
EDUARDO ANTONIO DE ALBERGARIA BARBOSA, contra o de cujus Valter dos Santos. Encontrando-se a inventariante em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pronunciar sobre o pedido de habilitação no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do Artigo 690 do CPC, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a inventariante 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. Dado e passado nesta cidade de Olímpia, aos 06 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1008578-54.2014.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dra. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA HELENA MACENO TEIXEIRA, 
Brasileira, RG 24.182.714-0, CPF 132.343.808-48, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE KENNEDY, alegando em síntese que deverá recolher as custas finais, na forma do artigo 
4.º, III, da Lei Estadual n.º 11.608/2003, sob pena de inscrição em dívida ativa (v. Artigo 1.098 e §§, das NSCGJ). 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 Guarulhos, aos 16 de abril de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1038721-84.2018.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, MMº Juíz de Direito da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, Faz Saber a Sueli Lins Laureano, RG. 27.065.849-X e CPF. 184.823.248-96, que ASSOCIAÇÃO 
EDUCACIONAL PRESIDENTE KENNEDY, ajuizou ação Monitória para cobrança no valor de R$ 3.393,91 (Outubro/2018), referente 
mensalidades escolares vencidas e não pagas nos meses de: Outubro, Novembro e Dezembro de 2013, na Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes, conforme documentos descritos e anexados nos autos. Estando a executada 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.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0015080-06.2020.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 9ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANDRÉ LUIS VANNUCCI LEIROS, 
que CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM ITATINGA II, ajuizou ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada 
procedente, e condenou o réu ao pagamento no valor de R$ 25.706,19, atualizado até (Dezembro/2020) e demais cominações legais, nos 
termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e também 
honorários em fase de Cumprimento de Sentença (CPC 523, § 1º), onde o réu poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar 
do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 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 16 de 
abril de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0002450-78.2021.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOÃO PEDRO SANTANA 
SAMPAIO ROSA, RG. 41.897.443-3 e CPF. 366.778.968-89, que FEBASP - ASSOCIAÇÃO CIVIL, MANTENEDORA DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO - SP, ajuizou ação Monitória, ora julgada procedente e condenou o réu ao pagamento 
de R$ 29.425,79 atualizado até (Fevereiro/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o 
réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de 
execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 
1º), onde o executado poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da 
obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), 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 10 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1022018-56.2018.8.26.0005. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
Regional V - São Miguel Paulista/SP, Dr. Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. Faz Saber a OSVALDO TAVEIRA DA SILVA 
00652364837, CNPJ 29.846.445/0001-79, que lhe foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Frigorifico Marana Ltda, 
alegando em síntese: A Exequente é credora da Executada da importância atualizada de R$ 13.350,46, referente à Duplicata Virtual enviada 
eletronicamente ao Banco do Bradesco S/A, gerando boleto de cobrança n.º 0001346901, no valor de R$ 13.138,68, vencida em 
27/09/2018. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para, no prazo de 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, embarguem ou reconheçam 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 ou arresto a pedido do credor. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PENHORA- PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1000408-93.2016.8.26.0654/01. O MM. Juiz de Direito da Vara 
Única do Foro de Vargem Grande Paulista/SP, Dr. DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROSELI 
VIEIRA DE GOES MASSEI, (Outros nomes: Roseli Vieira de Goes), RG 12.586.501 e CPF. 004.025.738-03, mãe Maria Rodrigues 
Machado, Nascida em 08/02/1962, com endereço à Rua Joaquim Nunes Filho, 43, Casa 02, Vila Monte Serrat - Cotia - SP, Fone 4703-2343 
que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por Associação dos Proprietários Em Villa Rica. Objetivando receber 
o valor de R$ 22.837,53 (Abril/2018), onde foi lavrado o presente TERMO DE PENHORA do seguinte bem: direitos oriundos do contrato de 
compra e venda do imóvel denominado Lote 19, Quadra I, do loteamento denominado Villa Rica, da qual foi nomeada depositária a Sra. 
Roseli Vieira de Goes Massei, onde não poderá abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. 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 30 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, 
afixado e publicado na forma da Lei. 
 

DocuSign Envelope ID: 989BED15-BA41-45E5-8BEB-A89808C00B81



B4gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2021 Economia

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento, I - 
DECLARAM sua intenção de assumir o controle societário da Ademilar Administradora de Consórcios 
S.A. (cuja denominação será alterada para Ademicon Administradora de Consórcios S.A.), inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 84.911.098/0001-29 (“Ademilar Consórcios”), que passará a funcionar com as 
características abaixo especificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco 
Central do Brasil, conforme previsto no Acordo de Investimento e Outras Avenças, datado de 02 de 
julho de 2020, conforme alterado pelo Primeiro Aditamento ao Acordo de Investimento e Outras 
Avenças, datado de 22 de janeiro de 2021. Denominação social atual: Ademilar Administradora de 
Consórcios S.A. Local da sede: Curitiba - Paraná - Composição Societária: - Controlador direto da 
Ademicon Consórcios:  - (i) Conseg Participações S.A. (cuja denominação será alterada para 
Ademicon Participações S.A.) CNPJ/ME: 21.110.469/0001-53; Percentual de participação na 
Ademicon Consórcios: 100,00%; - Controladores indiretos da Ademicon Consórcios: Nível 2 - 
(ii) William Jefferson Maciel Fernandes CPF/ME: 500.399.389-72; Percentual de participação direta 
na Conseg Participações: 6,76% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar 
Consórcios: 6,76% das ações; (iii) Jussara Pianowski Schuchovsky CPF/ME: 859.846.129-68; 
Percentual de participação direta na Conseg Participações: 34,27% das ações; Percentual de 
participação indireta na Ademilar Consórcios: 34,27% das ações; (iv) Raul Schuchovsky Neto 
CPF/ME: 035.964.479-17; Percentual de participação direta na Conseg Participações: 17,13% das 
ações; Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 17,13% das ações; (v) Tatiana 
Schuchovsky Reichmann CPF/ME: 019.171.929-32; Percentual de participação direta na Conseg 
Participações: 17,13% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 
17,13% das ações; (vi) Trator Participações S.A. (“Trator Participações”) CNPJ/ME: 
23.643.755/0001-00; Percentual de participação direta na Conseg Participações: 5,84% das ações; 
Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 5,84% das ações; Nível 3 - (vii) Treecorp 
Participações em Consórcios S.A. (“Treecorp Participações”) CNPJ/ME: 23.643.762/0001-01; 
Percentual de participação direta na Trator Participações: 53,11% das ações; Percentual de 
participação indireta na Conseg Participações: 3,10% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 3,10% das ações; Nível 4 - (viii) Daniel Joseph Mcquoid CPF/ME: 
010.372.528-88; Percentual de participação direta na Treecorp Participações: 22,97% das ações; 
Percentual de participação indireta na Trator Participações: 12,20% das ações; Percentual de 
participação indireta na Conseg Participações: 0,71% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 0,71% das ações; (ix) Luis Filipe Frozoni Lomonaco CPF/ME: 
286.814.928-61; Percentual de participação direta na Treecorp Participações: 22,97% das ações; 
Percentual de participação indireta na Trator Participações: 12,20% das ações; Percentual de 
participação indireta na Conseg Participações: 0,71% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 0,71% das ações; (x) Bruno Levi D’Ancona CPF/ME: 225.808.318-43; 
Percentual de participação direta na Treecorp Participações: 15,56% das ações; Percentual de 
participação indireta na Trator Participações: 8,26% das ações; Percentual de participação indireta 
na Conseg Participações: 0,48% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar 
Consórcios: 0,48% das ações; (xi) Danilo Rafael Just Soares CPF/ME: 036.281.209-85; Percentual 
de participação direta na Treecorp Participações: 3,17% das ações; Percentual de participação 
indireta na Trator Participações: 1,68% das ações; Percentual de participação indireta na Conseg 
Consórcios: 0,10% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 0,10% 
das ações; Outros acionistas detentores de participação qualificada: (i) Treecorp Trator Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ/ME: 23.456.347/0001-49; Percentual de 
participação direta na Conseg Participações: 15,59% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 15,59% das ações; II - As pessoas físicas abaixo identificadas, por 
intermédio do presente instrumento, DECLARAM, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 
3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargos de administração na Ademicon 
Consórcios: - Guilherme Mei Carrasco - CPF/ME: 324.782.618-12 - Diretor Financeiro; - Elvira 
Mannes - CPF/ME: 574.380.139-87 - Diretora. III - As pessoas físicas e jurídicas desta declaração de 
propósito, ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração devem ser acompanhadas 
da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, 
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da data 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo 
“Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo mencionado 
abaixo. Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições 
Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf mencionado abaixo. BANCO 
CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência-
Técnica em Curitiba (GTCUR) - Processo nº 186129. Curitiba, 23 de abril de 2021.

 

 

Ficam os executados MARCOS MIRANDA JUNIOR, RAONÍ DE OLIVEIRA SOUZA, 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 da Penhora realizada 
em 28/09/2020 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE MAUÁ/SP. Processo: 
nº 1007053-14.2018.8.26.0348. Executados: MARCOS MIRANDA JUNIOR E RAONÍ DE OLIVEIRA SOUZA - Um veículo da marca/modelo 
FORD/FIESTA GL CLASS, Placa LNJ - 7229, Ano/Modelo 2001, RENAVAM nº 00762429860. Rua Boa Vista, nº369, São Caetano do Sul/SP. Lance 
mínimo no 1º leilão: R$ 8.513,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 5.107,80 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 18/05/2021 às 11h30min, e termina em 21/05/2021 às 11h30min; 2º Leilão começa em 21/05/2021 às 
11h31min, e termina em 10/06/2021 às 11h30min.  

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009461-77.2016.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
INOVATTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME, CNPJ 56.334.220/0001-06, através de seu representante legal e RICARDO
NUNES SILVA, CPF 180.339.748-93, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO
BRADESCO S.A., alegando em síntese: a cobrança da quantia de R$ 64.474,64 (outubro/2018), que será atualizado até a data
do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida Renovação Automática
- PJ sob o número 002.815.926, firmada em 31/07/2012. Encontrando-se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pagarem a dívida
no valor de R$ 64.474,64 (outubro/2018), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial.
Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade
(art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados
poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida
a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de
Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações
não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo
Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). PRAZO
PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos. Não sendo embargada 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 Bernardo do Campo, aos 04 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014545-24.2018.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a) ANELISE SOARES, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) HANNY 
COSMETICS LTDA, CNPJ 27.664.934/0001-84, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sc 
Divisórias Instalação e Serviços Ltda-me, alegando em síntese que realizou uma venda, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), com nota fiscal nº 886, emitida em 13/11/2017, para pagamento em três parcelas iguais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
com vencimentos nos dias 10/12/2017, 10/01/2018 e10/02/2018, todavia, apenas um boleto foi pago. 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, pague a quantia especificada na inicial, bem como 
os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ficando assim isento do pagamento das custas processuais. 
Neste mesmo prazo, o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 
embargos, constituir-se-à, de pleno direito, o título executivo judicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 28 de outubro de 2020.                                                                   [20,23] 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059507-65.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a Vagner das Neves Costas CNPJ 30.424.586/0001-82, que America Net Ltda. ajuizou ação comum, para cobrança de R$ 
29.123,53 (julho/2020), referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Internet assinado. Estando a ré em lugar incerto, 
expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestarem a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2021.                                                                [20,23] 

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1018946-04.2016.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. Sergio Hideo Okabayashi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ
PEDRO FERREIRA, CPF/MF 054.826.718-95, que BANCO BRADESCO S/A., lhe ajuizou ação de Execução de título extrajudicial
(Contratos Bancários), para a cobrança da quantia de R$54.172,22 (atualizado até setembro/2016), referente ao saldo devido
pelo instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças sob o nº 2999.624, firmado em 04/07/2014, deixando de cumprir
com o pactuado, tornando-se inadimplente. Estando o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a citação e intimação por edital, para
que em 03 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor mencionado, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade;
sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias
para oposição de embargos; no mesmo prazo reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do
principal e acessórios e, requerer pagamento do restante em 06 parcelas mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo
para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial ao executado (art. 257, IV e art. 72, inciso
II NCPC ), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. São Bernardo do Campo, 27 de Março de 2018.

C.C.S Tecnologia e Serviços S/A
CNPJ nº 00.964.350/0001-78 - NIRE 35.300.537.319

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
São convidados os senhores acionistas da C.C.S Tecnologia e Serviços S/A a se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social, à 
Rodovia SP-330 - Via Anhanguera km 145, Bairro dos Pires, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, às 14:00 horas do dia 30 de Abril de 2021, 
a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e respectivo 
Relatório da Auditoria Independente, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Aprovação e destinação dos lucros apurados 
no exercício de 2020; c) Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos 
exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Limeira, 15 de Abril de 2021.Greice Ciarrocchi Perez - Diretora Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002284-53.2020.8.26.0010 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDELPA GRÁFICA E 
EDITORA LTDA, CNPJ 52.670.882/0001-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida 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, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
pague a quantia de R$ 188.982,81, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 
10%, nos termos do art. 513, § 2º, inciso IV do Código de Processo Civil, ficando advertida de 
que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação 
(art. 523/CPC). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
intimação por edital, em virtude do que expediu-se o presente, que será publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 024/2021
Licitação nº 032/2021
Objeto: Registro de preços para  aquisição parcelada de material de pintura.
Licitação Tipo: Menor  valor por item 
Regime de Execução: Entrega Parcelada  (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 05/05/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 22 DE ABRIL DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 025/2021
Licitação nº 033/2021
Objeto: Aquisição de veículo automotivo, zero Km. 
Licitação Tipo: Menor preço por item
Regime de Execução: Entrega Total (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/05/2021 às 14:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 22 DE ABRIL DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069945-97.2013.8.26.0100  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Roberta Poppi Neri Quintas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AUTO POSTO HUNGRIA 
LTDA, CNPJ 02.493.918/0001-45, FELIPE VICENTE FREITAS NAVARRO, CPF 
285.618.318-20, CAIO EID MANSUR, CPF 279.818.488-65, THEO EID MANSUR, CPF 
320.478.208-55 e EID MANSUR NETO, CPF 027.524.418- 00 que lhes foram proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO SA, CNPJ 
60.746.948/0001-12, alegando em síntese: o exequente é credor dos executados da quantia 
de R$429.933,99 referente ao saldo devedor do Instrumento Particular de Confissão de Dívida 
e Outras Avenças nº 385/6.015.601. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$429.933,99 (atualizada em agosto de 2013) que deverá 
ser corrigido até a data do efetivo pagamento, além de honorários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Nos termos do art. 827, 
§1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade, podendo oferecer embargos à 
execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do C.P.C. ou, 
alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 
executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Ficam os executados 
advertidos de que a rejeição dos embargos, ou, ainda, o inadimplemento das parcelas, poderá 
acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 
penalidades previstas em lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 31 de março de 2021.

COMUNICADO A PRAÇA
A VIETRI IMÓVEIS E ENGENHARIA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º
17.097.256/0001-61, com endereço na  Avenida
Doutor Felipe Pinel 672 sala 01 cep 02939-000
representada por seu sócio Sr.  DOMENICO
RAFAELE VIETRI JUNIOR vem a publico esclarecer
o que segue: Os únicos meios de contatos da
empresa são os seguintes:  11-2503-7777. As únicas
pessoas autorizadas a tratar dos assuntos da
VIETRI IMÓVEIS são: Seu sócio DOMENICO
RAFAELE VIETRI JUNIOR e a Sra. Camila Galvanini
Frei tas.  Nenhuma pessoa a não ser as já
mencionadas está autorizada a receber valores em
nome da empresa tampouco firmar compromissos.
Qualquer um que se apresente como sendo
funcionário, preposto ou colaborador de qualquer
natureza trata-se FRAUDE que deve ser comunicado
imediatamente as autoridades competentes. A
VIETRI IMÓVEIS reforça o compromisso com seus
clientes se colocando a inteira disposição para
esclarecimentos adicionais. São Paulo, 22 de abril
de 2021. VIETRI IMÓVEIS e ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de utensílios domésticos, para uso em diversas Secretarias, através 
do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) 
meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias, conforme descrições 
constantes no anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, 
através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes 
deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na sala de 
reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, 
nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 05 de maio de 
2021. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 22 DE ABRIL DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 - EDITAL Nº 069/2021

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000863-32.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Federighi Saba, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VALDENOR 
NOGUEIRA DE FREITAS, Brasileiro, Casado, RG 16625193-8, CPF 174.701.371-49 e ANTONIA EDITE MENDES DE FREITAS, 
Brasileira, Casada, RG 16625194-X, CPF 308.732.738-77, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de KAO 
MING FU E OUTRO, com o seguinte objeto: cobrança de alugueis e encargos com danos materiais e lucros cessantes, decorrente do 
contrato referente ao imóvel situado na Rua Fagundes Dias, 67, nesta capital.Valor da causa: R$ 134.600,00. . 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, 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 30 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA TAIS PROTO E TAIS PROTO ME, EXTRAÍDO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL QUE LHE MOVE BANCO BRADESCO S/A- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010979-44.2019.8.26.0032. O 
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Araçatuba, Estado de São Paulo, Dr. Antonio Conehero Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto ao presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo de Direito se processam os termos da 
ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Banco Bradesco S/A em face de TAIS PROTO ME, CNPJ 10.537.424/0001-43 e TAIS 
PROTO CPF 369.361.828-36 e, constando dos autos que o executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente 
com a finalidade de CITÁ-LOS e INTIMÁ-LOS para que, vencida a dilação acima, efetue, em 3 (três)  dias, o pagamento da importância de 
R$ 89.296,03 (oitenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e três centavos), apurada em agosto/2019, acrescida de juros, correção 
monetária e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, verba que será reduzida pela metade, em caso de pagamento 
integral (artigo 827, §1°, CPC). O crédito é oriundo de cédulas de crédito bancário-empréstimo bancário-capital de giro, mas o Executado 
deixou de cumprir o avençado. Estando 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, ofereça embargos à 
execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Alternativamente, mediante o depósito de 
30% do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do saldo restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de 1% ao mês. Fica advertidos de que a rejeição dos embargos, ou o inadimplemento das parcelas, acarretará a 
elevação dos honorários advocatícios e aplicação de multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei, sujeitando-se a 
penhora e avaliação de seus bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Araçatuba, aos 31 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE PSJ CONSTRUÇÕES LTDA, COM O PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000753-
12.2015.8.26.0099 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucas Pereira 
Moraes Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que está em trâmite por este Juízo os autos da Ação de Execução, processo nº 1000753-
12.2015.8.26.0099, no qual figura como Exequente BANCO BRADESCO S/A e como Executado PSJ CONSTRUÇÕES LTDA, tendo por 
objeto o recebimento da quantia de R$ 28.741,15 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), referente a Cédula de 
Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PJ, de nº 621/3.616.858, firmada em 16 de Maio de 2014, 
por meio da qual o Exequente concedeu às Executadas um crédito no valor de R$ 31.282,69 (trinta e um mil duzentos e oitenta e dois reais e 
sessenta e nove centavo), devendo os encargos contratuais pactuados serem debitados sempre no dia 16, mensalmente na Conta Limite 
das Executado. Ocorre que, nas datas de vencimento, conforme consta do incluso demonstrativo do débito, o Executado não disponibilizava 
na referida conta saldo suficiente para adimplir os encargos mensais pactuados. Sendo assim, a dívida venceu-se antecipadamente, 
tornando o inadimplente, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando assim o débito vencido; após esgotadas as formas 
amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, requerendo a citação do Executado para que as mesmas 
efetuem o pagamento do débito no valor supra mencionado, devidamente corrigido, acrescido das cominações legais, sob pena de, não o 
fazendo, serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia do débito. E por estarem as Executadas em lugar incerto e não 
sabido, determinou o MM. Juiz sua citação por edital. E sendo assim, pelo presente, com o prazo de 30 (trinta) dias, fica PSJ 
CONSTRUÇÕES LTDA para os atos e termos da Ação de Execução, devendo no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$ 
28.741,15 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), acrescidos de juros e correção monetária que serão 
computados por ocasião do pagamento, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito corrigido, sob pena de 
penhora. CIENTIFICADO de que, ocorrendo o pagamento integral do débito dentro do prazo especificado, a verba honorária será reduzida 
pela metade. INTIMADO de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos para, querendo 
embargar a Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, CIENTIFICADO de que, no mesmo prazo, reconhecendo o 
crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 
poderá a parte Executada requerer o pagamento do restante da dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 
e juros de 1% (um por cento) ao mês, não podendo, nesta hipótese, opor embargos à execução (art. 916 do CPC). Ficando ainda 
INTIMADO que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
de quem possa interessar e, no futuro não seja alegada ignorância, é expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da 
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista, aos 24 de novembro de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001751-76.2020.8.26.0075. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do 
Foro de Bertioga, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Regina Balbi Lombardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e interessar possa, especialmente os supra mencionados, que constam nos autos como 
estando em lugar incerto, não sabido, ou não localizados, que por esse Juízo processa-se a ação supra de cuja petição inicial, sucintamente, 
constou: “A autora é legítima senhora e possuidora de uma área de terras situada nesse Município de Bertioga, Comarca de Santos – São 
Paulo. Que no final de semana dos dias 5 e 6 de setembro e feriado 7 de setembro de 2020, os caseiros da autora constataram que em 
parte da área da autora, na altura da Rua Vicente Leporace, a mais ou menos 50 metros da esquina com a Avenida Anchieta, os réus 
invasores abriram uma picada estreita de acesso ao imóvel, desmatando árvores e criando uma clareira ocultada pelas demais árvores ao 
redor, escondendo a invasão e o desmatamento criminosos, iniciando a construção de barracos. A autora adotou providências, com o auxilio 
da policia florestal, derrubando barraco clandestinamente edificado, pelo que a autora continua exercendo sua posse, apesar das constantes 
ameaças dos réus. Em razão dessas turbações a autora requer seja a presente ação julgada totalmente procedente, para confirmar a 
manutenção de posse definitiva em favor da autora na área turbada, cominada com pena de multa diária aos réus para o caso de nova 
turbação ou de esbulho, bem como sua condenação ao pagamento dos danos causados à propriedade da autora, a ser apurado em 
liquidação de sentença. Expediu-se o presente edital, com prazo de 20 dias, para que fiquem devidamente citados de todos dos termos da 
ação, e, no prazo de 15 dias, contestem o feito, ficando cientes de que, nos termos do art. 334, 2° parte, c.c. art. 344, ambos do C.P.C., não 
sendo contestada a ação, serão tidos como revéis, e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, e no futuro, ninguém possa alegar ignorância, o edital será publicado e afixado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bertioga, aos 06 de abril de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1005808-
28.2016.8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Fernandópolis, Estado de São Paulo, Dr(a). HEITOR KATSUMI 
MIURA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nilton Paula Lima, , bem como seu cônjuge e/ou sucessores, que ENOQUE NICOLAU DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Cédula de Identidade RG n.º 34.549.260-2 e inscrito no CPF n.º 218.371.448-42, residente 
e domiciliado na Rua dos Curiosos, n.º 966, Bairro Jardim Araguaia, na Cidade Fernandópolis-SP ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando Um terreno situado no lado par da Rua das Gaivotas, constante de parte do lote 11 designado de parte B, da quadra 30 do Jardim 
Araguaia, desta cidade de Fernandópolis - SP, distante 19 (dezenove) metros e 50 (cinquenta) centímetros da esquina com a Avenida dos 
Bicudos, medindo 10 (dez) metros e 50 (cinquenta) centímetros de frente para a referida Rua das Gaivotas; 10 (dez) metros e 50 (cinquenta) 
centímetros no fundo,, onde confronta com o lote 10 (dez); do lado direito de quem da Rua das Gaivotas olha para o terreno medindo 12 
(doze) metros, onde confronta com o lote 12 (doze), e do lado esquerdo medindo 12 (doze) metros onde confronta com parte do lote 11 - 
designado de parte A, encerrando uma área de 126,00 metros quadrados, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. . Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Fernandopolis, aos 17 de julho de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002968-06.2019.8.26.0400 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Olímpia, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucas Figueiredo Alves da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) inventariante 
FERNANDA CRISTINA ABRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, veterinária, RG. 43.683.475-3, CPF/MF 337.611.278-98, nascida aos 
03/12/1984, filha de Valter dos Santos e Marli Aparecida Abra Santos, com endereço na Rua República do Líbano, 3000, apto 43, Bloco 2, 
Jardim Tarraf II, São José do Rio Preto-SP, CEP 15092-440, que foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de 
EDUARDO ANTONIO DE ALBERGARIA BARBOSA, contra o de cujus Valter dos Santos. Encontrando-se a inventariante em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pronunciar sobre o pedido de habilitação no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do Artigo 690 do CPC, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a inventariante 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. Dado e passado nesta cidade de Olímpia, aos 06 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1008578-54.2014.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dra. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA HELENA MACENO TEIXEIRA, 
Brasileira, RG 24.182.714-0, CPF 132.343.808-48, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE KENNEDY, alegando em síntese que deverá recolher as custas finais, na forma do artigo 
4.º, III, da Lei Estadual n.º 11.608/2003, sob pena de inscrição em dívida ativa (v. Artigo 1.098 e §§, das NSCGJ). 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 Guarulhos, aos 16 de abril de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1038721-84.2018.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, MMº Juíz de Direito da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, Faz Saber a Sueli Lins Laureano, RG. 27.065.849-X e CPF. 184.823.248-96, que ASSOCIAÇÃO 
EDUCACIONAL PRESIDENTE KENNEDY, ajuizou ação Monitória para cobrança no valor de R$ 3.393,91 (Outubro/2018), referente 
mensalidades escolares vencidas e não pagas nos meses de: Outubro, Novembro e Dezembro de 2013, na Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes, conforme documentos descritos e anexados nos autos. Estando a executada 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.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0015080-06.2020.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 9ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANDRÉ LUIS VANNUCCI LEIROS, 
que CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM ITATINGA II, ajuizou ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada 
procedente, e condenou o réu ao pagamento no valor de R$ 25.706,19, atualizado até (Dezembro/2020) e demais cominações legais, nos 
termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e também 
honorários em fase de Cumprimento de Sentença (CPC 523, § 1º), onde o réu poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar 
do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 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 16 de 
abril de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0002450-78.2021.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOÃO PEDRO SANTANA 
SAMPAIO ROSA, RG. 41.897.443-3 e CPF. 366.778.968-89, que FEBASP - ASSOCIAÇÃO CIVIL, MANTENEDORA DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO - SP, ajuizou ação Monitória, ora julgada procedente e condenou o réu ao pagamento 
de R$ 29.425,79 atualizado até (Fevereiro/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o 
réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de 
execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 
1º), onde o executado poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da 
obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), 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 10 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1022018-56.2018.8.26.0005. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
Regional V - São Miguel Paulista/SP, Dr. Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. Faz Saber a OSVALDO TAVEIRA DA SILVA 
00652364837, CNPJ 29.846.445/0001-79, que lhe foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Frigorifico Marana Ltda, 
alegando em síntese: A Exequente é credora da Executada da importância atualizada de R$ 13.350,46, referente à Duplicata Virtual enviada 
eletronicamente ao Banco do Bradesco S/A, gerando boleto de cobrança n.º 0001346901, no valor de R$ 13.138,68, vencida em 
27/09/2018. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para, no prazo de 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, embarguem ou reconheçam 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 ou arresto a pedido do credor. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PENHORA- PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1000408-93.2016.8.26.0654/01. O MM. Juiz de Direito da Vara 
Única do Foro de Vargem Grande Paulista/SP, Dr. DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROSELI 
VIEIRA DE GOES MASSEI, (Outros nomes: Roseli Vieira de Goes), RG 12.586.501 e CPF. 004.025.738-03, mãe Maria Rodrigues 
Machado, Nascida em 08/02/1962, com endereço à Rua Joaquim Nunes Filho, 43, Casa 02, Vila Monte Serrat - Cotia - SP, Fone 4703-2343 
que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por Associação dos Proprietários Em Villa Rica. Objetivando receber 
o valor de R$ 22.837,53 (Abril/2018), onde foi lavrado o presente TERMO DE PENHORA do seguinte bem: direitos oriundos do contrato de 
compra e venda do imóvel denominado Lote 19, Quadra I, do loteamento denominado Villa Rica, da qual foi nomeada depositária a Sra. 
Roseli Vieira de Goes Massei, onde não poderá abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. 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 30 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, 
afixado e publicado na forma da Lei. 
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International School Serviços de Ensino, Treinamento, Editoração Franqueadora S.A.
CNPJ nº 18.082.788/0001-98

Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Relatório da Administração: A administração da International School 
Serviços de Ensino, Treinamento e Editoração Franqueadora S.A. 
(“Companhia”) apresenta a V.Sas., em conjunto com este Relatório da Ad-
ministração, as demonstrações financeiras e notas explicativas do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (“Demonstrações Financei-
ras”), conforme elaboradas pelo acionista majoritário da Companhia, por 
meio de prestação de serviços de apoio administrativo. Cumpre ressaltar 
que as Demonstrações Financeiras seguem o exercício fiscal de janeiro a 
dezembro, no entanto, o ciclo econômico da Companhia é definido pelo Ano 
Coleção, que compreende o período de outubro do ano anterior a setembro 
do Ano Coleção. I. Panorama Geral: O ano de 2020 foi negativamente mar-
cado por uma crise sanitária, humanitária e econômica sem precedentes 
resultantes da pandemia da COVID-19, que continua em constante evolu-
ção, a despeito da mobilização mundial no seu enfrentamento. Medidas de 
contenção do vírus foram e estão sendo amplamente adotadas pelos ór-
gãos públicos, especialmente com a imposição de diversas regras de dis-
tanciamento social, bem como de restrições de funcionamento para diver-
sos setores do mercado, cujos impactos econômicos e operacionais foram 

logo percebidos pela economia global, em especial pelo setor educacional 
em que a Companhia está inserida. Com a retração da economia no ano de 
2020, conforme divulgada pelas mídias e órgãos oficiais, o setor de educa-
ção precisou reagir rapidamente para se adaptar à nova rotina de aulas a 
distância, buscando ferramentas tecnológicas que pudessem manter a qua-
lidade de ensino. Com isso, a Companhia traçou e implementou rapidamen-
te o seu “Plano de Acão - Covid-19” para lidar com a comunidade escolar e 
o público em geral, assim como o “Guia para Manter a Saúde Mental & Físi-
ca Durante o Período de Home Office” e uma série de webinars e lives que 
serviram para engajar a interação com alunos e familiares. Prezando pelo 
bem-estar de seus colaboradores, a Companhia disponibilizou cadeiras,  
“Kit Webinar” e Manual de Home Office, atingindo, conforme pesquisa inter-
na apurada, 86% de satisfação em relação aos métodos adotados durante 
o período de isolamento social. A despeito da insegurança acerca da reto-
mada das atividades no setor educacional, a Companhia segue envidando 
esforços e recursos para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19, por 
meio da implementação de projetos de marketing, vendas, tecnologia e ino-
vação de produtos. Todo o empenho da Companhia em superar as adversi-

dades enfrentadas em escala global no ano de 2020 resultaram em um 
desempenho econômico-financeiro positivo, vantajoso e promissor, confor-
me será melhor explicitado abaixo. II. Desempenho Econômico-Financei-
ro: A Companhia superou, em grande escala, os montantes apresentados 
por seus competidores do setor de educação (i.e. ensino suplementar e com 
faixa de preços premium), apesar das baixas expectativas causadas pelos 
incontestáveis desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Como resul-
tado do seu excelente desempenho, a Companhia obteve mais uma vez o 
Prêmio TOP Educação na categoria Sistema de Ensino Bilingue, sagrando-
se tetracampeã e referência no setor. Com isso, a Companhia finalizou o 
exercício social de 2020 com patrimônio líquido de R$ 105,19 milhões, com 
montante total de Caixa e Equivalentes de Caixa de R$ 73,46 milhões. A 
Coleção 2020 apresentou crescimento de 38% de receita líquida (i.e.  
R$ 139,25 milhões versus R$ 100,92 milhões do Ano Coleção 2019). Como 
resultado, o lucro líquido da Companhia foi de R$ 58,05 milhões no Ano 
Coleção 2020 e R$ 28,90 milhões no exercício social de 2020, mesmo dian-
te do mais desafiador cenário das últimas décadas. No exercício social de 
2020, conforme também verificado nos exercícios sociais anteriores, a con-

tabilidade da Companhia, sob responsabilidade do acionista majoritário, 
registrou na conta de Reserva de Lucros, constante nas Demonstrações 
Financeiras, relevante parte dos lucros líquidos da Companhia, a qual atu-
almente consubstancia montante superior ao seu capital social, estando 
assim em desacordo com os termos do artigo 199 da Lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Para evitar a retenção injus-
tificada de valores pela Companhia, em observância à LSA, conforme pare-
cer técnico de viabilidade obtido pela Companhia, e visando ao melhor inte-
resse dos acionistas e da Companhia, a Administração entende que parte 
do valor excedente deverá ser distribuído aos acionistas em forma de divi-
dendos, e em observância ao disposto no artigo 202, §6º, da LSA. Deste 
modo, considerando o valor de R$ 58,42 milhões de lucros acumulados e o 
valor de R$ 73,46 milhões em caixa, a Administração propõe que deve ser 
distribuído em forma de dividendos o total de R$ 43,50 milhões (composto 
por 100% do lucro líquido de 2020 e, adicionalmente, por 25% do saldo da 
Reserva de Lucros, exceto Reserva Legal), uma vez que: (i) a Companhia 
não tem como finalidade a retenção de capital e gestão desses recursos 
para ganhos financeiros; (ii) as operações atuais da Companhia não  

necessitam de capital intensivo; e (iii) que não há orçamento de capital 
previsto ou plano de negócios determinado pela Administração que preveja 
desembolsos extraordinários, sendo que o saldo remanescente de caixa 
será amplamente suficiente para a execução do Orçamento da Companhia. 
Dado que a Companhia monitora os riscos de mercado, crédito e operacio-
nal em consonância com os objetivos da sua gestão de capital, conforme 
dispõe o “item 22 - Riscos” das Demonstrações Financeiras, a distribuição 
de dividendos irá maximizar e otimizar o custo de capital dos acionistas, 
mantendo uma estrutura de capital ideal. Ressalta-se que a Companhia dis-
põe de plenas condições para efetuar a distribuição dos R$ 43,50 milhões, 
estando em excelente situação financeira e com Caixa suficiente para fazer 
frente às suas obrigações e se manter solúvel e líquida, tendo ainda, na 
data-base em questão, R$ 47,97 milhões em recebíveis líquidos de  
provisão, além de ter gerado, a título de Caixa, mais de R$ 63 milhões  
com suas atividades operacionais durante o exercício social de 2020.  
Em resumo, o Ano Coleção 2020 e Exercício Fiscal de 2020 apresentaram 
os seguintes resultados:

(Em R$ ‘000) Coleção 2020 Ano Fiscal 2020
 Receita Líquida 139.254 112.835
  EBITDA Ajustado 77.645 51.954
Sem prejuízo dos outros números constantes do relatório, cumpre destacar 
que, por ocasião de inconsistências encontradas na metodologia de cálculo 
da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) contabilizada 
pelo CV-CSC, bem como na base de clientes que culmina no valor da provi-
são, a Administração faz a ressalva que o EBITDA Ajustado pode receber 
ajustes adicionais futuros após concluída análise mais aprofundada sobre a 
contabilização em questão, os quais estima-se, através da aplicação da mé-
dia histórica de provisão ao saldo de recebíveis em aberto, poderiam au-
mentar o EBITDA Ajustado em até 3,5 milhões para o Ano Coleção de 2020 
e R$ 7,3 milhões para o Ano Fiscal de 2020. Por fim, recomendamos a 
consulta integral das Demonstrações Financeiras para informações deta-
lhadas sobre os resultados financeiros da Companhia. Atenciosamente,
International School Serviços de Ensino, Treinamento e Editoração 
Franqueadora S.A. Administração

Balanço patrimonial Nota 2020 2019

Ativo/Circulante 131.796 110.306

 Caixa e equivalentes de caixa 4 22.625 7.141

 Aplicações financeiras 5 50.842 25.630

 Contas a receber de clientes 6 47.977 69.582

 Estoques 7 9.097 6.400

 Outros créditos 1.255 1.553

Não circulante 16.172 12.388

 Aplicações financeiras 5 125 125

 Outros créditos 37 64

 Impostos diferidos 20 5.892 –

 Imobilizado 8 3.319 5.671

 Direito de uso 9 2.186 1.253

 Intangível 10 4.613 5.275

Total do ativo 147.968 122.694

Balanço patrimonial Nota 2020 2019
Passivo/Circulante 41.665 37.594
 Fornecedores 11 6.216 5.327
 Obrigações sociais e trabalhistas 12 8.109 7.407
 Impostos e contribuições a recolher 402 449
 Imposto de renda e contribuição social a recolher 13 17.922 3.027
 Adiantamento de clientes 369 745
 Arrendamento Mercantil 9 1.340 963
 Outras contas a pagar 83 55
 Dividendos a pagar 16 7.224 19.621
Não circulante 1.113 571
 Obrigações sociais e trabalhistas 12 – 181
 Arrendamento Mercantil 9 1.052 388
 Provisão para contingências 15 61 2
Patrimônio Líquido Capital social 105.190 84.529
 Capital social 16 18.750 18.750
 Reserva de Capital 1.705 943
 Reserva de stock option 894 2.668
 Reserva legal 3.750 3.750
 Reserva de lucros 80.091 58.418
Total do passivo e patrimônio líquido 147.968 122.694

Demonstração do resultado abrangente 2020 2019
Lucro líquido do exercício 28.897 50.163
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes do exercício 28.897 50.163

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital Reserva Reserva Reserva Reserva Lucros (prejuízos)
social de capital legal stock options de lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 18.750 – 1.603 1.081 22.470 – 43.904
Lucro líquido do exercício – – – – – 50.163 50.163
Adoção inicial IFRS 16 – – – – – (64) (64)
Reserva de capital – 943 – (943) – – –
Destinação do lucro:
 Constituição de reserva legal – – 2.147 – – (2.147) –
 Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 16) – – – – – (12.004) (12.004)
 Reserva de stock options – – – 2.530 – – 2.530
 Constituição reserva de lucros – – – – 35.948 (35.948) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 18.750 943 3.750 2.668 58.418 - 84.529
Lucro líquido do exercício – – – – – 28.897 28.897
Reserva de Capital – 762 – (762) – – –
Destinação do lucro:
 Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 16) – – – – – (7.224) (7.224)
 Reserva de stock options – – – (1.012) – – (1.012)
 Constituição reserva de lucros – – – – 21.673 (21.673) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 18.750 1.705 3.750 894 80.091 – 105.190

Demonstração dos fluxos de caixa 2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
 social 43.491 53.898
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos:
 Depreciação e amortização 5.540 3.963
 Rendimento de aplicação financeira não equivalente
  de caixa (910) (1.086)
 Valor residual do imobilizado baixado 432 135
 Provisão para redução ao valor recuperável de 
  recebíveis 7.343 865
 Provisão para perda com estoques 886 841
 Provisão de obrigação previdenciárias RSU (53) 489
 Plano de remuneração baseado em ações 1.460 2.530
 Juros sobre arrendamento mercantil 199 114
 Constituição de provisão para contingências 59 –
Variação de ativos e passivos
 Contas a receber de clientes 14.262 (24.960)
  Estoques (2.692) (2.002)
  Outros créditos 325 (403)
  Fornecedores 889 1.913
  Obrigações sociais e trabalhistas 574 4.115
  Impostos e contribuições a recolher (760) (100)
  Adiantamento de clientes (376) 591
  Outras contas a pagar (1.731) (404)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 68.938 40.499
 Juros pagos sobre arrendamento mercantil (260) (169)
 Imposto de renda e contribuição social pago (5.591) (2.840)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 63.087 37.490
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aplicações financeiras (24.302) (24.544)
 Aquisição do imobilizado (640) (3.701)
 Aquisição do intangível (1.831) (2.559)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (26.773) (30.804)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Pagamento de arrendamento mercantil (1.209) (807)
 Dividendos pagos (19.621) –
Caixa líquido usado nas atividades de 
 financiamento (20.830) (807)
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa 15.484 5.879
Demonstração do acréscimo no caixa e 
 equivalentes de caixa
 No início do exercício 7.141 1.262
 No final do exercício 22.625 7.141
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa 15.484 5.879

Notas explicativas às demonstrações contábeis
1. Informações sobre a Companhia: A International School Serviços de 
Ensino, Treinamento, Editoração e Franqueadora S.A. (“IS” ou a “Compa-
nhia”) fornece conteúdo de soluções bilíngues efetivas no ensino do idioma 
inglês, em sintonia com a realidade das escolas brasileiras e está domicilia-
da no Brasil. A sede está localizada na cidade de São Paulo. COVID-19: Em 
11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o novo 
coronavírus (COVID-19) uma pandemia global. Embora a pandemia tenha 
iniciado em dezembro de 2019 na China e impactado negativamente as 
economias regionais em todo o mundo, os primeiros casos no Brasil foram 
oficialmente notificados durante o primeiro trimestre de 2020. Tais eventos 
causaram o rompimento da atividade econômica, impondo restrições às in-
dústrias, ao comércio e ao contato social. No início da pandemia, as autori-
dades estaduais e locais ordenaram que muitas empresas limitassem ou 
suspendessem as operações e incentivassem o distanciamento social, com 
o objetivo de reduzir a velocidade com que a COVID-19 estava se espalhan-
do. As medidas iniciais de restrições tomadas pelos estados e autoridades 
locais brasileiras impactaram indiretamente a indústria educacional ao adiar 
as atividades escolares no local. No entanto, como a educação é um serviço 
importante e essencial, as escolas privadas se reorganizaram e estão reali-
zando as aulas remotamente do conteúdo didático. No Brasil, a retomada da 
atividade econômica está acontecendo em etapas, algumas atividades es-
tão sendo liberadas gradualmente. O retorno está acontecendo de forma 
diferente em cada estado brasileiro, de acordo com sua situação. Como re-
sultado, os seguintes eventos e transações ocorreram durante o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020: • As perdas de crédito esperadas foram 
revisadas considerando o aumento estimado da inadimplência financeira, 
renegociações com clientes e aumento das taxas de desemprego no Brasil, 
o que resultou em um aumento de R$ 806. As incertezas nas tendências de 
mercado e nas condições econômicas podem persistir devido à pandemia 
da Covid-19, que pode impactar resultados reais que diferem materialmente 
das estimativas das perdas de créditos esperadas; • A Companhia incorreu 
em despesas adicionais de R$ 104 relacionados a: (a) despesas para man-
ter medidas de proteção como limpeza e desinfecção das instalações, dis-
tribuição de máscaras e álcool; (b) entrega de cadeiras, computadores e kits 
de trabalho para o home office; e (c) serviços de apoio emocional e psicoló-
gico para os funcionários; • A Companhia optou por alguns benefícios brasi-
leiros de adiar o pagamento de impostos (INSS, FGTS, PIS e COFINS). Os 
pagamentos foram adiados conforme permitidos pelas autoridades fiscais e 
estão sendo liquidados de acordo com os termos acordados; • Houve con-
cessões de aluguel, em relação aos imóveis alugados, que ocorreram como 
consequência direta da pandemia COVID-19 e foram contabilizadas como 
se não fossem modificações de locação. Portanto, não ocorreram alterações 
na vida útil esperada e no valor residual de direito de uso de imóveis. Para o 
exercício, o desconto obtido foi de R$ 270; O impacto futuro da pandemia 
COVID-19 continuamente é incerto e continuará sendo um fator na análise 
das principais estimativas e julgamentos utilizados na elaboração das de-
monstrações financeiras da Companhia, especialmente dadas as mudan-
ças rápidas e inesperadas que a pandemia está representando para am-
bientes econômicos globais e locais. 2. Políticas contábeis: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprova-
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Adicionalmente, a 
Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica 
OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das 
suas demonstrações contábeis. Desta forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas e corres-
pondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto para deter-
minados ativos financeiros. Os itens incluídos nas demonstrações contábeis 
da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual ela atua (moeda funcional). As demonstrações contá-
beis estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e, tam-
bém, a moeda de apresentação da Companhia. Todos os saldos foram arre-
dondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de ma-
neira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstra-
ções contábeis. a) Instrumentos financeiros: Um instrumento financeiro é 
um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um 
passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade. Os instru-
mentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a 
Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos fi-
nanceiros. São inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou 
emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na 
categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são direta-
mente lançados no resultado do exercício. Para fins de mensuração subse-
quente os ativos financeiros e passivos financeiros são classificados nas 
seguintes categorias: (i) Instrumentos financeiros mensurados ao custo 
amortizado; (ii) Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado; (iii) Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes. Os principais ativos financeiros 
reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, aplica-
ções financeiras e contas a receber de clientes. Os principais passivos fi-
nanceiros reconhecidos pela Companhia são: fornecedores, adiantamento 
de clientes e arrendamento mercantil. Ativos e passivos financeiros são 
apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um 
direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconheci-
dos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente. Redução ao valor recuperável de ativos finan-
ceiros: A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito espe-
radas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por 
meio do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença 
entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e to-
dos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, descontados a 
uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os 
fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias 
detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos 
contratuais. As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas eta-
pas. Para as exposições de crédito para as quais não houve aumento signi-
ficativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de 
crédito esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de 
eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de cré-
dito esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais 
houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento 
inicial, é necessária uma provisão para perdas de crédito esperadas duran-
te a vida remanescente da exposição, independentemente do momento da 
inadimplência (uma perda de crédito esperada vitalícia). Para contas a rece-
ber de clientes e ativos de contrato, a Companhia aplica uma abordagem 
simplificada no cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Com-
panhia não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece 
uma provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalí-
cias em cada data- base. A Companhia estabeleceu uma matriz de provi-
sões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito, ajus-
tada para fatores prospectivos específicos para os devedores e para o 
ambiente econômico. b) Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia 
considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilida-
de imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um 
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, 
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem venci-
mento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a contar da data 
da contratação. c) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo ou valor 
líquido realizável, dos dois o menor. Os custos dos estoques baseiam-se no 
método de custo médio e incluem custos incorridos na compra de estoques, 
custos de produção editorial e outros custos incorridos em trazê- los para a 
sua localização e condição atuais. Os custos do estoque adquirido são de-
terminados após deduzir quaisquer descontos e impostos recuperáveis. As 
obras didáticas em andamento são consideradas como estoques em anda-
mento e compreende os custos incorridos para criar conteúdo educacional 
inacabado. Esse valor é medido com base na alocação de horas incorridas 
pelos colaboradores da produção editorial na elaboração de conteúdo edu-
cacional. A provisão para perda de conteúdo educacional é calculada com 
base em seu valor esperado líquido realizável. A provisão para obsolescên-
cia dos estoques é registrada no custo das vendas. Ao determinar a provi-
são para perda de conteúdo educacional, a Companhia considera a avalia-
ção atual do mercado, as tendências do setor e a demanda projetada do 
produto, em comparação com o número de unidades atualmente em esto-
que. d) Imobilizado: Os equipamentos educativos compreendem itens edu-
cativos que fazem parte do modelo de ensino utilizados pelos alunos. A 
depreciação é calculada pelo método linear considerando os seus custos e 

seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas em nota explica-
tiva. O valor residual dos ativos e os métodos de depreciação são revistos 
no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, 
quando for o caso. Imobilizados são demonstrados ao custo, líquido de de-
preciação acumulada e perdas acumuladas por redução ao valor recuperá-
vel, se houver. A depreciação é calculada com base no método linear ao 
longo das vidas úteis estimadas dos ativos, conforme a seguir apresentado:
Máquinas e equipamentos 10%
Móveis e utensílios 10%
Equipamentos de informática 20%
Instalações 10%
Benfeitorias 46,15%
Material educacional 33,33%
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum be-
nefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho 
ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença 
entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na de-
monstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor 
residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no 
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando 
for o caso. Os custos de reparos e manutenção são apropriados ao resulta-
do durante o período em que são incorridos. e) Arrendamentos: A Compa-
nhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um 
arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso 
de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contrapresta-
ção. A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e men-
suração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto 
prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os 
passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ati-
vos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacen-
tes. Ativos de direito de uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de 
uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo 
subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são men-
surados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas 
por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensu-
ração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso 
inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos 
iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de 
início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos 
de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o 
prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Passivos de arren-
damento: Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os 
passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamen-
tos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Compa-
nhia usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a 
taxa de juro implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após 
a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para re-
fletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento 
efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é re-
mensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arren-
damento ou uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, 
mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um 
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento).  
f) Ativos intangíveis: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são 
mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. Após o 
reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, 
menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. 
A Companhia capitaliza os custos diretamente relacionados com o desen-
volvimento das plataformas educacionais usadas para entrega de conteúdo. 
Estes custos são substancialmente compostos de serviços relacionados 
com a tecnologia e despesas de folha de pagamento, esses gastos são re-
gistrados como software desenvolvido internamente na rubrica de intangível 
como plataformas de educação. As despesas de desenvolvimento são capi-
talizadas somente se houver a possibilidade de ser mensuradas de forma 
confiável, se o produto ou processo é tecnicamente e comercialmente viá-
vel, futuros benefícios econômicos são prováveis e a Companhia pretende 
e tem recursos suficientes para completar desenvolvimento e usar ou ven-
der o ativo. Caso contrário, ele é reconhecido na demonstração do resultado 
do exercício. Os custos associados à manutenção do software, assim como 
de atualização anual do material didático sem mudança substancial de con-
teúdo, são reconhecidos como uma despesa, à medida que incorridos. Ati-
vos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil 
econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável 
sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O perí-
odo e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida 
são revisados no mínimo ao final de cada exercício social. Mudanças na 
vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos fu-
turos desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período 
ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudan-
ças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida 
definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de des-
pesa consistente com a utilização do ativo intangível. Ganhos e perdas re-
sultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença 
entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reco-
nhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.  
g) Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um 
evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos 
para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação 
possa ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na 
demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. h) Dividendos 
a pagar: A Companhia reconhece a responsabilidade de pagar um dividen-
do quando a distribuição é autorizada e a distribuição já não está a critério 
da Companhia. A distribuição é autorizada quando é exigido pagar um divi-
dendo mínimo do lucro para o ano em conformidade com a legislação socie-
tária brasileira e os estatutos da Companhia ou quando aprovado pelos 
acionistas. Um valor correspondente é reconhecido diretamente no patrimô-
nio líquido. i) Obrigações sociais e trabalhistas: Obrigações sociais e tra-
balhistas são despesas quando o referido serviço é fornecido. Uma respon-
sabilidade é reconhecida pelo valor esperado a ser pago se a Companhia 
tiver uma obrigação legal de pagar esse valor como resultado do serviço 
passado fornecido pelo empregado e a obrigação pode ser estimada de 
forma confiável. j) Plano de remuneração baseado em ações: Certos exe-
cutivos-chave da Companhia recebem remuneração na forma de compen-
sação baseada em ações. Essas despesas são determinadas pelo valor 
justo na data em que a subvenção é feita utilizando um modelo de avaliação 
adequado. Essa despesa é reconhecida como despesas administrativas, 
juntamente com um aumento correspondente no patrimônio líquido (reserva 
de plano de remuneração baseado em ações), durante o período em que o 
serviço e, se for caso disso, as condições de desempenho são cumpridas. 
O valor total a ser reconhecido é determinado mediante a referência ao va-
lor justo das ações outorgadas, excluindo o impacto de quaisquer condições 
de aquisição de direitos com base no serviço e no desempenho que não 
são do mercado. As condições de aquisição de direitos que não são do 
mercado estão incluídas nas premissas sobre a quantidade de ações cujos 
direitos devem ser adquiridos. O valor total da despesa é reconhecido du-
rante o período no qual o direito é adquirido; período durante o qual as 
condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas (data 
do vesting). Na data do balanço, a Companhia revisa suas estimativas da 
quantidade de ações que terão seus direitos adquiridos, considerando as 
condições de aquisição não relacionadas ao mercado e as condições de 
tempo de serviço. A Companhia reconhece o impacto da revisão das esti-
mativas iniciais, se houver, na demonstração do resultado, com contraparti-
da no patrimônio líquido. k) Receita de contratos com clientes: A receita 
de contrato com cliente é reconhecida quando o controle dos bens ou servi-
ços é transferido para o cliente por um valor que reflita a contraprestação à 
qual a Companhia espera ter direito em troca destes bens ou serviços, ou 
seja, no momento em que entrega o conteúdo para escolas particulares em 
formato impresso e digital. A tecnologia é fornecida exclusivamente para 
apoiar o melhor uso de seu conteúdo. Alguns contratos para venda forne-
cem aos clientes o direito de devolução dos bens. A Companhia utiliza o 
método do valor esperado para estimar a contraprestação variável. A Com-
panhia então aplica os requerimentos do CPC 47 sobre estimativas de con-
traprestação variável restritas para determinar o valor da contraprestação 
variável que pode ser incluída no preço da transação e consequentemente 
considerada no reconhecimento de receita. A Companhia aplica o expedien-
te prático para adiantamentos de curto prazo recebidos dos clientes, de 
forma que o valor estabelecido da contraprestação não é ajustado para os 
efeitos de um componente de financiamento significativo se o período entre 
a transferência do bem ou serviço prometido e o pagamento for de um ano 
ou menos. Contas a receber de clientes: Um recebível é reconhecido se um 
valor de contraprestação que seja incondicional devido de um cliente (ou 

seja, faz-se necessário somente o transcorrer do tempo para que o paga-
mento da contraprestação seja devido). Vide políticas contábeis de ativos 
financeiros. Ativos de direito de devolução: O ativo de direito de devolução é 
reconhecido para o direito da Companhia de recuperar os bens que se es-
pera sejam devolvidos pelos clientes. O ativo é mensurado pelo valor contá-
bil anterior do estoque, deduzido de quaisquer custos esperados para recu-
peração dos bens e possíveis reduções em seu valor. A Companhia atualiza 
a mensuração do ativo considerando eventuais revisões em seu nível espe-
rado de devoluções e quaisquer reduções adicionais no valor dos produtos 
devolvidos. Custo para obtenção de contrato: A Companhia paga comissão 
de vendas aos seus colaboradores para contratos que obtiverem pelas ven-
das. A Companhia aplica o expediente prático de reconhecer imediatamente 
nas despesas os custos para obtenção de contrato se o período de amorti-
zação do ativo que seria reconhecido teria sido inferior ou igual a um ano. 
Dessa forma, as comissões de vendas são reconhecidas imediatamente em 
despesas e incluídas como parte de benefícios a empregados. Receita fi-
nanceira: Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amorti-
zado, a receita financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efeti-
va, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros 
estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou 
em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil lí-
quido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica 
receita financeira, na demonstração do resultado. l) Imposto de renda e 
contribuição social: Ativos e passivos de tributos correntes referentes aos 
exercícios corrente e anterior são mensurados pelo valor esperado a ser 
recuperado ou pago às autoridades tributárias, utilizando as alíquotas de 
tributos que estejam aprovadas no fim do exercício que está sendo reporta-
do nos países em que a Companhia opera e gera lucro tributável. No exer-
cício anterior, findo em 31 de dezembro de 2019, o imposto de renda e a 
contribuição social foram apurados pelo “Lucro Presumido”. O imposto de 
renda presumido foi calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% 
sobre o percentual de 8% da receita de venda, acrescido do adicional de 
10% para os lucros que excederem a R$ 240 no período de 12 meses e a 
contribuição social é calculada mediante a aplicação da alíquota de 9% so-
bre o percentual de 12% da receita de venda. O imposto de renda e a con-
tribuição social, incidem integralmente sobre as receitas financeiras auferi-
das nos resgates de aplicações financeiras, deduzidos os tributos incidentes 
(Imposto sobre Operações Financeiras - IOF). As receitas são tributadas 
pelo regime de caixa e por adotar esse regime, sobre o saldo de contas a 
receber são reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social diferi-
dos. No exercício corrente, findo em 31 de dezembro de 2020, o imposto de 
renda e a contribuição social foram apurados pelo “Lucro Real” e são calcu-
lados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% so-
bre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% so-
bre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e 
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contri-
buição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com im-
posto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. Tributo diferido é gerado por dife-
renças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e 
passivos e seus valores contábeis. Ativos fiscais diferidos são reconhecidos 
para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributá-
rios não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável 
esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser 
realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utiliza-
dos. 2.1 Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira 
vez em 2020: A Companhia aplicou pela primeira vez certas alterações, que 
são válidas para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2020 ou 
após essa data. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhu-
ma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas 
ainda não estejam vigentes. Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Rela-
cionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Ar-
rendamento. As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplica-
ção das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de 
arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como consequên-
cia direta da pandemia Covid-19. Como um expediente prático, um arrenda-
tário pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 
concedido pelo arrendador é uma modificação do contrato de arrendamen-
to. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança 
no pagamento do arrendamento resultante do benefício concedido no con-
trato de arrendamento relacionada à Covid-19 da mesma forma que conta-
bilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma 
modificação do contrato de arrendamento. O impacto no resultado do exer-
cício, decorrente dos benefícios de arrendamento foi de R$270. Outras alte-
rações: • Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios; • Alterações no 
CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência; 
• Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material; • Revisão no 
CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. Essas altera-
ções e revisões não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da 
Companhia. 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis signifi-
cativas: A preparação das demonstrações contábeis da Companhia requer 
que a administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que 
afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, e 
as respectivas divulgações. Estimativas e julgamentos contábeis são conti-
nuamente reavaliados e são baseados em experiência histórica e outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem 
razoáveis as circunstâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. Outras divulgações relativas à exposição a riscos e in-
certezas incluem: • Gestão de risco e de políticas de instrumentos financei-
ros; • Gestão de capital. Estimativas e premissas: As principais premissas 
relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes 
fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco 
significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e 
passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. A Compa-
nhia baseou suas estimativas e premissas sobre os parâmetros disponíveis 
quando as demonstrações contábeis foram preparadas. As circunstâncias e 
pressupostos existentes sobre os desenvolvimentos futuros, no entanto, po-
dem mudar devido a mudanças de mercado ou circunstâncias que surgem 
e que estão além do controle da Companhia. Tais alterações são refletidas 
nos pressupostos quando ocorrem. As principais estimativas são: • Provisão 
para perdas de crédito esperadas para contas a receber; • Transações com 
pagamentos baseados em ações - estimativa de valor justo; • Tributos;  
• Mensuração ao valor justo dos instrumentos financeiros; • Provisão para 
perda no ativo imobilizado; • Reconhecimento de receitas - Estimativa da 
contraprestação variável para obrigações de devolução; • Arrendamentos - 
Estimativa da taxa incremental sobre empréstimos; • Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas. 4. Caixa e equivalentes de caixa:

2020 2019
 Caixa e depósitos bancários 44 159
 Aplicações financeiras (a) 22.581 6.982

22.625 7.141
(a) Correspondem a certificados de depósito bancário (“CDB”) de institui-
ções financeiras de primeira linha. Em 31 de dezembro de 2020, as aplica-
ções financeiras rendem a taxa média de 68,8% (30%, em 2019) do Certifi-
cado de Depósito Interbancário (CDI). Essas aplicações são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. 5. Aplicações financeiras: 

2020 2019
 Aplicações financeiras (a) 50.842 25.630
 Outros 125 125

50.967 25.755
 Circulante 50.842 25.630
 Não circulante 125 125
(a) As aplicações financeiras correspondem a aplicação em fundos não ex-
clusivos administrados por instituições e CDBs. Em 31 de dezembro de 
2020, os juros médios dessas aplicações são equivalentes a 98,3% do CDI 
(98,6% em 2019). 6. Contas a receber de clientes:

2020 2019
 Contas a receber de clientes 57.430 71.748
 (–) Provisão para perdas de crédito esperadas (9.453) (2.166)

47.977 69.582
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a análise do vencimento de saldos de 
contas a receber de clientes eram conforme segue:

2020 2019
A vencer 36.905 65.056
Vencidos 1 - 60 dias 8.464 3.364
61 - 90 dias 2.266 849
91 - 120 dias 1.932 620
121 - 180 dias 2.262 886
Mais de 180 dias 5.601 973

57.430 71.748

Demonstração do resultado Nota 2020 2019
 Receita líquida 17 112.835 121.611
 Custo das vendas 18 (13.551) (13.561)
Lucro bruto 99.284 108.050
 Despesas de vendas 18 (40.678) (38.939)
 Despesas administrativas 18 (14.291) (13.375)
 Outras receitas (despesas), líquidas (1.764) (2.798)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras 42.551 52.938
 Receitas financeiras 19 1.412 1.209
 Despesas financeiras 19 (472) (249)
Resultado financeiro líquido 940 960
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
 social 43.491 53.898
 Imposto de renda e contribuição social corrente (20.486) (5.112)
 Imposto de renda e contribuição social diferido 5.892 1.377
Imposto de renda e contribuição social corrente
 e diferido 20 (14.594) (3.735)
Lucro líquido do exercício 28.897 50.163

A Companhia avalia, em cada data de relatório, se existe uma indicação de 
impairment. Se existir, a Companhia estima o valor recuperável do ativo. 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não há indí-
cios de impairment e por isso, não foi constituída provisão para perda  
ao valor recuperável do ativo imobilizado. 9. Arrendamentos: O balanço  
patrimonial apresenta os seguintes valores relacionados a arrendamentos:
Direito de uso 2020 2019
Imóveis 2.186 1.253

2.186 1.253
Arrendamento mercantil 
Circulante 1.340 963
Não circulante 1.052 388

2.392 1.351
A seguir, apresentamos os valores contábeis dos ativos e passivos de ar-
rendamento com direito de uso da Companhia e os movimentos durante o 
exercício:

Direito 
de uso

Arrendamento 
mercantil

Em 01 de janeiro de 2019 893 (957)
Adições 1.238 (1.238)
Modificação da concessão 18 (18)
Despesa com depreciação (896) –
Juros incorridos – (114)
Pagamentos de passivos de arrendamento – 807
Juros pagos – 169
Em 31 de dezembro de 2020 1.253 (1.351)
Adições e modificações de concessão 2.311 (2.311)
Despesa com depreciação (1.378) –
Juros incorridos – (199)
Pagamentos de passivos de arrendamento – 1.209
Juros pagos – 260
Em 31 de dezembro de 2020 2.186 (2.392)
Taxa média anual de depreciação 51,4%
10. Intangível:

Direitos 
 autorais

Licença  
de uso de  
softwares

Plataformas 
 de educação Total

Custo
Saldos em 31/12/2018 978 601 4.205 5.784
Aquisições 316 482 1.743 2.541
Saldos em 31/12/2019 1.294 1.083 5.948 8.325
Aquisições 111 115 1.605 1.831
Saldos em 31/12/2020 1.405 1.198 7.553 10.156
Amortização
Saldos em 31/12/2018 (218) (111) (719) (1.048)
Amortização (377) (69) (1.556) (2.002)
Saldos em 31/12/2019 (595) (180) (2.275) (3.050)
 Amortização (417) (201) (1.875) (2.493)
Saldos em 31/12/2020 (1.012) (381) (4.150) (5.543)
Saldo líquido
Saldos em 31/12/ 2019 699 903 3.673 5.275
Saldos em 31/12/ 2020 393 817 3.403 4.613
Os itens de plataforma de educação referem-se aos gastos capitalizados de 
desenvolvimento de conteúdo que são amortizados em três anos.
11. Fornecedores: 2020 2019
 Fornecedores nacionais 3.021 1.953
 Contas a pagar rateio - partes relacionadas (a) 2.580 2.580
 Outros 615 794

6.216 5.327
(a) A Companhia reconhece o valor no contas a pagar rateado entre partes 
relacionadas. 12. Obrigações sociais e trabalhistas:

2020 2019
 Bônus e comissões 4.399 4.467
 Encargos sociais a pagar 1.147 1.119
 Provisão com 13º salário e férias 2.563 2.002

8.109 7.588
 Circulante 8.109 7.407
 Não circulante – 181
Pagamentos baseado em ações: (a) Stock options: A Companhia possui 
seu próprio plano de opções de ações, aprovado por seus acionistas em 4 
de agosto de 2017. A Companhia concedeu 294.735 opções de ações em 
suas próprias ações em 2017 a executivos-chave selecionados. O plano de 
opções de ações foi desenvolvido para atrair e reter executivos importantes. 
O valor justo das opções de ações foi estimado na data da concessão usan-
do o modelo de precificação Black & Scholes, levando em consideração os 
termos e condições em que as opções de ações foram concedidas.  
Os requisitos da aquisição de direito de opção de compra de ações é a 
permanência do vínculo empregatício até 1º de janeiro de 2020, quando 
todas as opções se tornam exercíveis e podem ser exercidas de 1º de janei-
ro de 2020 a 30 de abril de 2020. O preço de exercício das opções de ações 
é de R$1,37 e é ajustado pelo Índice Geral de Preços - Mercado Brasileiro 
(“IGP-M “). A Companhia contabiliza o Plano como liquidado com instru-
mentos patrimoniais. A tabela a seguir ilustra o número e os movimentos 
das opções de ações durante 2020 e 2019: 

Quantidade de opções de ações
Em 31 de dezembro de 2018 153.262
Canceladas -
Em 31 de dezembro de 2019 153.262
Exercidas (153.262)
Em 31 de dezembro de 2020 -
A despesa de reconhecida pela Companhia na demonstração do resultado 
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foi de R$ 129 e 
R$ 549, respectivamente. A tabela a seguir detalha as premissas usadas 
para determinar o valor justo das opções de ações nos planos de opções de 
ações da Companhia:
Data da concessão 04/08/2017
Dividendos (%) 0,00%
Volatilidade esperada (%) 380,36%
Taxa de juros livre de risco (%) 8,62%
Vida útil esperada das opções de ações (anos) 2,41
Preço médio ponderado das ações (reais) na data da concessão 10,65
(b) Plano de ações restritas: Em 2019, a investidora Arco Platform emitiu um 
novo programa de pagamento baseado em ações para funcionários regis-
trados na Companhia. As ações emitidas estarão disponíveis para venda 

pelos beneficiários anualmente, nas datas de aniversário. O plano de remu-
neração contempla a emissão de aproximadamente 34.925 ações pela Arco  
Platform a serem distribuídas a 1 beneficiário e as despesas relacionadas 
ao plano serão reconhecidas de acordo com o seguinte cronograma:
Data final Quantidade de ações
28/09/2019 11.642
28/09/2020 11.642
28/09/2021 11.641
 Total 34.925
A despesa total de remuneração para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019, incluindo impostos e encargos sociais, foi de R$ 2.901 e  
R$ 4.141, respectivamente, líquidos da perda estimada. Esses prêmios são 
classificados como liquidação com a emissão de instrumentos patrimoniais.
13. Imposto de renda e contribuição social a recolher:

2020 2019
 IRPJ 13.202 1.873
 CSLL 4.720 1.154

17.922 3.027
14. Partes relacionadas:
 Ativo - Contas a receber de clientes 2020 2019
 Educadora ASC Ltda. 2.096 2.527
 PSD Educação S.A. 428 –

2.524 2.527
 Ativo - Outros créditos
 PSD Educação S.A. 44 38

44 38
 Passivo - Outras contas a pagar
 Barra Américas Editora Ltda. 56 29
 NLP Soluções educacionais Ltda. 27 26

83 55
 Receita
 Educadora ASC Ltda. 3.959 3.756
 PSD Educação S.A. 428 –

4.387 3.756
15. Contingências: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Companhia é 
parte de ações judiciais classificadas como possíveis de perdas, para os 
quais não foram constituídas provisões, conforme demonstrado abaixo:

2020 2019
 Cível 196 32
 Trabalhistas – 50

196 82
As provisões para os processos com probabilidade de perda provável, são 
referentes à causas cíveis, de R$ 61 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 2 em 
2019), são estimadas e periodicamente ajustadas pela administração su-
portadas pela opinião dos seus consultores jurídicos externos. 16. Patrimô-
nio líquido: a) Reserva Legal: A reserva legal é registrada de acordo com a 
legislação societária brasileira e o estatuto da Companhia, com base em 5% 
do lucro do exercício, limitado a 20% do capital social. b) Reserva de lucros:  
A reserva de lucros inclui principalmente o lucro remanescente do exercício 
após a alocação para a reserva legal e a distribuição dos dividendos míni-
mos obrigatórios. c) Dividendos: A tabela abaixo fornece os cálculos de di-
videndos propostos para os anos findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019.
Lucro líquido do exercício atribuído aos acionistas 2020 2019
 controladores 28.897 50.163
(–) Reserva legal - 5% – (2.147)
Base de cálculo para dividendos 28.897 48.016
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 7.224 12.004
Conforme determinado pela legislação societária brasileira, a Companhia é 
obrigada a pagar um dividendo mínimo de 25% do lucro do ano,  
conforme deliberação pelo Conselho de Administração. Qualquer montante 
superior a 25% deve ser mantido em capital próprio e após aprovação pelos 
acionistas, os dividendos podem ser considerados formalmente declarados. 
17. Receita líquida:

2020 2019
Venda de conteúdo educacional 123.985 132.487
Devoluções (7.437) (7.526)
Descontos e abatimentos (3.713) (3.350)

112.835 121.611
(a) A Companhia não está sujeita ao pagamento do Programa de Integração 
Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) sobre a venda de livros e equiparados a livros. A venda de livros 
impressos e digitais também está isenta dos impostos municipais brasileiros 
e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Servi-
ços de Transporte Interestadual Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). 
18. Custo e despesas:

2020 2019
 Custos gráficos (5.605) (7.121)
 Custo com pessoal (1.304) (621)
 Provisão para perda estoque (886) (841)
 Frete (1.722) (1.667)
 Depreciação e amortização (3.728) (2.758)
 Outros (306) (553)
 Custo das vendas (13.551) (13.561)
 Despesas com pessoal (25.277) (23.164)
 Depreciação e amortização (285) (150)
 Vendas e marketing (2.487) (9.128)
 Suporte ao cliente (3.438) (3.929)
 Provisão para perda no valor recuperado (7.343) (865)
 Outros (1.848) (1.703)
 Despesas de vendas (40.678) (38.939)
 Despesas com pessoal administrativo (4.963) (3.114)
 Serviços de terceiros (2.744) (2.199)
 Aluguel de imóveis (197) (628)
 Despesas tributárias (509) (879)
 Licença de uso (638) (186)
 Plano de remuneração baseado em ações - SOP (129) (549)
 Plano de remuneração baseado em ações - RSU (2.901) (4.141)
 Depreciação e amortização (1.527) (1.055)
 Outros (683) (624)
 Despesas administrativas (14.291) (13.375)
 Total (68.520) (65.875)

19. Resultado financeiro:
2020 2019

 Rendimento sobre aplicação financeira 946 1.088
 Juros ativos 96 103
 Descontos obtidos 342 12
 Outros 28 6
 Receita financeira 1.412 1.209
 Descontos concedidos (92) (34)
 Comissão e despesas bancárias (38) (36)
 Juros sobre arrendamento mercantil (199) (114)
 Juros incorridos (28) (22)
 Variação cambial – (20)
 PIS e COFINS sobre receita financeira (74) –
 Outros (41) (23)
 Despesa financeira (472) (249)
 Resultado financeiro 940 960
20. Impostos de renda e contribuição social corrente e diferido: Recon-
ciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social:

2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
  social 43.491 53.898
Taxa de imposto de renda e contribuição social 34% 34%

(14.787) (18.325)
Ajuste de reconciliação:
 Outras adições (exclusões) 193 –
 Efeito de lucro presumido (a) - 14.590
Despesa de imposto de renda e contribuição social (14.594) (3.735)
Taxa efetiva 34% 7%
(a) A legislação tributária brasileira estabelece que as empresas que geram 
receita bruta de até R$ 78.000 no ano fiscal anterior podem calcular o im-
posto de renda como um percentual da receita bruta, usando o regime de 
imposto de renda presumido, que foi o que ocorreu para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019. A Companhia adotou esse regime tributário e 
o efeito do lucro presumido representa a diferença entre a tributação base-
ada neste método e o valor que seria devido com base na taxa estatutária 
aplicada ao lucro tributável. Imposto de renda e contribuição social diferidos:

Saldo em 
31 de  

dezembro 
de 2019

Efeito no  
resultado 

do exercício

Saldo em 
31 de  

dezembro 
de 2020

Impostos diferidos ativo 
Outras diferenças temporárias – 5.442 5.442
Plano de remuneração baseado
 em ações – 452 452
Total impostos diferidos ativos – 5.894 5.894
Impostos diferidos passivo 
Outras diferenças temporárias – (2) (2)
Total impostos diferidos ativos – (2) (2)
Impostos diferidos ativos 
 (passivos), líquidos – 5.892 5.892
21. Instrumentos financeiros: A Companhia detém os seguintes  
Instrumentos financeiros:

Valor justo  
por meio do 

resultado
Custo 

 amortizado Total
31 de dezembro de 2020
Contas a receber de clientes – 47.977 47.977
Aplicações financeiras 50.967 – 50.967
Caixa e equivalentes de caixa 22.625 – 22.625
Fornecedores – 6.216 6.216
Arrendamento mercantil – 2.392 2.392
31 de dezembro de 2019
Contas a receber de clientes – 69.582 69.582
Aplicações financeiras 25.755 – 25.755
Caixa e equivalentes de caixa 7.141 – 7.141
Fornecedores – 5.327 5.327
Arrendamento mercantil – 1.351 1.351
A exposição máxima ao risco de crédito no final do exercício é o montante 
de cada classe de ativos financeiros acima mencionados. A administração 
avaliou que os saldos de caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de 
clientes, contas a pagar a fornecedores, arrendamento mercantil e demais 
passivos circulantes são equivalentes a seus valores contábeis, principal-
mente devido aos vencimentos de curto prazo destes instrumentos.  
22. Riscos: A Companhia monitora os riscos de mercado, crédito e opera-
cional em consonância com os objetivos da gestão de capital e conta com o 
apoio, acompanhamento e supervisão do Conselho de Administração em 
decisões relacionadas à gestão de capital e seu alinhamento com os objeti-
vos e riscos. A Companhia monitora a efetividade da gestão de risco. Ges-
tão de capital: Os objetivos da Companhia na gestão do capital são: • Maxi-
mizar o valor dos acionistas; • Garantir a continuidade operacional, para que 
a Companhia continue a fornecer retornos para os acionistas e benefícios 
para outras partes interessadas; e • Manter uma estrutura de capital ideal 
para reduzir o custo do capital. A fim de manter ou alterar a estrutura de 
capital, a Companhia pode ajustar o montante dos dividendos pagos aos 
acionistas, devolver o capital aos acionistas, emitir novas ações ou vender 
ativos para reduzir a dívida. Não foram feitas alterações nos objetivos, polí-
ticas ou processos de gestão de capital durante os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2020 e 2019. (i) Risco de liquidez: A gestão da Companhia 
tem a responsabilidade de mitigar o risco de liquidez. A fim de atingir seus 
objetivos, a administração revisa regularmente o risco e mantém as reser-
vas apropriadas, incluindo linhas de crédito bancário com as instituições fi-
nanceiras de primeira linha. A gestão monitora continuamente os fluxos de 
caixa projetados e reais e a combinação dos perfis de maturidade dos ativos 
e passivos financeiros. Os principais requisitos para os recursos financeiros 
utilizados pela Companhia surgem da necessidade de efetuar pagamentos 
para impressão de conteúdo educacional, despesas de frete, despesas 
operacionais, obrigações trabalhistas e sociais e outros desembolsos ope-
racionais. (ii) Risco de contraparte financeira: Esse risco surge da possibili-
dade de que a Companhia pode incorrer em perdas devido ao padrão de 
suas contrapartes. Para atenuar esses riscos, a Companhia adota como 
prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes. 
Os limites de crédito da contraparte, que levam em conta as classificações 
de crédito publicadas e outros fatores, são estabelecidos para cobrir a expo-
sição total da Companhia a uma única instituição financeira. As exposições 
e os limites aplicáveis a cada instituição financeira são aprovados pela te-
souraria dentro das diretrizes aprovadas pelo Conselho e são revisados re-
gularmente. Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros é o risco do 
valor justo ou os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro varia-
rem devido às variações das taxas de juro do mercado. A exposição da 
Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros do mercado refere-se 
principalmente aos investimentos da Companhia com taxas de juros flutuan-
tes. A companhia é exposta principalmente às flutuações nas taxas do CDI 
em aplicações financeiras.

8. Imobilizado:

Custo
Máquinas e  

equipamentos
Móveis e 

utensílios
Equipamentos 
 de informática Instalações Benfeitorias

Material 
educacional Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 43 373 105 59 61 6.208 6.849
Aquisições 29 54 422 – 289 2.907 3.701
Baixas (3) – (8) – (19) (1.868) (1.898)
Transferências (4) 2 6 – (4) – –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 65 429 525 59 327 7.247 8.652
Aquisições – 208 124 – – 308 640
Provisão para perda no ativo imobilizado (5) (35) (61) (4) (17) (310) (432)
Transferências 5 (189) 99 – – 85 –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 65 413 687 55 310 7.330 8.860
Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (9) (68) (40) (14) (6) (2.071) (2.208)
Depreciação do exercício (4) (36) (49) (6) (60) (1.590) (1.745)
Baixas – – – – – 972 972
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (13) (104) (89) (20) (66) (2.689) (2.981)
Depreciação do exercício (7) (43) (144) (6) (104) (2.256) (2.560)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (20) (147) (233) (26) (170) (4.945) (5.541)
Saldo líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 52 325 436 39 261 4.558 5.671
Saldos em 31 de dezembro de 2020 45 266 454 29 140 2.385 3.319

Abaixo demonstramos o movimento na provisão para perdas de crédito es-
peradas sobre contas a receber:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (2.233)
Adições (865)
(–) Reversões 932
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (2.166)
Adições (7.343)
(–) Reversões 56
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (9.453)
 7. Estoques: 2020 2019
  Conteúdo educacional 3.957 2.983
  Estoque de uso e consumo 668 758
  Estoque em poder de terceiro 401 120
  Obras didáticas em andamento (a) 4.071 2.539

9.097 6.400

(a) Custos incorridos para desenvolver conteúdos educativos. Incluem cus-
tos de pessoal incorridos, serviços de terceiros para edição de conteúdo 
educacional e atividades relacionadas (design gráfico, edição, revisão e 
layout, entre outros). O conteúdo educacional é apresentado líquido de pro-
visão para perda. Abaixo demonstramos o movimento na provisão para  
perda com estoques:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (68) 
Adições (841)
(–) Reversões 443
Saldo em 31 de dezembro de 2019  (466) 
Adições (886)
(–) Reversões 821
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (531)

Diretoria
Ulisses Borges Cardinot

CPF 054.271.737-90 - Presidente

Contador
Francigleidson Teixeira Oliveira 

CPF 621.251.843-20 - CRC CE-023017/O-3

COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL - 3ª VARA CÍVEL - Praça Doutor Joviano
Pacheco de Aguirre, s/n - Jardim São Caetano - CEP 09581-540 - Fone: (11)
4238-8100 - São Caetano do Sul/SP - E-mail:saocaetano3cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 0003426-13.2019.8.26.0565. O
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de
São Paulo, Dr. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a ROGER DA SILVA BERTOLINI, brasileiro, RG 23.251.278-4, CPF 135.957.278-
35, BRUNA CRISTINA DE HELD, RG nº 60.463.003-7, CPF nº 790.574.892-87 e
LUIZ ARMANDO NEVES FERREIRA, RG nº 18.105.130-8, CPF nº 172.505.568-60
que lhe foi proposta uma ação de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PER-
SONALIDADE JURÍDICA por parte de 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ES-
CRITÓRIO LTDA., alegando em síntese: inclusão dos sócios na ação parao
pagamento do débito. 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 reveis, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 15 de abril de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014592-61.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o)EDSON DOS SANTOS BARROS, Brasileiro, CPF 104.682.108-30, com endereço à Rua Antonio Pereira Simoes, 503, Vila 
Paranagua, CEP 03808-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Automec Comercial de Veículos Ltda, alegando em síntese: recebimento de R$ 3.995,21 (atualizado até fevereiro/2017), 
referente aos cheques nº 900058 no valor de R$ 1.553,00 e nº 900059 no valor de R$ 1.553,00, datados de março/2016 do 
Banco 104, Caixa Econômica Federal, agência 2870-7,conta corrente 01024844-9 não pagos. 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 termos da ação 
proposta e para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução 
podendo no mesmo prazo firmar pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 
30% do valor da execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em seis parcelas 
mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês ( art. 916,CPC). 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 São Paulo, aos 12 de março de 2021.  P-22e23/04

Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 34.111.187/0001-12 - NIRE 35.300.187.601

(Companhia Fechada)
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (“Sociedade”) na forma prevista no 
Artigo124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGO/E”), a ser realizada 
no dia 30 de abril de 2021, às 11h00, na sede social da Sociedade, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 
8º andar, Itaim Bibi, na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) exame, discussão e aprovação das contas dos Administradores, do relatório da Administração, das 
demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; (iii) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio; e, em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) deliberar sobre a reforma do estatuto social da Sociedade, para: (a) inclusão das atribuições do CRO, 
nos termos estabelecidos no § 3º, artigo 44, da Resolução 4.557/17; (b) alteração das cláusulas referentes ao componente 
organizacional de ouvidoria, com a finalidade de incluir os critérios previstos no artigo 3º, incisos I e III, da Resolução nº 
4.433, de 2015, bem como especificar os parâmetros a serem observados para a designação e a destituição do ouvidor, 
conforme estabelecido no artigo 9º, inciso II, da mesma Resolução; (c) inclusão da possibilidade de reuniões e 
assembleias por meio eletrônico; (ii) fixação da remuneração global anual da Diretoria para o exercício de 2021;  
e (iii) outros assuntos de interesse da Sociedade. Nos termos do artigo 126, inciso I e § 1º da Lei nº 6.404/76 os acionistas 
deverão comparecer à Assembleia munidos de documento hábil de identidade e poderão se fazer representar, por 
procurador constituído há menos de 1 (um) ano ou por representantes legais. A participação dos acionistas na assembleia 
poderá ser pessoal ou via meio eletrônico. Os acionistas que optarem por participar via meio eletrônico deverão obter 
mais informações sobre prazos e modo de realização do acesso remoto mediante contato com a Sociedade, até as 16h00 
do dia 29.04.2021, através do e-mail (juridico@haitongib.com.br). Independentemente de seu envio aos  
acionistas, as cópias do relatório da Administração, das demonstrações financeiras e do relatório dos auditores 
independentes encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e também no site oficial da Sociedade 
(www.haitongib.com.br). São Paulo, 20, 22 e 23 de abril de 2021. Yong Lin - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL PARA CON�ECIMENTO �ERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006612-30.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara da Família e Sucess�es, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). DOMIN�OS DE 
SI�UEIRA FRASCINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento �verem que 
tramita por este Juízo os autos da ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de MARIA NUNES PRAÇA, Brasileira, 
Casada, DO LARDE CASA, R� 15688964-�, CPF 307.098.448-75, com endereço à Rua Onofre Silveira, 381, Vila Fachini, CEP 
04334-100, São Paulo - SP, cujo óbito ocorreu aos 28/02/2020, conforme Declaraç�es de �s. 40/50. Assim sendo e nos 
termos dos ar�gos 626, � 1º e 259, inciso III do Código de Processo Civil, o prazo para habilitação e impugnação de 
interessados incertos ou desconhecidos será de quinze dias, os quais �uirão após o decurso do prazo do presente edital. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 24 de novembro de 2020.                 P-23/04
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Rajivam Goveia Banza convoca à todos os representantes das indústrias de mármores e
granitos, com sede e/ou atuação comprovada no estado de São Paulo, para participarem de
uma assembleia geral extraordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2.021, às 18:00
horas em primeira convocação e às 19:00 horas em segunda convocação, no seguinte endereço:
Avenida Maria Servidei Demarchi, 2.297, Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo, SP, CEP
09.820-000, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Reativação da entidade
sindical representativa da classe, designada Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos
do Estado de São Paulo; 2) Eleição de sua diretoria e conselho fiscal e designação de seus
delegados junto à Federação; 3) Aprovação da nova sede social da entidade; 4) Outros assuntos
de interesse. São Paulo, 22 de abril de 2.021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020590-27.2019.8.26.0224 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo 
de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KEVIN DOS SANTOS ARRUDA, 
RG nº 32.553.803-7 e do CPF/MF nº 448.217.168-95 que CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, 
lhe ajuizou ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 5.868,36 (cinco mil, 
oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), atualizado até o mês de Março de 2019, 
referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, curso de LETRAS – PORTUGUES 
INGLES e recebeu o CA nº 147329-8, não cumprindo com os pagamentos dos meses: JULHO, 
AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO ano letivo 2014. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias 
supra, ofereça contestação, sobpena 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 editalafixado e publicado na formada lei. Guarulhos, aos 04 de fevereiro de 2021. 

International School Serviços de
 Ensino, Treinamento e Editoração

 Franqueadora S.A.
CNPJ 18.082.788/0001-98 - NIRE 3530048669-2

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da International School Serviços de Ensino, 
Treinamento e Editoração Franqueadora S.A. (“Companhia”), que será realizada em 14 de maio de 2021, às 14h30, na modalidade digital, 
cujo acesso será pelo link eletrônico, conforme instrução de participação e voto a distância abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição de dividendos. São Paulo/SP, 23 de abril de 2021. Ulisses Borges Cardinot - Presidente do Conselho de 
Administração. Instruções para participação na Assembleia Geral Ordinária da International School Serviços de Ensino, Treinamento 
e Editoração Franqueadora S.A.. Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes durante a pandemia da 
COVID-19, e conforme autorizado pelo artigo 121, parágrafo único, da Lei das S.A., a Assembleia Geral Ordinária será realizada na modalidade 
exclusivamente digital, podendo V.Sa. participar e votar por meio do sistema eletrônico com acesso ao link à videoconferência. Para participar 
e votar, por meio de sistema eletrônico, V.Sa. deverá enviar solicitação à Companhia, acompanhada de cópia do documento de identidade ou 
cópia do instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de representação 
por procurador, para o endereço de e-mail cesar.faroli@internationalschool.global, em até 2 (dois) dias antes da data de realização da 
Assembleia Geral Ordinária. Uma vez recebido o e-mail referido acima e verificada a regularidade dos documentos apresentados, a 
Companhia enviará a V.Sa. as regras para participação e os procedimentos necessários e suficientes para acesso e utilização do sistema 
eletrônico. O sistema eletrônico de videoconferência, assegurará: (a) a segurança, a confiabilidade e a transparência da Assembleia Geral 
Ordinária; (b) o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (c) a preservação do direito de participação a distância do acionista 
durante toda a Assembleia Geral Ordinária; (d) o exercício do direito de voto a distância por parte do acionista, bem como o seu respectivo 
registro; (e) a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a Assembleia Geral Ordinária; (f) a possibilidade de a mesa 
receber manifestações escritas dos acionistas; (g) a gravação integral da Assembleia Geral Ordinária; (h) a participação de administradores, 
pessoas autorizadas a participar da Assembleia Geral Ordinária e pessoas cuja participação seja obrigatória; e (i) a possibilidade de 
comunicação entre acionistas. Os documentos e informações referentes aos assuntos da pauta da Assembleia Geral Ordinária estão 
disponíveis sob a forma digital, podendo ser requisitados pelos acionistas interessados.

1ª Vara dos Registros Públicos do Foro Central Cível de São Paulo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1099651-
28.2013.8.26.0100 (Usuc.1542). A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Neli
Azar ou Neli Hazor, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que FLAVIO CASSINI SUANNES e NATASHA PEREIRA SUANNES ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel assim descrito, Box n.º 18, localizado no subsolo do Edifício Olímpia, situado à Rua Pimenta
Bueno n.º 65, no 10º Subdistrito Belenzinho, destinado à guarda de automóvel de passeio, com a área útil de 12,38 m2, a área
comum de 13,80 m2, área total de 26,18 m2, e a fração ideal no terreno de 0,285652%. - São Paulo - SP., contribuinte n.º
029.004.0176-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito.
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.

14ª Vara Cível do Foro Central Cível do Foro Central de São Paulo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062683-28.2015.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 14ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Marcia Tessitore, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IDIVALDO DE SOUZA
FREITAS, Brasileiro, Solteiro, Zelador, RG 15.826.745-X, CPF 073.903.578-94, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível (Despesas Condominiais) por parte de Condomínio Edifício Garagem Automática Roosevelt, objetivando a cobrança
da quantia de R$ 9.797,38 (junho/2015), que será atualizado até a data do efetivo pagamento, referente ao não pagamento
das cotas condominiais ordinárias dos meses de 01 de julho de 2010 a 01 de junho de 2015 e demais vincendas, que será acrescida
das cominações legais, até a data do efetivo pagamento, relativo ao BOX nº 15- B-1, localizado no Condomínio Autor situado à Rua
Nestor Pestana, 121, São Paulo/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a Citação por Edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados.
Decorrido o prazo para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial ao executado (art.
257, IV e art. 72, inciso II NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

 

 

 

 
4ª vara Civel do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP, Edital de INTIMAÇÃO do Executado 
quanto à PENHORA sobre valores BACEN-JUD Processo Digital nº 0010125.85.2018.8.26.0005 
Cumprimento de Sentença – Espécies de Titulos de Credito Exequente Kamal Nagib El Asi 
Executado Roberto Carneiro de Lima Edital de Intimação prazo de 20 dias O MM. Juiz de Direito da 
4ª Vara Cível do Foro Regional V - São Miguel Paulista Estado de São Paulo, Dra.Patricia Persicano 
Pires na forma da Lei,etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
INTIMAÇÃO do executado Roberto Carneiro de Lima, expedido com prazo de 20 dias, que por este 
Juizo e respectivo Cartório, processa-se o Cumprimento de Sentença que lhes move Kamal Nagib El 
Asi. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação por 
edital, da PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN-JUD no valor de 
R$ 985,55, R$ 525,53, R$ 2.840,64 e R$ 109,71, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro 
teor para se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias 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 e passado nesta cidade de São Paulo aos 15 de Abril de 2021. 

 EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000552-76.2019.8.26.0229. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião 
Extraordinária. Requerente: Antonio Fernando Hakme e outro. 2ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, 
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000552-76.2019.8.26.0229. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) interessados e confinantes, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Antonio Fernando Hakme e outro, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel de Matrícula 20.261, Lote de 
terreno nº 179 do loteamento denominado Chácara Nova Boa Vista, situado no distrito de Hortolândia/SP, comarca de 
Sumaré/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) 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 presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Hortolândia, aos 16 de abril de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001629-41.2019.8.26.0126 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA 
ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à GABRIELA RODRIGUES LOPES, 
RG nº 41.015.486-6 e do CPF/MF nº 349.912.728-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de SOCIEDADE EMPRESÁRIADE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL NORTE 
LTDA, objetivando a quantia de R$ 4.678,48 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e 
oito centavos), atualizado até o mês de Março de 2019, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, no Curso de ENFERMAGEM, onde recebeu o CA nº 141008-3, deixando de cumprir com 
os pagamentos dos meses de ABRIL, MAIO E JUNHO do ano letivo 2014. 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 contestação (art.335 CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel (art. 
344 CPC), caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia (inc. IV do art.257 do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Caraguatatuba, aos 28 de janeiro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007840-64.2017.8.26.0126. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA 
ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Requerida BIANCA ROCIO JERO-
NIMO,RG 47.046.139-1, CPF 215.446.478-59, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL NORTE LTDA, 
alegando em síntese, que há um contrato de prestação de serviços educacionais em curso de gradua-
ção juntamente com a Requerida, microfilmado sob nº 58.933 – cartório de Registro de Títulos e docu-
mentos em Caraguatatuba, ocorrendo que deixou de cumpri-lo no ano de 2013, as mensalidades de 
fevereiro, março, abril, maio e junho/2013, no valor de R$ 6.023,06, atualizado com despesas – R$ 
6.182,15, conforme narrado na petição inicial dos autos. Encontrando-se a Requerida 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 res-
posta. 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. Dado e 
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 16 de julho de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008190-92.2015.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LARISSA MURAD, Brasileira, Solteira, 
Estudante, RG 43787649-4, CPF228.760.318-25, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte 
de QFGV SOLUÇOES LTDA, objetivando o recebimento da importância de R$ 2.528,16 (Julho/2015), 
derivada dos títulos descritos na petição inicial, emitidos com o fito de liquidar o débito durante o período 
em que cursou o ensino superior, no Curso de Educação Física na SECID-Sociedade Educacional 
Cidade de São Paulo Ltda., sendo a autora a atual detentora dos créditos. Estando a ré em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, foi deferida a sua citação por edital, para que em15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% 
do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado 
inicial em mandado executivo. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2020. 

 

S.A. Paulista de Construções e Comércio - CNPJ 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam os srs acionistas da S.A. Paulista de Construções e Comércio convocados para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se em 30/04/2021 às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Joaquim Floriano, 
n° 466, 7° andar, Edifício Corporate, São Paulo - SP, para tratar da Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do 
Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 
31/12/2020; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício fi ndo por meio de Dividendos e de Reserva Legal. São Paulo, 
20/04/2021. Silvia Regina Amorim Pereira - Copresidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1004865-14.2017.8.26.0597. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro de Sertãozinho, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniele Regina de Souza Duarte, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON DA SILVA
SIQUEIRA ME, CNPJ 11.715.732/0001-84, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/
A, alegando em síntese: O Banco Exequentes firmou com a Executada, TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Contrato de Cédula de Crédito
sob nº 010112825, firmado em 19/04/2016, e em decorrência do pacto firmado, oportunidade em que foi concedido crédito no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), os quais deveriam ser pagos nos seus respectivos vencimentos. No entanto, referidas parcelas estão vencidas e não
foram pagos, sendo que a Executada anuiu ao pactuado. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuar o
pagamento da dívida de R$ 98.153,02(noventa e oito mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos), o qual deverá ser atualizado desde a data
da propositura da ação em 09/08/2017 até a data do efetivo pagamento, acrescida das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
(reduzido pela metade daquele fixado(10%) para o caso de pagamento neste prazo), ou OFERECER EMBARGOS À EXECUÇÃO no prazo legal
de QUINZE (15) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 915 do CPC). Decorrido o prazo para apresentação dos
embargos à execução, será nomeado curador especial, nos termos do art. 72, inciso II do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sertãozinho, aos 10 de março de 2021.

1ª Vara Cível do Foro de Sertãozinho/SP

Mesa Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 16.653.213/0001-52 – Companhia Fechada

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração da Mesa Participações S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas a se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se de modo exclusivamente digital em 06/05/2021, 
às 10h00min., por meio de sistema eletrônico indicado no item 4 abaixo, que permitirá a participação e a votação à 
distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”), a qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, 
na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações 
Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.578-910, para deliberar sobre 
as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do 
relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2020; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) Eleger e/ou reeleger 
os membros titulares e suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no artigo 
13 do estatuto social da Companhia; (iv) Eleger e/ ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho 
Fiscal da Companhia, na forma prevista no artigo 27 do estatuto social da Companhia; e (v) Fixar a remuneração global 
dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício de 2021. Instruções Gerais: 1. Na forma 
do disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), todos os documentos relativos às matérias constantes da 
ordem do dia da Assembleia, inclusive os documentos e informações exigidos pela IN DREI nº 81/2020 e demais normas 
aplicáveis, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e da IN 
DREI nº 81/2020, para participar da Assembleia o acionista pessoa física deverá apresentar à Companhia documento de 
identidade original (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteiras de identidade expedidas 
pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da administração pública). O representante 
de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão 
competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (i) contrato social ou estatuto social, 
conforme o caso; e (ii) ato societário de nomeação do administrador que (ii.a) comparecer à Assembleia como representante 
da pessoa jurídica; ou (ii.b) procuração assinada por pessoa com poderes para que terceiro represente o acionista pessoa 
jurídica. No caso de fundos de investimento, a representação do fundo caberá à instituição administradora ou gestora, 
observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto 
das ações e ativos da carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou da gestora do fundo, além 
dos documentos societários acima mencionados relacionados à administradora ou à gestora, deverá apresentar cópia 
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio de 
procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há menos 
de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1º e § 2º, 
da Lei nº 10.406/2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi outorgada, a qualificação completa do 
outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. 3. 
Solicitamos, nos termos da Seção VIII, do Anexo V, da IN DREI nº 81/2020, que os documentos necessários à participação na 
Assembleia, indicados no item 2 acima, sejam apresentados pelos acionistas em até 30 (trinta) minutos antes da abertura 
dos trabalhos da Assembleia, mediante protocolo digital por correio eletrônico, aos cuidados da Diretoria de Relações com 
Investidores, para o seguinte endereço: ri@mesapart.com.br. 4. Nos termos da IN DREI nº 81/2020, a Assembleia será 
realizada de modo exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams. Os Acionistas que desejarem 
participar da Assembleia deverão solicitar o link e demais dados de acesso ao sistema eletrônico até às 09h30min. do dia 
06/05/2021, mediante envio de e-mail ao endereço ri@mesapart.com.br, para o qual também serão encaminhados os 
documentos de identificação e representação, conforme detalhado no item 2 deste Edital de Convocação. Sem prejuízo 
do disposto acima, constam do seguinte endereço eletrônico (www.multiner.com.br) todas as informações necessárias e 
suficientes para acesso e utilização do sistema pelos acionistas. A participação da Assembleia, bem como o exercício do 
direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão realizados por meio da utilização do sistema 
eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI nº 81/2020, também assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade 
e a transparência da Assembleia; (ii) o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (iii) a preservação do 
direito de participação a distância do acionista durante toda a Assembleia; (iv) o exercício do direito de voto a distância por 
parte do acionista, bem como o seu respectivo registro; (v) a possibilidade de visualização de documentos apresentados 
durante a Assembleia; (vi) a possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos acionistas; (vii) a gravação 
integral da assembleia; (viii) a participação de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas 
cuja participação seja obrigatória; e (ix) a possibilidade de comunicação entre acionistas. São Paulo, 20 de abril de 2021. 
Edesio Alves Nunes Filho – Presidente do Conselho de Administração (20, 21 e 23/04/2021)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1009011-96.2015.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TATIANY TENÓRIO ROCHA, Brasileira, 
Solteira, Estudante, RG 44466834-2,CPF 360.421.998-11, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de ZKG9 SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA, objetivando o 
recebimento da importância de R$ 1.156,10(Julho/2015), acrescida de custas e despesas processuais 
e verba honorária, referente ao Contratode Prestação de Serviços Educacionais, firmado com a SECID 
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda., (sendo a autora a atual detentora dos créditos), 
curso de Design Gráfico, CA nº 2137297-7, em razão da falta de pagamento do mês de dezembro do 
ano letivo 2010. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazodo presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré 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 12 
de maio de 2020. 

Ferbru Participações S/A
CNPJ 27.150.699/0001-22 - NIRE 35.3.005.0142-0

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária 
(SOB A FORMA DIGITAL)

Ficam convocados os acionistas da FERBRU PARTICIPAÇÕES S.A., a se reunirem em AGE às 10h do dia 30/04/2021, a ser 
realizada exclusivamente sob a forma digital, por meio da plataforma Zoom, para deliberar a respeito da proposta de aumento 
do capital social, conforme o Business Plan da Companhia. Os senhores acionistas poderão participar da reunião a distância 
por meio (a) do preenchimento e envio à Companhia do Boletim de Voto a Distância; ou (b) do acesso a plataforma Zoom, na 
data e hora acima mencionadas. O modelo de Boletim de Voto a Distância, ou o link para a Assembleia poderão ser solicitados 
previamente à realização da AGE, por meio de mensagem eletrônica destinada ao e-mail fernando.fernandes@dva.com, para 
o qual poderão, também, ser direcionadas quaisquer dúvidas com relação ao preenchimento do Boletim de Voto a Distância. O 
acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância por esse meio deverá encaminhar uma via física do Boletim, 
preenchido, rubricado e assinado, para a sede social da Companhia, aos cuidados do “Sr. Fernando Fernandes de Oliveira - 
AGE 30/04/2021”. A Companhia não exigirá o reconhecimento de firma. Será admitido também o envio do Boletim firmado com 
assinatura digital com certificado emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da 
autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, por e-mail para o endereço fernando.fernandes@dva.com. O Boletim 
somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para fins de cômputo de quórum na AGE, 
caso a Companhia receba a via física ou a via digital com pelo menos 5 dias de antecedência em relação à data de realização 
da AGE, nos termos da IN/DREI 81, isto é, até às 23h59 do dia 25/04/2021. Os Boletins recebidos após tal data serão 
desconsiderados. A Companhia esclarece que a Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da 
Seção VIII do Manual de Registro de S.A. (Anexo V da IN/DREI 81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no 
mínimo, o prazo aplicável à ação que vise anulá-la. Campinas, 20/05/2021. Fernando Fernandes de Oliveira - Diretor.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054859-39.2016.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Herivelto Araujo Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RESOLVE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA LTDA, CNPJ 00.268.500/0001-09, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Katoen Na�e do Brasil Ltda, 
alegando em síntese: que a autora foi in�mada pelo 1º Tabelião de protestos de Letras e Títulos de Campinas para pagar o �tulo abaixo especificado até o 
dia 28/02/2007 sob pena dos protestos serem lavrados e se nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito; que o �tulo apresentado não pode ser 
protestado, impondo-se a sustação do protesto, uma vez que encontra-se prescrito; que a autora ajuizou em 2007 Ação Cautelar de Sustação de Protesto, 
sendo que após inúmeras tenta�vas infru�feras de encontrar a ré efetuou pedido de desistência da ação, diante da prescrição da cobrança do �tulo, 
entendendo ser indevido o protesto; que a autora foi informada que diante da desistência do processo, foi feita a revogação da liminar, tendo o cartório de 
protestos levado o �tulo novamente à protesto; que a ré quedou-se inerte durante todos esses anos, pois não cobrou judicialmente o �tulo levado a 
protesto; que a autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Tutela de Urgência obje�vando a declaração de prescrição 
do �tulo nº 1263 data emissão 02/01/2007, valor bruto R$5.920,11, valor líquido R$4.638,41, bem como, a declaração de inexigibilidade, estabelecendo à Ré 
sua obrigação de ressarcir todos os prejuízos sen�dos pela Autora; que a ré 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 Campinas, aos 23 de fevereiro de 2021.                       P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070936-05.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
aos herdeiros de Arnaldo Vidigal �avier da Silveira sendo eles, Valdir, Maria Angelica, Maria de Lasale�e, Arnaldo e Joaquim, 
qualificaç�es não iden�ficadas, que Condomínio Nuova Ci�á ajuizou Ação de Cobrança de Despesas de Condomínio obje�vando 
a condenação ao pagamento de R$ 8.747,69 referente as cotas condominiais inerentes (Jun/2014, Ago/2014 a Abr/2015) da 
unidade 3151 do condomínio autor, sito à Rua Marina Crespi, nº 195, Mooca, São Paulo/SP. Estando os requeridos em lugar 
ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 20 dias, a fluir após o prazo, se permanecer o réu 
sem manifestação em até 15 dias, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme 
preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial.. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.        P-22e23/04

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021
EDITAL Nº 017/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/MEI/EPP

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro 
e sua Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora 
e local designados neste Edital, onde realizará 
certame licitatório, na modalidade de PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR 
ITEM, NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo 
objeto é “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA (COMPUTADORES, MONITOR, 
NOTEBOOK, MOUSE, IMPRESSORA, 
ESTABILIZADOR) PARA DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL.”, em conforme solicitação dos 
Departamentos de administração, fundo social 
de solidariedade e Diretoria executiva de cultura 
pelo período de 06 (seis) meses, subordinado às 
condições e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio 
eletrônico: a partir das 09h00min do dia 
26/04/2021 até as 08h59min do dia 10/05/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 10/05/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia10/05/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos

Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.
org.br

Valor estimado desta licitação: R$ 33.260,75

Fonte de Recursos: Próprio

Local de Consulta do Edital: O Edital e seus 
anexos poderão ser visualizados junto ao Portal 
eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de 
Pariquera-Açu/SP, pelo link: <http://www.
pariqueraacu.sp.gov.br OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Licitação - 
situado na Rua XV de novembro, 686 - Centro 
- Pariquera-Açu/SP - Centro, portando CD-ROM 
ou pen drive, ou ainda, solicitado através do 
e-mail<licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br> e ainda 
junto à plataforma eletrônica de licitação da Bolsa 
de Licitações do Brasil: www.bll.org.br. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, 22 de abril de 2021
WAGNER BENTO DA COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do Consorcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul – Consaúde, 
CNPJ.57.740.490/0001-80, no uso de suas 
atribuições legais, diante dos elementos 
de instrução dos autos homologa a 
adjudicação Proferida pelo Pregoeiro no 
Processo nº 045/2021 – Pregão Presencial 
nº 016/2021 que objetiva o Registro de 
Preços de Gêneros Alimentícios Estocáveis 
destinados ao setor de nutrição e dietética 
do Hospital Regional “Dr.Leopoldo 
Bevilacqua” – HRLB/CONSAUDE, pelo 
critério de menor preço as Empresas: 
Comeder - Com. Merc. Deriv. Prod. Alim. 
Ltda - Epp  Cnpj 03347228000140, os itens, 
04, 05, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 
32, 36, 37, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 54, 63, 64, 
66, 71, 73 e 74; Ronie Peterson Ramponi 
- Me Cnpj 01861858000103, os itens, 10, 
34, 40, 55 e 57; Angela Dias Carvalho Me 
Cnpj 17517395000105, os itens, 03, 12, 
13, 14, 30, 58, 59, 79 e 80; Maria Jose 
De Almeida Souza 19763427835 Cnpj 
17461719000122, os itens, 67, 68, 69 
e 70; Magmaxx Comercial Ltda. Cnpj 
14816164000449, os itens, 01, 06, 08, 11, 
21, 35, 38, 41, 51, 52, 56, 60, 62, 65, 75, 
76, 77, 78, 81, 82.  O (a)  Responsável legal 
da referida Empresa  fi ca  convocado (a)  
a comparecer ao  Serviço de Suprimento 
do Consaúde para  assinatura da Ata de 
Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) 
dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, o candidato abaixo 
relacionado, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos dias 
09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

03º ELIAN MARCOS DA VEIGA RODRIGUES 40.821.779-0
O candidato convocado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, 
para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati/
SP, a fi m de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Concurso Público n.º 
001/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

Cajati/SP, 23 de abril de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
  Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: 989BED15-BA41-45E5-8BEB-A89808C00B81
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Rajivam Goveia Banza convoca à todos os representantes das indústrias de mármores e
granitos, com sede e/ou atuação comprovada no estado de São Paulo, para participarem de
uma assembleia geral extraordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2.021, às 18:00
horas em primeira convocação e às 19:00 horas em segunda convocação, no seguinte endereço:
Avenida Maria Servidei Demarchi, 2.297, Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo, SP, CEP
09.820-000, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Reativação da entidade
sindical representativa da classe, designada Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos
do Estado de São Paulo; 2) Eleição de sua diretoria e conselho fiscal e designação de seus
delegados junto à Federação; 3) Aprovação da nova sede social da entidade; 4) Outros assuntos
de interesse. São Paulo, 22 de abril de 2.021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020590-27.2019.8.26.0224 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo 
de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KEVIN DOS SANTOS ARRUDA, 
RG nº 32.553.803-7 e do CPF/MF nº 448.217.168-95 que CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, 
lhe ajuizou ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 5.868,36 (cinco mil, 
oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), atualizado até o mês de Março de 2019, 
referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, curso de LETRAS – PORTUGUES 
INGLES e recebeu o CA nº 147329-8, não cumprindo com os pagamentos dos meses: JULHO, 
AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO ano letivo 2014. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias 
supra, ofereça contestação, sobpena 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 editalafixado e publicado na formada lei. Guarulhos, aos 04 de fevereiro de 2021. 

International School Serviços de
 Ensino, Treinamento e Editoração

 Franqueadora S.A.
CNPJ 18.082.788/0001-98 - NIRE 3530048669-2

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da International School Serviços de Ensino, 
Treinamento e Editoração Franqueadora S.A. (“Companhia”), que será realizada em 14 de maio de 2021, às 14h30, na modalidade digital, 
cujo acesso será pelo link eletrônico, conforme instrução de participação e voto a distância abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição de dividendos. São Paulo/SP, 23 de abril de 2021. Ulisses Borges Cardinot - Presidente do Conselho de 
Administração. Instruções para participação na Assembleia Geral Ordinária da International School Serviços de Ensino, Treinamento 
e Editoração Franqueadora S.A.. Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes durante a pandemia da 
COVID-19, e conforme autorizado pelo artigo 121, parágrafo único, da Lei das S.A., a Assembleia Geral Ordinária será realizada na modalidade 
exclusivamente digital, podendo V.Sa. participar e votar por meio do sistema eletrônico com acesso ao link à videoconferência. Para participar 
e votar, por meio de sistema eletrônico, V.Sa. deverá enviar solicitação à Companhia, acompanhada de cópia do documento de identidade ou 
cópia do instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de representação 
por procurador, para o endereço de e-mail cesar.faroli@internationalschool.global, em até 2 (dois) dias antes da data de realização da 
Assembleia Geral Ordinária. Uma vez recebido o e-mail referido acima e verificada a regularidade dos documentos apresentados, a 
Companhia enviará a V.Sa. as regras para participação e os procedimentos necessários e suficientes para acesso e utilização do sistema 
eletrônico. O sistema eletrônico de videoconferência, assegurará: (a) a segurança, a confiabilidade e a transparência da Assembleia Geral 
Ordinária; (b) o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (c) a preservação do direito de participação a distância do acionista 
durante toda a Assembleia Geral Ordinária; (d) o exercício do direito de voto a distância por parte do acionista, bem como o seu respectivo 
registro; (e) a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a Assembleia Geral Ordinária; (f) a possibilidade de a mesa 
receber manifestações escritas dos acionistas; (g) a gravação integral da Assembleia Geral Ordinária; (h) a participação de administradores, 
pessoas autorizadas a participar da Assembleia Geral Ordinária e pessoas cuja participação seja obrigatória; e (i) a possibilidade de 
comunicação entre acionistas. Os documentos e informações referentes aos assuntos da pauta da Assembleia Geral Ordinária estão 
disponíveis sob a forma digital, podendo ser requisitados pelos acionistas interessados.

1ª Vara dos Registros Públicos do Foro Central Cível de São Paulo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1099651-
28.2013.8.26.0100 (Usuc.1542). A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Neli
Azar ou Neli Hazor, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que FLAVIO CASSINI SUANNES e NATASHA PEREIRA SUANNES ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel assim descrito, Box n.º 18, localizado no subsolo do Edifício Olímpia, situado à Rua Pimenta
Bueno n.º 65, no 10º Subdistrito Belenzinho, destinado à guarda de automóvel de passeio, com a área útil de 12,38 m2, a área
comum de 13,80 m2, área total de 26,18 m2, e a fração ideal no terreno de 0,285652%. - São Paulo - SP., contribuinte n.º
029.004.0176-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito.
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.

14ª Vara Cível do Foro Central Cível do Foro Central de São Paulo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062683-28.2015.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 14ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Marcia Tessitore, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IDIVALDO DE SOUZA
FREITAS, Brasileiro, Solteiro, Zelador, RG 15.826.745-X, CPF 073.903.578-94, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível (Despesas Condominiais) por parte de Condomínio Edifício Garagem Automática Roosevelt, objetivando a cobrança
da quantia de R$ 9.797,38 (junho/2015), que será atualizado até a data do efetivo pagamento, referente ao não pagamento
das cotas condominiais ordinárias dos meses de 01 de julho de 2010 a 01 de junho de 2015 e demais vincendas, que será acrescida
das cominações legais, até a data do efetivo pagamento, relativo ao BOX nº 15- B-1, localizado no Condomínio Autor situado à Rua
Nestor Pestana, 121, São Paulo/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a Citação por Edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados.
Decorrido o prazo para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial ao executado (art.
257, IV e art. 72, inciso II NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

 

 

 

 
4ª vara Civel do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP, Edital de INTIMAÇÃO do Executado 
quanto à PENHORA sobre valores BACEN-JUD Processo Digital nº 0010125.85.2018.8.26.0005 
Cumprimento de Sentença – Espécies de Titulos de Credito Exequente Kamal Nagib El Asi 
Executado Roberto Carneiro de Lima Edital de Intimação prazo de 20 dias O MM. Juiz de Direito da 
4ª Vara Cível do Foro Regional V - São Miguel Paulista Estado de São Paulo, Dra.Patricia Persicano 
Pires na forma da Lei,etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
INTIMAÇÃO do executado Roberto Carneiro de Lima, expedido com prazo de 20 dias, que por este 
Juizo e respectivo Cartório, processa-se o Cumprimento de Sentença que lhes move Kamal Nagib El 
Asi. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação por 
edital, da PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN-JUD no valor de 
R$ 985,55, R$ 525,53, R$ 2.840,64 e R$ 109,71, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro 
teor para se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias 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 e passado nesta cidade de São Paulo aos 15 de Abril de 2021. 

 EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000552-76.2019.8.26.0229. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião 
Extraordinária. Requerente: Antonio Fernando Hakme e outro. 2ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, 
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000552-76.2019.8.26.0229. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) interessados e confinantes, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Antonio Fernando Hakme e outro, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel de Matrícula 20.261, Lote de 
terreno nº 179 do loteamento denominado Chácara Nova Boa Vista, situado no distrito de Hortolândia/SP, comarca de 
Sumaré/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) 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 presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Hortolândia, aos 16 de abril de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001629-41.2019.8.26.0126 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA 
ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à GABRIELA RODRIGUES LOPES, 
RG nº 41.015.486-6 e do CPF/MF nº 349.912.728-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de SOCIEDADE EMPRESÁRIADE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL NORTE 
LTDA, objetivando a quantia de R$ 4.678,48 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e 
oito centavos), atualizado até o mês de Março de 2019, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, no Curso de ENFERMAGEM, onde recebeu o CA nº 141008-3, deixando de cumprir com 
os pagamentos dos meses de ABRIL, MAIO E JUNHO do ano letivo 2014. 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 contestação (art.335 CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel (art. 
344 CPC), caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia (inc. IV do art.257 do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Caraguatatuba, aos 28 de janeiro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007840-64.2017.8.26.0126. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA 
ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Requerida BIANCA ROCIO JERO-
NIMO,RG 47.046.139-1, CPF 215.446.478-59, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL NORTE LTDA, 
alegando em síntese, que há um contrato de prestação de serviços educacionais em curso de gradua-
ção juntamente com a Requerida, microfilmado sob nº 58.933 – cartório de Registro de Títulos e docu-
mentos em Caraguatatuba, ocorrendo que deixou de cumpri-lo no ano de 2013, as mensalidades de 
fevereiro, março, abril, maio e junho/2013, no valor de R$ 6.023,06, atualizado com despesas – R$ 
6.182,15, conforme narrado na petição inicial dos autos. Encontrando-se a Requerida 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 res-
posta. 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. Dado e 
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 16 de julho de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008190-92.2015.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LARISSA MURAD, Brasileira, Solteira, 
Estudante, RG 43787649-4, CPF228.760.318-25, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte 
de QFGV SOLUÇOES LTDA, objetivando o recebimento da importância de R$ 2.528,16 (Julho/2015), 
derivada dos títulos descritos na petição inicial, emitidos com o fito de liquidar o débito durante o período 
em que cursou o ensino superior, no Curso de Educação Física na SECID-Sociedade Educacional 
Cidade de São Paulo Ltda., sendo a autora a atual detentora dos créditos. Estando a ré em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, foi deferida a sua citação por edital, para que em15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% 
do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado 
inicial em mandado executivo. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2020. 

 

S.A. Paulista de Construções e Comércio - CNPJ 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam os srs acionistas da S.A. Paulista de Construções e Comércio convocados para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se em 30/04/2021 às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Joaquim Floriano, 
n° 466, 7° andar, Edifício Corporate, São Paulo - SP, para tratar da Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do 
Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 
31/12/2020; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício fi ndo por meio de Dividendos e de Reserva Legal. São Paulo, 
20/04/2021. Silvia Regina Amorim Pereira - Copresidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1004865-14.2017.8.26.0597. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro de Sertãozinho, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniele Regina de Souza Duarte, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON DA SILVA
SIQUEIRA ME, CNPJ 11.715.732/0001-84, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/
A, alegando em síntese: O Banco Exequentes firmou com a Executada, TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Contrato de Cédula de Crédito
sob nº 010112825, firmado em 19/04/2016, e em decorrência do pacto firmado, oportunidade em que foi concedido crédito no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), os quais deveriam ser pagos nos seus respectivos vencimentos. No entanto, referidas parcelas estão vencidas e não
foram pagos, sendo que a Executada anuiu ao pactuado. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuar o
pagamento da dívida de R$ 98.153,02(noventa e oito mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos), o qual deverá ser atualizado desde a data
da propositura da ação em 09/08/2017 até a data do efetivo pagamento, acrescida das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
(reduzido pela metade daquele fixado(10%) para o caso de pagamento neste prazo), ou OFERECER EMBARGOS À EXECUÇÃO no prazo legal
de QUINZE (15) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 915 do CPC). Decorrido o prazo para apresentação dos
embargos à execução, será nomeado curador especial, nos termos do art. 72, inciso II do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sertãozinho, aos 10 de março de 2021.

1ª Vara Cível do Foro de Sertãozinho/SP

Mesa Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 16.653.213/0001-52 – Companhia Fechada

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração da Mesa Participações S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas a se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se de modo exclusivamente digital em 06/05/2021, 
às 10h00min., por meio de sistema eletrônico indicado no item 4 abaixo, que permitirá a participação e a votação à 
distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”), a qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, 
na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações 
Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.578-910, para deliberar sobre 
as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do 
relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2020; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) Eleger e/ou reeleger 
os membros titulares e suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no artigo 
13 do estatuto social da Companhia; (iv) Eleger e/ ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho 
Fiscal da Companhia, na forma prevista no artigo 27 do estatuto social da Companhia; e (v) Fixar a remuneração global 
dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício de 2021. Instruções Gerais: 1. Na forma 
do disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), todos os documentos relativos às matérias constantes da 
ordem do dia da Assembleia, inclusive os documentos e informações exigidos pela IN DREI nº 81/2020 e demais normas 
aplicáveis, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e da IN 
DREI nº 81/2020, para participar da Assembleia o acionista pessoa física deverá apresentar à Companhia documento de 
identidade original (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteiras de identidade expedidas 
pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da administração pública). O representante 
de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão 
competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (i) contrato social ou estatuto social, 
conforme o caso; e (ii) ato societário de nomeação do administrador que (ii.a) comparecer à Assembleia como representante 
da pessoa jurídica; ou (ii.b) procuração assinada por pessoa com poderes para que terceiro represente o acionista pessoa 
jurídica. No caso de fundos de investimento, a representação do fundo caberá à instituição administradora ou gestora, 
observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto 
das ações e ativos da carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou da gestora do fundo, além 
dos documentos societários acima mencionados relacionados à administradora ou à gestora, deverá apresentar cópia 
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio de 
procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há menos 
de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1º e § 2º, 
da Lei nº 10.406/2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi outorgada, a qualificação completa do 
outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. 3. 
Solicitamos, nos termos da Seção VIII, do Anexo V, da IN DREI nº 81/2020, que os documentos necessários à participação na 
Assembleia, indicados no item 2 acima, sejam apresentados pelos acionistas em até 30 (trinta) minutos antes da abertura 
dos trabalhos da Assembleia, mediante protocolo digital por correio eletrônico, aos cuidados da Diretoria de Relações com 
Investidores, para o seguinte endereço: ri@mesapart.com.br. 4. Nos termos da IN DREI nº 81/2020, a Assembleia será 
realizada de modo exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams. Os Acionistas que desejarem 
participar da Assembleia deverão solicitar o link e demais dados de acesso ao sistema eletrônico até às 09h30min. do dia 
06/05/2021, mediante envio de e-mail ao endereço ri@mesapart.com.br, para o qual também serão encaminhados os 
documentos de identificação e representação, conforme detalhado no item 2 deste Edital de Convocação. Sem prejuízo 
do disposto acima, constam do seguinte endereço eletrônico (www.multiner.com.br) todas as informações necessárias e 
suficientes para acesso e utilização do sistema pelos acionistas. A participação da Assembleia, bem como o exercício do 
direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão realizados por meio da utilização do sistema 
eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI nº 81/2020, também assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade 
e a transparência da Assembleia; (ii) o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (iii) a preservação do 
direito de participação a distância do acionista durante toda a Assembleia; (iv) o exercício do direito de voto a distância por 
parte do acionista, bem como o seu respectivo registro; (v) a possibilidade de visualização de documentos apresentados 
durante a Assembleia; (vi) a possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos acionistas; (vii) a gravação 
integral da assembleia; (viii) a participação de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas 
cuja participação seja obrigatória; e (ix) a possibilidade de comunicação entre acionistas. São Paulo, 20 de abril de 2021. 
Edesio Alves Nunes Filho – Presidente do Conselho de Administração (20, 21 e 23/04/2021)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1009011-96.2015.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TATIANY TENÓRIO ROCHA, Brasileira, 
Solteira, Estudante, RG 44466834-2,CPF 360.421.998-11, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de ZKG9 SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA, objetivando o 
recebimento da importância de R$ 1.156,10(Julho/2015), acrescida de custas e despesas processuais 
e verba honorária, referente ao Contratode Prestação de Serviços Educacionais, firmado com a SECID 
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda., (sendo a autora a atual detentora dos créditos), 
curso de Design Gráfico, CA nº 2137297-7, em razão da falta de pagamento do mês de dezembro do 
ano letivo 2010. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazodo presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré 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 12 
de maio de 2020. 

Ferbru Participações S/A
CNPJ 27.150.699/0001-22 - NIRE 35.3.005.0142-0

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária 
(SOB A FORMA DIGITAL)

Ficam convocados os acionistas da FERBRU PARTICIPAÇÕES S.A., a se reunirem em AGE às 10h do dia 30/04/2021, a ser 
realizada exclusivamente sob a forma digital, por meio da plataforma Zoom, para deliberar a respeito da proposta de aumento 
do capital social, conforme o Business Plan da Companhia. Os senhores acionistas poderão participar da reunião a distância 
por meio (a) do preenchimento e envio à Companhia do Boletim de Voto a Distância; ou (b) do acesso a plataforma Zoom, na 
data e hora acima mencionadas. O modelo de Boletim de Voto a Distância, ou o link para a Assembleia poderão ser solicitados 
previamente à realização da AGE, por meio de mensagem eletrônica destinada ao e-mail fernando.fernandes@dva.com, para 
o qual poderão, também, ser direcionadas quaisquer dúvidas com relação ao preenchimento do Boletim de Voto a Distância. O 
acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância por esse meio deverá encaminhar uma via física do Boletim, 
preenchido, rubricado e assinado, para a sede social da Companhia, aos cuidados do “Sr. Fernando Fernandes de Oliveira - 
AGE 30/04/2021”. A Companhia não exigirá o reconhecimento de firma. Será admitido também o envio do Boletim firmado com 
assinatura digital com certificado emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da 
autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, por e-mail para o endereço fernando.fernandes@dva.com. O Boletim 
somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para fins de cômputo de quórum na AGE, 
caso a Companhia receba a via física ou a via digital com pelo menos 5 dias de antecedência em relação à data de realização 
da AGE, nos termos da IN/DREI 81, isto é, até às 23h59 do dia 25/04/2021. Os Boletins recebidos após tal data serão 
desconsiderados. A Companhia esclarece que a Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da 
Seção VIII do Manual de Registro de S.A. (Anexo V da IN/DREI 81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no 
mínimo, o prazo aplicável à ação que vise anulá-la. Campinas, 20/05/2021. Fernando Fernandes de Oliveira - Diretor.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054859-39.2016.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Herivelto Araujo Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RESOLVE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA LTDA, CNPJ 00.268.500/0001-09, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Katoen Na�e do Brasil Ltda, 
alegando em síntese: que a autora foi in�mada pelo 1º Tabelião de protestos de Letras e Títulos de Campinas para pagar o �tulo abaixo especificado até o 
dia 28/02/2007 sob pena dos protestos serem lavrados e se nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito; que o �tulo apresentado não pode ser 
protestado, impondo-se a sustação do protesto, uma vez que encontra-se prescrito; que a autora ajuizou em 2007 Ação Cautelar de Sustação de Protesto, 
sendo que após inúmeras tenta�vas infru�feras de encontrar a ré efetuou pedido de desistência da ação, diante da prescrição da cobrança do �tulo, 
entendendo ser indevido o protesto; que a autora foi informada que diante da desistência do processo, foi feita a revogação da liminar, tendo o cartório de 
protestos levado o �tulo novamente à protesto; que a ré quedou-se inerte durante todos esses anos, pois não cobrou judicialmente o �tulo levado a 
protesto; que a autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Tutela de Urgência obje�vando a declaração de prescrição 
do �tulo nº 1263 data emissão 02/01/2007, valor bruto R$5.920,11, valor líquido R$4.638,41, bem como, a declaração de inexigibilidade, estabelecendo à Ré 
sua obrigação de ressarcir todos os prejuízos sen�dos pela Autora; que a ré 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 Campinas, aos 23 de fevereiro de 2021.                       P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070936-05.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
aos herdeiros de Arnaldo Vidigal �avier da Silveira sendo eles, Valdir, Maria Angelica, Maria de Lasale�e, Arnaldo e Joaquim, 
qualificaç�es não iden�ficadas, que Condomínio Nuova Ci�á ajuizou Ação de Cobrança de Despesas de Condomínio obje�vando 
a condenação ao pagamento de R$ 8.747,69 referente as cotas condominiais inerentes (Jun/2014, Ago/2014 a Abr/2015) da 
unidade 3151 do condomínio autor, sito à Rua Marina Crespi, nº 195, Mooca, São Paulo/SP. Estando os requeridos em lugar 
ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 20 dias, a fluir após o prazo, se permanecer o réu 
sem manifestação em até 15 dias, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme 
preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial.. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.        P-22e23/04

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021
EDITAL Nº 017/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/MEI/EPP

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro 
e sua Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora 
e local designados neste Edital, onde realizará 
certame licitatório, na modalidade de PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR 
ITEM, NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo 
objeto é “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA (COMPUTADORES, MONITOR, 
NOTEBOOK, MOUSE, IMPRESSORA, 
ESTABILIZADOR) PARA DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL.”, em conforme solicitação dos 
Departamentos de administração, fundo social 
de solidariedade e Diretoria executiva de cultura 
pelo período de 06 (seis) meses, subordinado às 
condições e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio 
eletrônico: a partir das 09h00min do dia 
26/04/2021 até as 08h59min do dia 10/05/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 10/05/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia10/05/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos

Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.
org.br

Valor estimado desta licitação: R$ 33.260,75

Fonte de Recursos: Próprio

Local de Consulta do Edital: O Edital e seus 
anexos poderão ser visualizados junto ao Portal 
eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de 
Pariquera-Açu/SP, pelo link: <http://www.
pariqueraacu.sp.gov.br OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Licitação - 
situado na Rua XV de novembro, 686 - Centro 
- Pariquera-Açu/SP - Centro, portando CD-ROM 
ou pen drive, ou ainda, solicitado através do 
e-mail<licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br> e ainda 
junto à plataforma eletrônica de licitação da Bolsa 
de Licitações do Brasil: www.bll.org.br. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, 22 de abril de 2021
WAGNER BENTO DA COSTA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do Consorcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul – Consaúde, 
CNPJ.57.740.490/0001-80, no uso de suas 
atribuições legais, diante dos elementos 
de instrução dos autos homologa a 
adjudicação Proferida pelo Pregoeiro no 
Processo nº 045/2021 – Pregão Presencial 
nº 016/2021 que objetiva o Registro de 
Preços de Gêneros Alimentícios Estocáveis 
destinados ao setor de nutrição e dietética 
do Hospital Regional “Dr.Leopoldo 
Bevilacqua” – HRLB/CONSAUDE, pelo 
critério de menor preço as Empresas: 
Comeder - Com. Merc. Deriv. Prod. Alim. 
Ltda - Epp  Cnpj 03347228000140, os itens, 
04, 05, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 
32, 36, 37, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 54, 63, 64, 
66, 71, 73 e 74; Ronie Peterson Ramponi 
- Me Cnpj 01861858000103, os itens, 10, 
34, 40, 55 e 57; Angela Dias Carvalho Me 
Cnpj 17517395000105, os itens, 03, 12, 
13, 14, 30, 58, 59, 79 e 80; Maria Jose 
De Almeida Souza 19763427835 Cnpj 
17461719000122, os itens, 67, 68, 69 
e 70; Magmaxx Comercial Ltda. Cnpj 
14816164000449, os itens, 01, 06, 08, 11, 
21, 35, 38, 41, 51, 52, 56, 60, 62, 65, 75, 
76, 77, 78, 81, 82.  O (a)  Responsável legal 
da referida Empresa  fi ca  convocado (a)  
a comparecer ao  Serviço de Suprimento 
do Consaúde para  assinatura da Ata de 
Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) 
dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, o candidato abaixo 
relacionado, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos dias 
09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

03º ELIAN MARCOS DA VEIGA RODRIGUES 40.821.779-0
O candidato convocado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, 
para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati/
SP, a fi m de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Concurso Público n.º 
001/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

Cajati/SP, 23 de abril de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
  Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B7gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

  PROCESSO CM Nº 1056/2021
CONTRATO C.M. Nº 03/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA: UNIVERSIDADE MUNICI-
PAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS
OBJETO:   Contratação direta da Universida-
de Municipal de São Caetano do Sul (USCS) 
para realização de serviços técnicos espe-
cializados objetivando à realização de Con-
solidação da Legislação Municipal.
VALOR MENSAL: R$ 65.000,00 (sessenta e 
cinco mil reais).
VALOR GLOBAL: R$ 1.560.000,00 (um mi-
lhão, quinhentos e sessenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01
.031.0001.2089.33903900 — Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 (vinte e qua-
tro) meses, com início em 26 de março de 
2021 e término em 25 de março de 2023.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
26 de março de 2021.

São Caetano do Sul, 19 de abril de 2021.
ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício 

Processo SUPRI 54/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 29/2021 – Aquisição de micro-

computador para uso nas Escolas de Tempo Integral 
da Rede Municipal de Ensino. (Licitação exclusiva 
para ME, EPP e MEI, nos termos do artigo 48, I, da 
Lei Complementar nº 123/2006). Edital disponível gra-
tuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 26/04/2021 até às 09h00min do dia 06/05/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 
06/05/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 09:10min do dia 06/05/2021. - Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Bra-
sília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 22/04/2021 
– Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 37/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 30/2021 – Aquisição de uni-

forme completo para os servidores da Zoonoses. 
(Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos 
do artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006). 
Edital disponível gratuitamente nas páginas da inter-
net: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PRO-
POSTAS: a partir das 19h30min do dia 26/04/2021 
até às 14h00min do dia 06/05/2021. - ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia 06/05/2021. 
- INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 
14:10min do dia 06/05/2021. - Para todas as re-
ferências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
22/04/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

ESCLARECIMENTO
“TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021”  

 “DE: 08 de abril de 2.021”
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Araraquara, 22 de abril de 2021.
Vimos, através deste, em relação à TOMADA 
DE PREÇOS N° 004/2021, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE 
E CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O 
CÓRREGO DO OURO, LOCALIZADA NA ARA50 
– ESTRADA ABÍLIO AUGUSTO CORREA, NO 
BAIRRO DOS MACHADOS, CONFORME MEMO-
RIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FA-
ZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL, em atenção 
aos pedidos de esclarecimentos elaborados pela 
empresa ZENITE ENGENHARIA DE CONSTRU-
ÇÕES LTDA, informar que as respostas encon-
tram-se no site do Município de Araraquara, no 
endereço: http://www.araraquara.sp.gov.br/trans-
parencia-gestao-e-financas/portal-da-transparen-
cia-gestao-e-financas.
Era o que tínhamos a esclarecer.

ARIANE SOARES DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitações

Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
01/2021. Processo 6872/2021.
Comunicamos a todos os interessados 
a participarem da Concorrência 
Pública nº 01/2021 cujo objeto é 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE COLETA E 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES E 
COMERCIAIS, que por ordem 
do Senhor Conselheiro DIMAS 
RAMALHO, do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, o aludido 
certame está SUSPENSO por 
tempo indeterminado conforme 
despacho proferido nos autos do TC-
009584.989.21-4. Caraguatatuba, 
22 de abril de 2021. EDUARDO 
CURSINO. Secretário Municipal de 
Administração.
 

EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo nº: 2.696/2017. Contrato 
nº 86/2017. Dispensa de Licitação nº 
01/2017. 
Objeto: Locação de imóvel para uso não 
residencial, situado à Av: Frei Pacífico 
Wagner, 163, Centro, destinado ao 
uso pela equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Planejamento Estratégico 
e Desenvolvimento. 
Locadora: Silvia Helena Aparecida 
Moreira. 
Aditamento nº 05: Prorrogação 
em mais 12 meses. 17/04/2021 a 
16/04/2022, restabelecimento do 
desconto anteriormente concedido de 
10%, passando o valor mensal de R$ 
4.123,30 para 4.581,45, perfazendo o 
valor global de R$ 54.977,40. 
Assinatura: 12/04/2021.
 

EXTRATO DE TERMO DE 
COMODATO

Termo de Comodato nº 001/2021– 
Processo nº 4875/2021.
Objeto: Comodato para obtenção de 
licenciamento de sistema de controle 
de margem consignável e atendimento 
ao usuário compreendendo ainda a 
cessão de direitos de uso, instalação e 
implementação do sistema eletrônico.  
Empresa: Neoconsig Tecnologia S.A. 
Assinatura: 08/03/2021 – José Pereira 
de Aguilar Junior, Prefeito Municipal.

Processo SUPRI 69/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 31/2021 – Registro de preços 

para eventual aquisição de massa asfáltica para 
aplicação a frio. (Licitação exclusiva para ME, EPP 
e MEI, nos termos do artigo 48, I, da Lei Comple-
mentar nº 123/2006). Edital disponível gratuitamente 
nas páginas da internet: http://www.itapevi.sp.gov.
br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - CA-
DASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min do 
dia 23/04/2021 até às 14h00min do dia 07/05/2021. - 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia 
07/05/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 14:10min do dia 07/05/2021. - Para todas 
as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
22/04/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 42/21. Processo Administrativo: 1728/21. Pregão Presencial: 
02/21. Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de licença 
de uso de sistemas integrados de gestão pública. O Edital será disponi-
bilizado no site http://www.pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 23 de 
abril de 2021. Os envelopes deverão ser entregues às 08:30 horas do dia 
07 de maio de 2021, na Seção de Licitações. Pirassununga, 22 de abril 
de 2021. Sandra R. Fadini Carbonaro - Chefe da Seção de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 - Processo nº 97/2021. TIPO: MAIOR OFERTA. Objeto: 
Alienação de 02 (dois) lotes (QUDRA A-LOTES 10 E 11) de terreno integrante do patrimônio 
público municipal, conforme anexo I. Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 horas do 
dia 25/05/2021.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, 22.04.2021. Marco César de Paiva Aga - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna 
público para conhecimento de interessados que houve interposição de recursos 
referente a Concorrência nº 01/2021 – Edital nº 02/2021- objeto: Contratação de 
sistema pedagógico de ensino com fornecimento de material didático. Fica aberto 
o prazo para as contrarrazões . Barretos, 22 de abril de 2021. Silvana Rodrigues 
SAmpaio Borini – Assistente de Precatórios, Contratos e Convenios.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado na 
Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, considerando a aprovação do 
edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem possa interessar, que no 
dia 05 de maio de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar licitação no Sistema de Registro 
de Preços, na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo por escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À FROTA DO MUNICÍPIO DE BARRINHA, 
conforme especificações contidas no edital que regula o certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados 
ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras 
das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado 
na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, considerando a 
aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 06 de maio de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E 
MANUTENÇÃO NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS 
DESTINADOS ÀS RESPECTIVAS MANUTENÇÕES, conforme especificações contidas no edital que regula o certame. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 
horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 
(0XX16) 3943-9400. Barrinha/SP, aos 22 de abril de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS -Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22-2021. EDITAL Nº 35-2021. PROCESSO Nº 366-
2021. OBJETO: Aquisição de piçarra bruta, para manutenção de estradas vicinais. As entregas serão 
parceladas, porém a quantidade total licitada deverá ser entregue durante o prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da Ordem de Entrega que será emitida pela Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, 
Serviços e Zeladoria – SEDURB. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00min do dia 26/04/2021 
até às 08h00min do dia 07/05/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 07/05/2021 às 
09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido 
na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/SP, das 08h00 às 
16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 3298-9819. Macatuba, 22 de abril de 2021. Anderson 
Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE CONTRATO Nº 06/2021 
- PROC. Nº 3295/2021 - CONTRATADA: TICKET 
SERVIÇOS S/A - OBJETO: Contratação de em-
presa especializada em administração, gerencia-
mento, emissão, distribuição e fornecimento de 
cartões Vale-alimentação, na forma de créditos a 
serem carregados em cartões com chip ou tarja 
magnética, destinados aos alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino de São Caetano do Sul – DATA 
DA ASSINATURA: 20/ 04/2021 - PRAZO DE VI-
GÊNCIA: até 90(noventa) dias - VALOR TOTAL: 
R$ 5.940.000,00. Resp. p/Exp. da Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE 2º TERMO ADITIVO – AO 
CONTRATO 57/2020 - PROC. Nº 300.046/2020 
- ORIUNDA DO PROCESSO Nº 19095/2019 – 
CONTRATADA: SPALLA ENGENHARIA EIRELI 
- OBJETO: Fica prorrogado, com cláusula reso-
lutiva, o contrato supra descrito pelo prazo de 12 
(doze) meses, a partir de 03 de abril 2021 - DATA 
DA ASSINATURA: 26/03/2021. Resp. p/Exp. da 
Secretaria Municipal de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

RESUMO DE 2º TERMO ADITIVO – AO CONTRA-
TO 05/2020 - PROC. Nº 300.200/2019 - ORIUN-
DA DO PROCESSO Nº 100.124/2019 – CONTRA-
TADA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. -OBJETO: 
Fica prorrogado o prazo do contrato supra descrito 
por 12(doze) meses, a partir de 06 de fevereiro de 
2021 e alteração do presente contrato em decor-
rência da supressão de quantitativo do gás lique-
feito de petróleo da planilha constante na Cláusula 
Primeira (1.1) do Contrato nº 05/2020 (fl s.39), que 
passa a ser 93.000,00 kg (SELJ) e 400,00 kg (SE-
EDUC) - VALOR TOTAL: R$ 575.344,00 - DATA 
DA ASSINATURA: 04/02/2021. Resp. p/Exp. da 
Secretaria Municipal de Educação. Secretária Mu-
nicipal de Esporte, Lazer e Juventude.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 37/2021 - PROC. Nº 300.046/2021, 
oriunda do proc. 4755/2020 - DETENTORA: DPM 
COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
suprimentos para impressão - DATA DA ASSINA-
TURA: 22/04/2021 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses, a contar da data da publicação da res-
pectiva ata - PREÇOS REGISTRADOS Itens e 
Valores Unitários: Item 1-CARTÃO PVC BRANCO 
0,76 MM DE ESPESSURA, 100% PVC, IDEAL 
PARA IMPRESSORAS TÉRMICAS. DIMENSÕES 
APROX. 5,5 CM X 8,5 CM. PACOTES COM 500 
UNIDADES-R$ 210,00. VALOR TOTAL DA ARP: 
R$ 8.400,00. Secretaria Municipal de Planejamen-
to e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 2031/2021 - Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 24/2021 - Registro 
de Preços para Fornecimento de Biscoitos. DATA 
DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em 
epígrafe para o dia 07 de maio de 2021 às 09 
horas, no AUDITÓRIO DO ATENDE FÁCIL, sito a 
Rua Major Carlo Del Prete nº 651 - com entrada 
pela rua Paraíba s/nº, Centro, em São Caetano 
do Sul/SP. O edital, anexos e demais informações 
e esclarecimentos, poderão ser obtidos no ende-
reço eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.
sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações 
e Contratos, e telefones para contato: 4233-7461”. 
Resp. p/Exp. da Secretaria Municipal de Governo 
Silvia de Campos – 19/04/2021. São Caetano do 
Sul, 22 de abril de 2020. Caio Lessio Previato-Di-
retor do Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO E

RECURSOS HUMANOS
Proc. nº 21489/18-VIII Vol. - CONCURSO PÚ-
BLICO - 10ª Convocação - SEEDUC - Tornamos 
público a quem possa interessar, que os abaixo 
relacionados, não atenderam ao chamamento, 
desistiram e/ou foram excluídos(as), razão pela 
qual a Sra. Secretária Municipal de Planejamento 
e Gestão - SEPLAG, autorizou a exclusão do qua-
dro de classifi cados e convocados: 

Nomes
Classi-
fi cação Função

Gabriela Rossi 
Viana 76º

Prof. Nível II - Ens. 
Fundamental

Claudia da Costa 
Guidetti 78º

Prof. Nível II - Ens. 
Fundamental

Helen Denise 
Borsero 81º

Prof. Nível II - Ens. 
Fundamental

Elaine Augusta 
De Paula 
Muscalu 86º

Prof. Nível II - Ens. 
Fundamental

Aline Miron 
Santos 87º

Prof. Nível II - Ens. 
Fundamental

São Caetano do Sul, 22 de abril de 2021. SILVIA 
DE CAMPOS-Secretária Municipal de Planeja-
mento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 12842/2020 - Mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 60/2020 - Oferta de 
Compra nº - 863600801002020OC00012 - Aqui-
sição de Equipamentos e Aparelhos Odontológi-
cos. DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o 
objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: 
Empresa: Blue Dente Comércio de Equipamen-
tos Médicos e Odontológicos Eireli - CNPJ nº 
33.149.146/0001-52 - Item 01 - Qtde. 01 - Valor 
Unitário R$ 4.000,00 - Valor Total R$ 4.000,00; 
Item 02 - Qtde. 01 - Valor Unitário R$ 1.100,00 
- Valor Total R$ 1.100,00; Item 03 - Qtde. 01 - Va-
lor Unitário R$ 2.600,00 - Valor Total R$ 2.600,00; 
Item 04 - Qtde. 01 - Valor Unitário R$ 530,00 - Va-
lor Total R$ 530,00; Item 05 - Qtde. 01 - Valor Uni-
tário R$ 630,00 - Valor Total R$ 630,00. Empresa: 
Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e 
Veterinários Eireli - CNPJ nº 20.371.330/0001-
09, para o Item 06 - Qtde. 01 - Valor Unitário R$ 
300,00 - Valor Total R$ 300,00; Item 07 - Qtde. 
01 - Valor Unitário R$ 4.000,00 - Valor Total R$ 
4.000,00. DESPACHO DA RESP. P/ EXP. DA SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista 
de todo processado, notadamente da Ata de fl s. 
375/397, e no uso da competência que me foi atri-
buída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Muni-
cipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da 
Lei 10.520/02, HOMOLOGO o presente procedi-
mento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 60/2020.” Silvia de Campos - 20/04/2021. São 
Caetano do Sul, 22 de abril de 2020. Caio Lessio 
Previato-Diretor do Departamento de Licitações e 
Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS URBANOS

RESUMO DE 5º TERMO ADITI-
VO - AO CONTRATO Nº 50/2017 - PROC. Nº 
100.008/2017 - CONTRATADA: TB SERVIÇOS, 
TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO 
E RECURSOS HUMANOS S.A. - OBJETO: Fica 
prorrogado o prazo do contrato supra descrito por 
12 (doze) meses, a partir de 31 de março de 2021 
– VALOR: R$ 7.173.713,58 – DATA DA ASSINA-
TURA: 26/03/2021. Resp. p/Exp. da Secretaria 
Municipal de Educação. Secretária Municipal de 
Esportes, Lazer e Juventude. Secretário Municipal 
de Serviços Urbanos. 

AVISO LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

RETIFICADO Nº 026/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS  
Orgão Interessado: Secretaria Munici-
pal de Saúde de Araraquara (Rua Ex-
pedicionários do Brasil, 3098, Centro, 
Araraquara, CEP: 14.801-360, Fone: 16 
3301-1700).  Mais informações: http://
www.araraquara.sp.gov.br/portal-
-transparencia-saude/portal-trans-
parencia-saude, www.licitacoes-e.
com.br,  ou pelo e-mail: pregoeirapa-
tricia@araraquara.sp.gov.br.  ABER-
TURA DE PROPOSTAS 07/05/2021, 
às 08:30h  INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS 07/05/2021, às 
09:30h

Araraquara,  22/04/2021
Eliana Ap. Mori Honain

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIEN-
TES COM COVID19  Orgão Interes-
sado: Secretaria Municipal de Saúde 
de Araraquara (Rua Expedicionários 
do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, 
CEP: 14.801-360, Fone: 16 3301-
1700).  Mais informações: http://www.
araraquara.sp.gov.br/portal-transpa-
rencia-saude/portal-transparencia-
-saude, www.licitacoes-e.com.br,  ou 
pelo e-mail: pregoeirapatricia@ara-
raquara.sp.gov.br.  ABERTURA DE 
PROPOSTAS 06/05/2021, às 08:30h  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 06/05/2021, às 09:30h

Araraquara,  22/04/2021
Eliana Ap. Mori Honain

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA 
PROSSEGUIMENTO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 08/21 - PROCESSO Nº 
172/20  - OBJETO: Registro de preços de 
materiais de consumo médico-hospitalares. 
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições 
legais, diante da reprovação das amostras 
relativas aos itens 033, 039, 041, 061, 112, 
113, 114, 124, 146, 168, 274, 306, 353, 376, 
377, 378, 349, 354, 355, 402, 466, 467, bem 
como da não apresentação das amostras 
relativas aos itens 031, 086, 118, 156, 157, 
158, 159, 160, 167, 190, 199, 307, e 325, 
CONVOCA as empresas participantes 
da licitação para negociação, verifi cação 
da documentação e apresentação das 
amostras, iniciando-se pela empresa 
licitante que ofertou o menor preço 
subsequente, e demais atos contínuos. A 
Sessão Pública, para prosseguimento do 
Pregão, será realizada no dia 30/04/2021, 
às 09:00 horas, no Serviço de Suprimento 
do CONSAÚDE, à Rua Pedro Bonne, 508, 
centro, Pariquera-Açu – SP.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

www.gazetasp.com.br

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

CÂMARA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara Municipal de Taboão da Serra, faz 
saber que encontra-se aberta a seguinte li-
citação:

PREGÃO PRESENCIAL N°01/2021
Objeto: Aquisição parcelada e estimada de 
cartuchos e tonners para uso da Câmara 
Municipal de Taboão da Serra. Data e ho-
rário de entrega e abertura dos envelopes, 
06/05/2020 às 09h00min. O edital poderá 
ser obtido através do site: www.camarata-
boao.sp.gov.br 
Informações pelo telefone (11) 47889300.

Taboão da Serra, 23 de abril de 2021.
Reinaldo da Silva Borges

Chefe de Compras, Licitações e Contratos

CÂMARA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara Municipal de Taboão da Serra, faz 
saber que encontra-se aberta a seguinte li-
citação:

PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021
Objeto: Aquisição parcelada e estimada de 
produtos de limpeza, embalagens, acondi-
cionamento, copa e gêneros alimentícios 
para uso da Câmara Municipal de Taboão da 
Serra. Data e horário de entrega e abertu-
ra dos envelopes, 06/05/2020 às 14h00min. 
O edital poderá ser obtido através do site: 
www.camarataboao.sp.gov.br 
Informações pelo telefone (11) 47889300.

Taboão da Serra, 23 de abril de 2021.
Reinaldo da Silva Borges

Chefe de Compras, Licitações e Contratos

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
5905/2018

CONTRATO C.M. Nº 06/2019
TERMO ADITIVO Nº 06-03/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA: DOCPRINT SERVICE 
TECNOLOGIA LTDA.
OBJETO:  O objeto do presente termo aditi-
vo é o acréscimo de 01 (uma) impressora ao 
Contrato CM Nº 06/2019, referente à contra-
tação de empresa especializada para forne-
cimento de solução completa de outsourcing 
de impressão, de acordo com as especifi -
cações constantes no Termo de Referência 
(Anexo I) do Edital Pregão Presencial nº 
03/2019.
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 63.496,82 
(sessenta e três mil, quatrocentos e noventa 
e seis reais e oitenta e dois centavos).
VALOR GLOBAL ESTIMADO RESIDUAL: 
R$ 99.478,35 (noventa e nove mil, quatro-
centos e setenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.
031.0001.2089.33903900 – Outros Serviços 
de Terceiros – Jurídica.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITI-
VO: 26 de março de 2021.

São Caetano do Sul, 22 de abril de 2021.
ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO JOSE DOS CAMPOS – SP

Data do leilão: 23/04/2021 as: 11:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA DOUTOR NELSON 
D AVILA, N° 40, CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI n° 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13295-000, telefone (11) 93285-4559, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei N° 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei N° 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dividas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo 
impreterivel de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal 
dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no Io e 2° leilões das execuções ex-
trajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, 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 B50862 - CONTRATO 
816345829350 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EM-
GEA
ANTONIO EDSON ALVES , BRASILEIRO(A), TAPECEIRO 
DE AUTO, CPF 019.707.028-00, Cl 17029311 SSP/SP, 
SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
IVANA MARIA ALVARENGA , BRASILEIRO (A), DO LAR, 
CPF 0 69.262.778-26 Cl: 18047649 SSP, SOLTEIRO(A), e 
cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PRÉDIO RESIDENCIAL, A RUA 
BENEDITO ANDRADE, N° 1120, PARTE DO LOTE N° 16, 
QUADRA 25, RESIDENCIAL GALO BRANCO, EM SAO 
JOSE DOS CAMPOS, SP, COM A AREA EDIFICADA DE 
57,960M2, AREA DE 125,00M2, COM TODAS AS SUAS 
INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACES-
SORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 06/04/2021
ARY ANDRÉ NETO

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Data do leilão: 23/04/2021 as: 11:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA DOUTOR NELSON 
D AVILA, N° 40, CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI n° 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13295-000, telefone (11) 93285-4559, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei N° 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei N° 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dividas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo 
impreterivel de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal 
dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no Io e 2° leilões das execuções ex-
trajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, 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 B50912 - CONTRATO 
803515819194 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EM-
GEA
PAULO ROGÉRIO BASTOS, BRASILEIRO(A), INDUS-
TRIARIO, CPF 040.911.158-96, Cl 17635415 SSP/SP, 
CASADO(A) COM NEUSA FATIMA DE MOURA BASTOS 
, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 026.135.138- 96 Cl: 
20766718. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PRÉDIO RESI-
DENCIAL, A RUA NELSON ALVES DE OLIVEIRA, N° 67, 
PARTE DO LOTE N° 08, QUADRA “F”, LOTEAMENTO 
JARDIM PARAÍSO DO SOL, EM SAO JOSE DOS CAM-
POS, SP, COM A AREA DE 54,54M2, AREA DE 125,00M2, 
COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, 
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 06/04/2021
ARY ANDRÉ NETO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

Pregão Eletrônico nº. E-100/2020. Proces-
so licitatório: 21827/2020. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição de areia média 
lavada, cal hidratada e argamassa”. Sessão 
pública de processamento: dia 10/05/2021 
às 09:00 horas. Da sessão pública: O pro-
cessamento eletrônico será realizado atra-
vés do endereço eletrônico comprasbr.com.
br, no dia e hora mencionados e será condu-
zida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe 
de apoio. O edital está disponível no site: 
www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Ta-
boão da Serra, 20 de abril de 2021. Wagner 
Luiz Eckstein Júnior – Secretário Municipal 
de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

Pregão Eletrônico nº. E-005/2021. Proces-
so licitatório: 19096/2020. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição de materiais 
de escritório para atendimento no setor de 
fonoaudiologia”. Sessão pública de proces-
samento: dia 11/05/2021 às 09:00 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrôni-
co comprasbr.com.br, no dia e hora mencio-
nados e será conduzida pelo pregoeiro com 
o auxílio da equipe de apoio. O edital está 
disponível no site: www.ts.sp.gov.br e com-
prasbr.com.br. Taboão da Serra, 20 de abril 
de 2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Se-
cretário Municipal de Administração.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
PROCESSO DE COMPRAS Nº 250/2021

Encontra-se aberto na Universidade Munici-
pal de São Caetano do Sul – USCS, a Lici-
tação na Modalidade Pregão Presencial nº 
04/2021 (menor preço global), destinado a 
contratação de empresa especializada para 
aquisição de solução integrada com o intuito 
de criar ambiente online de transmissão de 
conteúdo técnico-acadêmico aos membros 
do corpo discente do Colégio Universitário e 
Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul. O edital, 
anexos e demais informações e esclareci-
mentos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.uscs.edu.br/web 
ou retirar no Departamento de Compras da 
USCS sito à Rua Maceió, 177 - Bairro Bar-
celona, São Caetano do Sul – SP ao custo 
de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por lau-
da referente à extração de cópias. Data da 
abertura: 06 de maio de 2021 às 9h, na Sala 
de Pregões do endereço acima.

São Caetano do Sul, 22 de abril de 2021.
Prof. Ms. Orlando Antônio Bonfatti

Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Na publicação do dia 19/04/2021, onde-se-lê: 
Convite nº 01/2019, leia-se: Convite nº 01/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio

Data: 21/04/2021 10:56:23
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 1º Trimestre / 2021 Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O
DO EXERCÍCIO TRIMESTRE

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
 PRÓPRIOS 6.160.300,00 6.160.300,00 1.279.902,57
 IMPOSTOS 5.240.000,00 5.240.000,00 1.066.199,57
 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 750.000,00 750.000,00 194.655,57
 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 13.000,00 13.000,00 1.423,10
 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.872.000,00 1.872.000,00 273,61
 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -
PRINCIPAL

55.000,00 55.000,00 87.228,64
 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 2.550.000,00 2.550.000,00 782.618,65
 DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 753.000,00 753.000,00 165.066,13
 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 650.000,00 650.000,00 144.418,17
 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

47.000,00 47.000,00 13.572,71
 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 46.000,00 46.000,00 6.112,62
 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10.000,00 10.000,00 962,63
 JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 167.300,00 167.300,00 48.636,87
 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 9.500,00 9.500,00 0,00
 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 131.800,00 131.800,00 39.617,54
 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -
MULTAS E JUROS

0,00 0,00 253,91
 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS 10.000,00 10.000,00 6.336,64
 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 16.000,00 16.000,00 2.428,78

 TRANSFERÊNCIAS 30.403.000,00 30.403.000,00 9.788.552,76
 FEDERAIS 19.005.000,00 19.005.000,00 5.586.439,55
 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 19.000.000,00 19.000.000,00 5.585.243,87
 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 5.000,00 5.000,00 1.195,68

 ESTADUAIS 11.398.000,00 11.398.000,00 4.202.113,21
 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 8.950.000,00 8.950.000,00 2.582.448,99
 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 2.400.000,00 2.400.000,00 1.599.901,37
 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 48.000,00 48.000,00 19.762,85

 TOTAIS 36.563.300,00 36.563.300,00 11.068.455,33

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **
 REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS* 6.080.600,00 6.080.600,00 1.957.710,45
 FEDERAIS 3.801.000,00 3.801.000,00 1.117.287,80
 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 3.800.000,00 3.800.000,00 1.117.048,70
 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 239,10

 ESTADUAIS 2.279.600,00 2.279.600,00 840.422,65
 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.790.000,00 1.790.000,00 516.489,75
 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 480.000,00 480.000,00 319.980,31
 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 9.600,00 9.600,00 3.952,59

 LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS 30.482.700,00 30.482.700,00 9.110.744,88
FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO * VALORES BRUTOS ** VALORES ABSOLUTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
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Data: 21/04/2021 11:03:15
QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º Trimestre / 2021 Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO RETIDO ATÉ O TRIMESTRE

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 8.950.000,00 2.851.506,08 6.080.600,00 1.957.710,45

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000,00 101,34 APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL DA RECEITA 8.955.000,00 2.851.607,42 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 2.851.506,08 1.957.710,45

TOTAL 8.955.000,00 2.851.607,42 DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL) 5.373.000,00 1.710.964,45 GANHO 893.795,63 PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 11.970.000,00 133,67 2.085.974,46 73,15 1.976.919,25 69,33 1.856.015,43 65,09

MAGISTÉRIO 7.480.000,00 83,53 1.590.520,04 55,78 1.590.520,04 55,78 1.503.861,23 52,74

OUTRAS 4.490.000,00 50,14 495.454,42 17,37 386.399,21 13,55 352.154,20 12,35

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 2.085.974,46 73,15 1.976.919,25 69,33 1.856.015,43 65,09

MAGISTÉRIO 1.590.520,04 55,78 1.590.520,04 55,78 1.503.861,23 52,74

OUTRAS 495.454,42 17,37 386.399,21 13,55 352.154,20 12,35
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DEPARTAMENTO DE FAZENDA

COMUNICADO
Em atendimento as legislações em vigor, 
comunicamos que os demonstrativos da educação 
referente ao 1º Trimestre de 2021, encontram-se 
fi xados no quadro de aviso de grande circulação 
no Paço Municipal à Rua XV de Novembro, nº 686, 
Centro, deste município, e no site eletrônico www.
pariqueraacu.sp.gov.br, portal da transparência.

Pariquera-Açu/SP, 21 de abril de 2021.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de combustíveis de forma parcelada, em 
posto de combustível próprio para abastecimentos dos veículos pertencentes à frota 
municipal de Jacupiranga/SP, pelo período de 06 (seis) meses.
* Recebimento da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, a 
declaração de microempresa (se for o caso), os envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação, deverão ser PROTOCOLADOS a partir das 08:00 do dia 
06/05/2021.
* O credenciamento dos representantes das empresas, terá início às 08:45 horas do 
dia 06/05/2021 e o seu encerramento está previsto para as 09:00 horas; encerrando-se 
a fase de credenciamento com a abertura do primeiro Envelope – Proposta de Preços.
* A Sessão Pública de processamento do pregão está prevista para ter início as 09:01 
horas do dia 06/05/2021.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. Prefeitura 
Municipal de Jacupiranga, 22 de abril de 2021. 

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.

www.gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio

Data: 21/04/2021 10:56:23
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 1º Trimestre / 2021 Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O
DO EXERCÍCIO TRIMESTRE

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
 PRÓPRIOS 6.160.300,00 6.160.300,00 1.279.902,57
 IMPOSTOS 5.240.000,00 5.240.000,00 1.066.199,57
 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 750.000,00 750.000,00 194.655,57
 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 13.000,00 13.000,00 1.423,10
 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1.872.000,00 1.872.000,00 273,61
 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -
PRINCIPAL

55.000,00 55.000,00 87.228,64
 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 2.550.000,00 2.550.000,00 782.618,65
 DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 753.000,00 753.000,00 165.066,13
 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 650.000,00 650.000,00 144.418,17
 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

47.000,00 47.000,00 13.572,71
 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 46.000,00 46.000,00 6.112,62
 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10.000,00 10.000,00 962,63
 JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 167.300,00 167.300,00 48.636,87
 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 9.500,00 9.500,00 0,00
 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 131.800,00 131.800,00 39.617,54
 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -
MULTAS E JUROS

0,00 0,00 253,91
 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS 10.000,00 10.000,00 6.336,64
 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 16.000,00 16.000,00 2.428,78

 TRANSFERÊNCIAS 30.403.000,00 30.403.000,00 9.788.552,76
 FEDERAIS 19.005.000,00 19.005.000,00 5.586.439,55
 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 19.000.000,00 19.000.000,00 5.585.243,87
 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 5.000,00 5.000,00 1.195,68

 ESTADUAIS 11.398.000,00 11.398.000,00 4.202.113,21
 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 8.950.000,00 8.950.000,00 2.582.448,99
 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 2.400.000,00 2.400.000,00 1.599.901,37
 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 48.000,00 48.000,00 19.762,85

 TOTAIS 36.563.300,00 36.563.300,00 11.068.455,33

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **
 REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS* 6.080.600,00 6.080.600,00 1.957.710,45
 FEDERAIS 3.801.000,00 3.801.000,00 1.117.287,80
 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 3.800.000,00 3.800.000,00 1.117.048,70
 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 239,10

 ESTADUAIS 2.279.600,00 2.279.600,00 840.422,65
 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.790.000,00 1.790.000,00 516.489,75
 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 480.000,00 480.000,00 319.980,31
 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 9.600,00 9.600,00 3.952,59

 LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS 30.482.700,00 30.482.700,00 9.110.744,88
FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO * VALORES BRUTOS ** VALORES ABSOLUTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
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Data: 21/04/2021 11:03:15
QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º Trimestre / 2021 Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO RETIDO ATÉ O TRIMESTRE

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 8.950.000,00 2.851.506,08 6.080.600,00 1.957.710,45

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000,00 101,34 APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL DA RECEITA 8.955.000,00 2.851.607,42 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 2.851.506,08 1.957.710,45

TOTAL 8.955.000,00 2.851.607,42 DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL) 5.373.000,00 1.710.964,45 GANHO 893.795,63 PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 11.970.000,00 133,67 2.085.974,46 73,15 1.976.919,25 69,33 1.856.015,43 65,09

MAGISTÉRIO 7.480.000,00 83,53 1.590.520,04 55,78 1.590.520,04 55,78 1.503.861,23 52,74

OUTRAS 4.490.000,00 50,14 495.454,42 17,37 386.399,21 13,55 352.154,20 12,35

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 2.085.974,46 73,15 1.976.919,25 69,33 1.856.015,43 65,09

MAGISTÉRIO 1.590.520,04 55,78 1.590.520,04 55,78 1.503.861,23 52,74

OUTRAS 495.454,42 17,37 386.399,21 13,55 352.154,20 12,35
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DEPARTAMENTO DE FAZENDA

COMUNICADO
Em atendimento as legislações em vigor, 
comunicamos que os demonstrativos da educação 
referente ao 1º Trimestre de 2021, encontram-se 
fi xados no quadro de aviso de grande circulação 
no Paço Municipal à Rua XV de Novembro, nº 686, 
Centro, deste município, e no site eletrônico www.
pariqueraacu.sp.gov.br, portal da transparência.

Pariquera-Açu/SP, 21 de abril de 2021.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de combustíveis de forma parcelada, em 
posto de combustível próprio para abastecimentos dos veículos pertencentes à frota 
municipal de Jacupiranga/SP, pelo período de 06 (seis) meses.
* Recebimento da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, a 
declaração de microempresa (se for o caso), os envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação, deverão ser PROTOCOLADOS a partir das 08:00 do dia 
06/05/2021.
* O credenciamento dos representantes das empresas, terá início às 08:45 horas do 
dia 06/05/2021 e o seu encerramento está previsto para as 09:00 horas; encerrando-se 
a fase de credenciamento com a abertura do primeiro Envelope – Proposta de Preços.
* A Sessão Pública de processamento do pregão está prevista para ter início as 09:01 
horas do dia 06/05/2021.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. Prefeitura 
Municipal de Jacupiranga, 22 de abril de 2021. 

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.

www.gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO ARRECADADO ATE O TRIMESTRE PARA O EXERCÍCIO ATÉ O TRIMESTRE

Próprios 6.160.300,00 1.279.902,57
Transferências da União 19.005.000,00 5.586.439,55
Transferências do Estado 11.398.000,00 4.202.113,21

TOTAL 36.563.300,00 11.068.455,33 TOTAL

Retenções ao FUNDEB 6.080.600,00 1.957.710,45 9.140.825,00 2.767.113,83
RECEITAS LÍQUIDAS 30.482.700,00 9.110.744,88

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 9.771.600,00 26,73 3.148.593,76 28,45 2.413.943,60 21,81 2.375.616,32 21,46

Educação Infantil 465.000,00 1,27 118.135,51 1,07 81.433,36 0,74 75.527,63 0,68
Ensino Fundamental 3.226.000,00 8,82 1.072.747,80 9,69 374.799,79 3,39 342.378,24 3,09
Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retenções ao FUNDEB 6.080.600,00 16,63 1.957.710,45 17,69 1.957.710,45 17,69 1.957.710,45 17,69

DEDUÇÕES

Educação Infantil
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 101.695,02 0,92

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL 3.148.593,76 28,45 2.413.943,60 21,81 2.273.921,30 20,54

EDUCAÇÃO INFANTIL 118.135,51 1,07 81.433,36 0,74 75.527,63 0,68
ENSINO FUNDAMENTAL 1.072.747,80 9,69 374.799,79 3,39 342.378,24 3,09
EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB 1.957.710,45 17,69 1.957.710,45 17,69 1.856.015,43 16,77
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DocuSign Envelope ID: 989BED15-BA41-45E5-8BEB-A89808C00B81
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LEILÃO ONLINE DE

MOTOR DE 
POPA

27/04/2021 . 10H (16) 4042-2550

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

MOTOR DE POPA 2019/2019 - Chassi: 65DS1127374

LEILÃO ONLINE DE

SUCATAS 27/04/2021 . 10H (16) 4042-2550

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• COBALT 1.4 LT 2018/2019 • LOGUS CL 1993/1993 • ONIX 1.0MT LT 2019/2019 • BIZ 125 ES 2006/2007 • MAREA SX 
2005/2006 • GOL TL MB S 2014/2015 • VOYAGE 1.6L AF5 2020/2021 • VERSAILLES 1.8 I GL 1995/1995 • ONIX 1.0MT LT 
2019/2019 • LOGAN EXPR 10 2019/2020 • FIAT TIPO 1.6IE 1994/1994 • NOVO VOYAGE TL MBV 2018/2018 • UNO 
ATTRACTIVE 1.0 2018/2019 • SIENA 1.4 TETRAFUEL 2009/2010 • I30 2.0 2011/2012 • C3 EXCL 14 FLEX 2010/2011 • FIESTA 
1.6 FLEX 2011/2012 • PRISMA 10MT JOYE 2018/2019 • ARGO DRIVE 1.0 2019/2020 • SANDERO EXP16SCE 2017/2018 • 
RENEGADE LNGTD AT 2019/2019 • ZAFIRA ELEGANCE 2.0 FLEXPOWER 4P 2004/2005 • SANDERO EXPR 10 2017/2018 • 
ONIX PLUS JOY 2019/2020 • ONIX 10MT JOYE 2018/2019 • FIORINO HD WK E 2017/2017 • DUSTER 16 D CVT 2019/2020 

LEILÃO ONLINE DE LEVES

E PESADOS 28/04/2021 . 10H (16) 4042-2550

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• SIENA ATTRACT 1.0 2017/2018 • MPOLO TORINO U 2009/2009 • MOBI DRIVE 2018/2019 • FIESTA 1.6 FLEX 2010/2010 • 
CHERY/QQ 1.0 LOOK 2017/2018 • CORSA HATCH PREMIUM 2009/2010 • GRAND LIVINA 18SL 2011/2012 • C4 
PALLAS20EXA 2008/2008 • ZAFIRA EXPRESSION 2009/2010 • MPOLO PARADISO LDR 2007/2008 • COMPASS 
LONGITUDE F 2019/2020 

LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS SANTANDER 
FINANCIAMENTOS. Terça-feira, 27 de Abril de 
2021 à partir das 10:00 horas – SOMENTE ONLINE | Lances: 

www.satoleiloes.com.br. Visitação para inspeção visual dos bens cancelada em 
decorrência das novas atualizações do Governo de São Paulo. Infs. (11) 4223-4343.  
Antonio Hissao Sato Jr. - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690.

EDITAL DE 1ºE 2ºLEILÃO e de intimação da executada COMERCIO DE LUMI NOSOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
50.908.060/0001-85. O Dr.Marcelo Andrade Moreira, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de 1º e 2ºLeilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por 
BANCO DO BRASIL S/Aem face de COMERCIO DE LUMINOSOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA-Processo nº 0015935-03.2019.8.26.0071– Controle nº 
1682/2018,e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - 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, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO- OLeilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 04/05/2021 às 
11:00he se encerrará dia 07/05/2021 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 07/05/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 27/05/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 85% (Oitenta e cinco por cento) do valor da avaliação. 
DOCONDUTOR 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 85% (Oitenta e cinco 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 eventuais débitos de IPVA 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 DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Emcaso 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.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 Portalwww.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 caminhãoV/W, modelo 13.180 CNM, cor vermelha, carroceria de madeira marca Incasil, ano 2011, placa ERP 6122, renavam 255616597.Consta no site da Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 7.495,37; e no site do Detran/SP consta uma restrição judiciária: Veiculo com pendencia Judicial e 
Administrativa(07/04/2021).O bem encontra-se na Rua Ricardo Gabas, 180, Distrito Industrial Domingos Biancardi.Valor da Avaliação do bem: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) para Agosto de 
2020.Débito desta ação no valor de R$ 85.547,99 (Outubro/2019). Bauru,07 de abril de 2021.Dr.Marcelo Andrade Moreira, Juiz de Direito.

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

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 
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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 

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 
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 
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 

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.DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em 
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.DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em 
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 

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 
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 
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 

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 

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 
- OLeilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1

 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 Leilão, que terá início no dia 07/05/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 27/05/2021 às 11:00h,

DOCONDUTOR 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 
º Leilão, que terá início no dia 07/05/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 27/05/2021 às 11:00h,

DOCONDUTOR 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 
º Leilão, que terá início no dia 07/05/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 27/05/2021 às 11:00h,

DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 85% (Oitenta e cinco 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 eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 85% (Oitenta e cinco 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 eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 85% (Oitenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 

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 - Emcaso 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 
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 
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 

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.DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em 
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.DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em 
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 

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 Portalwww.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. 
DO BEM: Um caminhãoV/W, modelo 13.180 CNM, cor vermelha, carroceria de madeira marca Incasil, ano 2011, placa ERP 6122, renavam 255616597.Consta no site da Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 7.495,37;
Administrativa(07/04/2021).O bem encontra-se na Rua Ricardo Gabas, 180, Distrito Industrial Domingos Biancardi.V

Débito desta ação no valor de R$ 85.547,99 (Outubro/2019). Bauru,07 de abril de 2021.Dr.Marcelo Andrade Moreira, Juiz de Direito.

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 

817, autorizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE – SICOOB COOPLIVRE – CNPJ nº 
49.389.307/0001-15, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. 
Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: UM SÍTIO, DENOMINADO “BELA VISTA”, LOCALIZADO 
NO BAIRRO DOS CARNEIROS, MUNICÍPIO DE MOMBUCA, DESTA COMARCA DE CAPIVARI, COM 
A ÁREA DE TRÊS ALQUEIRES E MEIO, MAIS OU MENOS, OU 8,47 HA, COM 2 CASAS DE MORADA; 
IMÓVEL ESTE CADASTRADO NO INCRA SOB Nº 630047001333, COM A ÁREA DE 8,4 HA, 
MÓDULO 22,5 HA, Nº DE MODULOS/0,32 E FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO 8,4HA, NIRF 
0.267.388-6; CCIR 05985108160; CAR 35309040062313. Matrícula 3834; R-22/M.3.834 – 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca 
de Capivari/SP. 1º LEILÃO 03/05/2021 às 14h30 - VALOR: R$ 1.200.000,00. 2º LEILÃO 
06/05/2021 às 14h30 - VALOR: R$ 897.165,83. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor 
do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das 
Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas 
a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da 
Propriedade em 19/04/2021. Os devedores fiduciantes JOSE RICARDO CARDOSO RIGHI CPF 
034.973.758-45 E ROSELI APARECIDA PRETE FERREIRA RIGHI CPF: 005.586.008-75 – 
comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. 
Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato 
Leilões - www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Taubaté – SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados LUIZ EMÍLIO ALBERNAZ CÂN-
FORA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.786.815/0001-50, DAMIÃO ALVES DA SILVA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 632.736.838-72, e do depositário LUIZ EMILIO ALBERNAZ 

CÂNFORA, bem como o credor fi duciário BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-
12. O Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Taubaté - SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, 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 DO BRASIL S/A em face de LUIZ EMÍLIO ALBERNAZ CÂNFORA ME e outro - processo nº 0000505-
42.2012.8.26.0625 (625.01.2012.000505) – controle nº 049/2012, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alie-
nações 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 móvel 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 05/05/2021 
às 10:00h e se encerrará dia 10/05/2021 às 10:00h, 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 10/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 25/05/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 65% (sessenta e cinco 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 65% (sessenta e cinco 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 débitos de 
IPVA e demais taxas e impostos 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. DO PAGAMENTO PARCELADO - Os interessados poderão apre-
sentar 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 ser 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 móvel. A comissão devida à Mega Leilões 
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 incorri-
das. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILOES 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 Luiz Emílio Albernaz Cânfora ME possui sobre o 01 
veículo I/M. Benz 312D Sprinter M, placa DDH-1642, chassi 8AC6903411A551280, ano 2000/2001, cor branca, renavam 
00769590772. Consta sobre o bem alienação junto ao BANCO BRADESCO S/A. Consta no site da Secretaria da Fazen-
da do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 1.378,38 (30/03/2021). Valor da Avaliação: R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais) para maio de 2014. O bem encontra-se na Rua Euclides da Cunha, 808, Jardim Mou-
risco, Taubaté/SP, sendo nomeado depositário LUIZ EMÍLIO ALBERNAZ CÂNFORA. Débito desta ação no valor de R$ 
70.778,23 (março/2015). Consta as fl s. 164, que o referido veículo encontra-se sob contrato de fi nanciamento. Taubaté, 
31 de março de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Carlos Eduardo Reis de Oliveira - Juiz de Direito

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

7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada PATRICIA SCARINGELA PEI-
XOTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 172.675.538-00. A Dra. Adriana Borges de Carvalho, 
MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da 

lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por COLÉGIO 
NOSSO HORIZONTE LTDA em face de PATRICIA SCARINGELA PEIXOTO - Processo nº 0002065-98.2019.8.26.0002 
(Principal nº 1050076-78.2018.8.26.0002) - Controle nº 2177/2018, e que foi designada a venda dos bens descritos 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens serão vendidos no estado em que 
se encontram, 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 dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os inte-
ressados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens 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 04/05/2021 às 10:00h e se encerrará dia 07/05/2021 às 10:00h, 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 inter-
rupção o 2º Leilão, que terá início no dia 07/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 26/05/2021 às 10:00h, 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 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 DOS BENS - No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda dos bens corresponderá a 50% (cinquenta 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 os bens correrão por conta do arrematante, exceto eventuais 
taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do 
CTN. Correrão por conta do arrematante as despesas gerais relativas à desocupação, transporte e transferência patri-
monial dos bens arrematados (artigo 24 do Provimento). DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento 
do preço dos bens arrematados, 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 dos bens. 
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 judicial, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail, e será 
autorizado seu levantamento após a apreciação da idoneidade do lance pelo Juízo. Fica claro, ainda, que, se o credor 
optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de 
condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor execedente, no 
mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será 
considerada despesa processual – para fi ns de ressarcimento pelo executado. 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: uma máquina de lavar, 16,0 kg, 
Economi DWS. Valor da Avaliação do Lote nº 01: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) para agosto de 2019. 
LOTE Nº 02: uma televisão marca Semi Toshiba LCD 32 polegadas. Valor da Avaliação do Lote nº 02: R$ 1.000,00 
(Um mil reais) para agosto de 2019. LOTE Nº 03: uma televisão Buster LCD 32 polegadas. Valor da Avaliação do 
Lote nº 03: R$ 800,00 (oitocentos reais) para agosto de 2019. LOTE Nº 04: uma televisão AOC 32 polegadas. Valor 
da Avaliação do Lote nº 04: R$ 800,00 (oitocentos reais) para agosto de 2019. LOTE Nº 05: uma televisão Panasonic 
32 polegadas. Valor da Avaliação do Lote nº 05: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para agosto de 2019. 
Os bens encontram-se na Rua Padre Bento Ibanez, 427, Jardim Prudência – São Paulo/SP, sendo nomeada depositária 
a executada. Débitos desta ação no valor de R$ 17.836,92 (janeiro/2019). São Paulo, 08 de abril de 2021. Eu, diretora/
diretor, conferi. Dra. Adriana Borges de Carvalho - Juíza de Direito

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

36ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada LOT COMÉRCIO DE MOBI-
LIÁRIOS LTDA- EPP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.946.728/0001-97, bem como do 
depositário THALES BARBOSA MELLES, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.778.708-61. 

A Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, MM. Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central de São 
Paulo/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 Cumprimento de sentença ajuizada 
pelo ABIMOVEL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DO MOBILIÁRIO em face de LOT COMÉRCIO DE 
MOBILIÁRIOS LTDA- EPP - Processo nº 0085938-27.2018.8.26.0100 - Controle nº 3848/2016, 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 verifi car suas condições antes das datas designa-
das 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 
05/05/2021 às 11:30h e se encerrará dia 10/05/2021 às 11:30h, 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 10/05/2021 às 11:31h e se encerrará no dia 25/05/2021 às 11:30h, 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, 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 bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais 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 arre-
matante 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 PAGA-
MENTO 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 ad-
vogados 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: LOTE 01: Uma Poltrona Kaos. Valor da Avaliação: R$ 25.420,00 (vinte e cinco mil, 
quatrocentos e vinte reais) para dezembro de 2020. LOTE 02: Um sofá, Underconstruction 4 lugares. Valor da Ava-
liação: R$ 61.462,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) para dezembro de 2020. LOTE 03: 
2 Bancos Row. Valor da Avaliação: R$ 14.086,00 (quatorze reais e oitenta e seis centavos) para dezembro de 2020. 
LOTE 04: 2 Cadeiras Cariri c/ braço Ebanizado. Valor da Avaliação: R$ 18.138,00 (dezoito mil, cento e trinta e oito 
reais) para dezembro de 2020. LOTE 05: 2 Cadeira Cariri c/ braço. Valor da Avaliação: R$ 14.866,00 (quatorze mil, 
oitocentos e sessenta e seis reais) para dezembro de 2020. LOTE 06: 4 Mesas Irmãos Campana. Valor da Avaliação: 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para dezembro de 2020. LOTE 07: 1 Aparador Desconstruction. Valor da Avaliação: R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais) para dezembro de 2020. O bem encontra-se à Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 256, 
Jardim América, CEP01442-000, São Paulo/SP.  São Paulo,  Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. Thania Pereira Teixeira 
De Carvalho Cardin - Juíza de Direito
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3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central
da Comarca da Capital do Estado de São Paulo

EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE GARAVELO & CIA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 51.655.371/0001-42, na pessoa do Síndico ORESTE NESTOR DE 

SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do 
seu Procurador. A Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte da empresa GARAVELO & CIA - Processo nº 0914397-75.1996.8.26.0100 - Controle nº 990/1996, e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será 
vendido 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 pu-
blicado 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 E PRESENCIAL, através do Portal www.me-
galeiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 04/05/2021 às 10:00h e se encerrará dia 14/05/2021 a partir das 10:00h, 
sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances iguais ou superiores ao 
valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 14/05/2021 às 
10:01h e se encerrará no dia 24/05/2021 a partir das 10:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para 
cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lan-
ce, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 24/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 04/06/2021 
a partir das 10:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, condicionado a aprovação do 
Síndico e da I. Magistrada da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo. 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. DOS LAN-
CES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do 1º, 2º e 3º leilão a partir das 9:00 horas, no Auditório 
localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - S ão Paulo/SP, em igualdade de condições.  
DOS DÉBITOS - O bem será apregoado sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, ex-
ceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou 
colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como 
agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão, ainda, por conta do arrematante as 
despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial em caso de arrematação 
de bem móvel. 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. 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 
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. A publicação 
deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. RELAÇÃO DO BEM: LOTE 
01: 1 Veículo Caminhão Ford F14000, ano 1988, pla ca MCA0239 - Xanxerê/SC, Chassi 9BFXXXLM9JDB69647. Consta 
informação de que o veículo se encontra em estado avançado de deterioração, visivelmente depreciado e sucateado, e 
sem qualquer condição de rodagem. Valor da Avaliação: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para março de 
2021. O bem se encontra no Pátio da Garagem da Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC. São Paulo, 17 de março de 2021. 
Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias - Juíza de Direito
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 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados VIDRO BLAS BOX ESQUA-
DRIAS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.891.373/0001-01, VALDIR NEREU DE 
SOUSA, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.697.088-57. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Gar-

cia, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/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 d  e Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em face 
de VIDRO BLAS BOX ESQUADRIAS LTDA e outros - Processo nº 1001089-18.2017.8.26.001  1 - Controle nº 171/2017 
, 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 verifi car suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será pu-
blicado 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, atrav és do Portal www.megaleiloes.com.
br, o 1º Leilão terá início no dia 04/05/2021 às 10:30h e se encerrará dia 07/05/2021 às 10:30h, 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 07/05/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 26/05/2021 
às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta 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 70% (setenta 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 bem correrão por conta do arrematante, 
exceto os decorrentes de débitos fi scais 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 apre-
sentar 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 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: LOTE 01: Um veículo da marca Chevrolet, modelo 
Cruze Ltz Hb, ano/modelo 2012/2012, placa ELU-0109, Renavam 00490011080, Chassis 9BGPN68M0CB343931, cor 
branca, combustível gasolina/álcool. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados 
ao veículo no valor de R$ 5.110,40 (07/04/2021). Valor da Avaliação lote 01: R$ 47.013,00 (quarenta e sete mil e treze 
reais) para fevereiro de 2019.  LOTE 02: Um veículo da marca Fiat, modelo Linea Essence 1.8, Placa EXT 9308, Rena-
vam 00360966179, Chassis 9BD1105BDC1545170, cor prata, ano de fabricação 2011, ano de modelo 2012, combustível 
gasolina/álcool. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor 
de R$ 9.109,55 (07/04/2021). Valor da Avaliação lote 02: R$ 30.104,00 (trinta mil cento e quatro reais) para fevereiro 
de 2019. O bem encontra-se à Rua Atucupe, 277, apt. 42, bloco  5, Jardim Leônidas Moreira, CEP 05792-050, São Paulo/
SP. Débitos desta ação no valor total de R$ 76.257,23 (Março/2021).   São Paulo, 08 de abril de 2021. Eu, diretor/diretora, 
conferi. Dr. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA - Juiz de Direito
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 06/05/2021 às 15h15 - VALOR: R$ 

276.880,21 e 2º leilão público – 07/05/2021 às 15h15 - VALOR: R$ 191.666,22. TATIANA HISA SATO, 
leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BRL PARTNERS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CNPJ 22.003.546/0001-39, 
realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos 
termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 
10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: 
IMÓVEL: Lote de terreno sob nº “31”, da quadra nº “07”, do loteamento denominado “Residencial 
Portal Bordon II”, em Sumaré/SP com a área total de 250,00m². MATRÍCULA: 116.162 – Registro de 
Imóveis de Sumaré/SP. FIDUCIANTE: ARIELLE THAIS DE OLIVEIRA CARVALHO CPF 359.916.578-58. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 22/03/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da 
arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura 
pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A 
desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. 
Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual 
diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos 
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através 
do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail com.br
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CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará 
um leilão extrajudicial no dia 29/04/2021, à partir das 10h pelo 
site www.lut.com.br, autorizado pela comitente Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN-SP.

Edital de Leilão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Retificação do Edital publicado em 15/abril/2021.
Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação dos Executados EDUARDO DRUWE ALVES DE LIMA e ANGELA DE LUCCA BRUWE LIMA e de terceiros interessados, expedido nos autos
da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe move EDMUR IMÓVEIS LTDA., Processo nº 1023847-11.2017.8.26.0554, em curso perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Santo
André, Estado de São Paulo. A leiloeira SILVANIA BALBO SOARES, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Alexandre Zanetti Stauber, MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem

interessar possa, que do dia 19/abril/2021, às 11:45hs até o dia 22/abril/2021, às 11:45hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte
bem IMÓVEL: Apartamento nº 82, localizado no 8º pavimento superior da Torre 2, denominada “Edifício Da Vinci”, com acesso pelo nº 665 da Rua Engenheiro Isac Garcez, parte integrante do Condomínio Residencial Morada das
Artes, compõe-se de três dormitórios tipo suíte com banheiro privativo, circulação, sala de jantar e living conjugados, lavabo, varanda panorâmica, copa/cozinha, área de serviço e despensa; tendo a área real privativa de 131,070m²,
área real comum de 98,402m², incluindo-se na área comum, o direito de uso de uma vaga dupla, para guarda e estacionamento de dois veículos de passeio de porte médio, padrão nacional, na garagem coletiva, localizada no 1º subsolo
ou no 2º subsolo, e um depósito individual, para uso exclusivo na unidade, totalizando a área real construída de 229,472m², equivalente a uma fração ideal de 0,2882% no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio.
O empreendimento Condomínio Residencial Morada das Artes do qual a Torre 2 denominada Edifício Da Vince faz parte, acha-se projetado e parcialmente construído em terreno com a área de 11.472,30 m², com frente para a Rua
Engenheiro Isac Garcez, onde recebeu os nºs 645, 665 e 685 e Rua D’Artagnan, onde recebeu o nº 67, constituído de parte do lote 224 da quadra K da Vila Caminho do Mar, no Bairro de Rudge Ramos, inscrito na Municipalidade
local sob nº 010.021.014.114, objeto da matrícula nº 101.845, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo, avaliado em R$ 650.000,00 (ago/2019), atualizado para fev/2021 em R$ 700.168,25,
que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta da matrícula do imóvel Av.3 Caução locatícia em favor de Antonio Carlos Saturnino de Assis e Andrea Lopes Lima de Assis, cujo valor devido está sendo executado
nos autos 0005929-40.2019.8.26.0554 (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FE0009DHZ0000), Av.4 Distribuição e Av.5 Penhora inerentes aos presentes autos, Av.6 Penhora nos autos do processo nº 0014469-
84.2017.8.26.0348 (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=9O0002WSC0000). Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 20/maio/2021,
às 11:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que não considerado vil, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas
as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 19/julho/2021, às 11:45hs e encerramento em 22/julho/2021, às 11:45hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início
imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 19/agosto/2021, às 11:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que não considerado vil, bem como as condições gerais
constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados EDUARDO DRUWE ALVES DE LIMA e ANGELA DE LUCCA BRUWE LIMA e os terceiros interessados ANTONIO CARLOS SATURNINO DE ASSIS, ANDREA
LOPES LIMA DE ASSIS e M2F INCORPORAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de
Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação(ões) de construção(ões), de cancelamento(s) de penhora(s), hipoteca(s) e outros ônus constantes da respectiva matrícula, exceto eventuais débitos de
IPTU que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Consta dos autos a interposição de Embargos à Execução que recebeu o nº 1000351-16.2018.8.26.0554, pendente de julgamento
no colendo STJ, onde recebeu o nº REsp nº 1827833 / SP (2019/0206763-0) autuado em 24/07/2019, que tramita sem efeito suspensivo. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado
sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, terça-feira, 9 de março de 2021.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ADRIANA GERVÁSIO DA SILVA, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, 
RE�UERIDA POR RUBENS LEZANA MARTIN, PROCESSO Nº 1007212-38.2017.8.26.0009, PRAZO: 20 DIAS A Dra. Fabiana 
Pereira Ragazzi, MM. Juíza de Direito da 1º Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente - SP, na forma da lei. FAZ SABER a 
Adriana Gervásio da Silva, RG nº 34.139.771-4e CPF/MF sob nº 336.009.738-60, na situação de herdeira, que Rubens Lezana 
Mar�n, ajuizou a presente ação de Adjudicação Compulsória, distribuída em 17/07/2017, registrada sob o nº 1007212-
38.2017.8.26.0009, contra todos os cessionários de direito hereditários de Isaura Francisco da Silva e herdeiros do vendedor 
Arlindo Soares da Silva obje�vando a transferência defini�va do imóvel situado na Rua Susana, 377, Jardim Independência, 
São Paulo, Capital, IPTU nº 118.362.0005-5. Certo que o Autor adquiriu o imóvel de forma onerosa quitou e possui a posse 
mansa, pacífica e ininterrupta, há aproximadamente 15 anos, prop�s a presente ação, dando o valor da causa de R$ 
80.000,00. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 
dias, a fluir após os 20 dias 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. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2021.    P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016465-50.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN NOVARETTI HUMES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ SILVA 
SACRAMENTO, Brasileiro, RG 372879299, CPF nº 602.200.806-15, que Natalia de Moura Gonçalves representada por seu filho 
Oduvaldo Gonçales Junior ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 19.672,57decorrente do 
inadimplemento dos aluguéis (Jul/17 a Fev/18), bem como demais despesas (agua e esgoto, contas de energia e reparos do imóvel). 
Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 20 dias pague o débito atualizado, acrescido de 
10% de honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos em 
até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos 
termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 04 de março de 2021.Eu (Hélio N. Santos – 
Matrícula 817443), Escrevente. Eu (Rita Maria Marcondes Silva – Matrícula 311855), Escrivã Judicial I.       P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083290-23.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Mar�ns Trindade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUBEM CUNHA ARAUJO, Brasileiro, 
Casado, Empresário, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Girolin Assessoria Empresarial Ltda, 
alegando em síntese: ser credor do executado por quan�a líquida, certa e exigível no montante histórico de R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinquenta mil), representados pelo CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO COM RESERVA DE DOMÍNIO, referente a venda 
do fundo de comércio estabelecido na Rua Itapiraçaba, nº 215 Brás São Paulo, cujo vencimento das obrigações oriundas desse Contrato se 
deram em 11.03.2017 e 11.04.2017, respec�vamente. Requer a citação do Executado, de acordo com o ar�go 829 do CPC, para que, no prazo 
de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, que até 15/07/2019 monta R$ 987.478,54 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devendo o referido valor atualizado estar acrescido das custas processuais e honorários 
advoca�cios, a serem fixados nos termos do art. 85 do CPC, até o seu efe�vo adimplemento, ou querendo, se u�lize dos bene�cios do ar�go 
916 do mesmo diploma legal, ou nomeie bens à penhora, embargando o débito, se quiser, no prazo legal. 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     P-22e23/04

29ª Vara Civel - Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1097579-92.2018.8.26.0100. � Dra. Laura de Ma�os Almeida, Juíza de direito da 29º 
Vara Cível do Foro Central Cível, na forma do art. 513 �2º do NCPC. Faz saber a Eliana Almeida da Silva, CPF nº 561.238.172-72, 
que Grupo Paulista de Inves�mentos e Par�cipações Ltda. ajuizou ação de Execução para recebimento de R$ 20.443,16 
(Set./2018) decorrente do inadimplemento dos aluguéis e demais encargos inerentes (Jan./18, Mar./18 a Jul./16). Estando a 
executada em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 3 dias pague o débito atualizado, acrescido de 10% de 
honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos em até 
15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos 
termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.      P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1137663-09.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Atlân�ca Comércio e Transporte de Resíduos Eireli - Me, CNPJ nº 12.388.337/0001-05, representada por Jarbas de 
Moura Barros, que Fr. Meyer's Sohn Logís�ca Brasil Ltda. ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para 
recebimento de R$ 107.579,06 (Dez./2016) ante o inadimplemento da dívida confessada por meio de instrumento 
par�cular. Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 15 dias pague o débito 
atualizado, acrescido de 10% de honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em 
que poderá apresentar embargos em até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, 
avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso 
de revelia 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 08 de março de 2021.                                  P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004830-05.2018.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MAX NEVES, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Consignação em Pagamento por parte de Thais 
Augusto do Nascimento, alegando em síntese: a devolução de cheque de n.42 no valor de R$ 284,00 com vencimento em 
06/01/2014 . 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 formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
28 de janeiro de 2021.       P-23e24/04

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1007816-
84.2019.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Co�a, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogenes Luiz 
de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a eventuais alienantes, confrontantes não localizados, 
confinantes e os interessados ausentes incertos e desconhecidos, bem como, por cautela, o �tular do 
domínio,queMarcosAntonioFranciscoajuizouAÇÃODEUSUCAPIÃOEXTRAORDINÁRIO, nos termos do art. 1.242 do CC, e arts. 
246 e 259 do CPC, visando à declaração de domínio sobre a área total de 46,219,50 m², situado na Rua Jaboatão s/n, Bairro 
Capelinha, Distrito de Caucaia do Alto, Município de Co�a, Estado de São Paulo, CEP 06729-140. Alega-se posse mansa, 
con�nua e pacífica, pelo prazo legal autoriza�vo de prescrição posi�va de Usucapião. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para que no prazo de 15 (quinze) 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 presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Co�a, aos 12 de abril de 2021.                    P-23e24/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055631-42.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANIL DE ARA�JO SOARES, Brasileiro, CPF 514.940.279-68, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Coopera�va de Economia e Crédito Mutuo dos Funcionarios da Cargill, alegando 
em síntese: obje�vando o recebimento da quan�a histórica de R$ 6.639,49 (1º de setembro de 2019), rela�va a contratos de 
emprés�mo de dinheiro em espécie acordado entre as partes e não honrado pelo réu. 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 formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2021.        P-23e24/04

Anuncie: 

11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 989BED15-BA41-45E5-8BEB-A89808C00B81


