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Consumo do governo ainda
influenciará o PIB em 2019
ATIVIDADE
G Os serviços prestados pelo
governo federal, dos estados e
municípios avançaram 0,1%
no 3º trimestre de 2018, tanto
na comparação anual como na
trimestral, no resultado do
Produto Interno Bruto (PIB).

A projeção é que o setor feche
2018 com um crescimento neste
patamar (+0,3%) e avance abaixo
de 1% em 2019, de acordo com a
pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre-FGV), Luana Miranda. Segundo ela, enquanto algumas consultorias esperam que o PIB cresça acima de

3% em 2019, o Ibre projeta uma
alta menor, de 2,4%. Isso porque
um estudo feito pelo instituto
mostrou que os serviços públicos
foram um dos principais impulsionadores do PIB desde 2002.
“Percebe-se que nos anos em
que o Brasil conseguiu crescer
acima de 3%, os serviços públicos também avançaram acima

de 3%”, diz Miranda. Em 2006
quando o PIB expandiu 4%, os
serviços prestados pelos governos, como nas áreas de educação
e saúde, aumentaram 3,9%.
O setor público é responsável
por 24% do PIB gerado pelos serviços, o que, por sua vez, é 70% da
economia brasileira. Ainda pela
ótica da oferta, atividades do se-

Banca atua na relação
entre as empresas
e esferas Estado

Diante de um ambiente mais competitivo, a
varejista Via Varejo aposta na implementação de
quiosques das marcas Casas Bahia e Ponto Frio
dentro de unidades do atacarejo Assaí e da loja
de homecenter Etna. A medida tem como finalidade acelerar a venda de eletroeletrônicos de
menor porte. PÁGINA 6

G

MULTICANAIS NO COMÉRCIO
DESTAQUES

tor público foram as únicas que
caíram no segmento industrial.
Na margem, o grupo contemplado pela indústria de eletricidade, gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos caiu
1,1% no 3º tri. Na comparação
anual, houve alta de 0,5%. Pelo
lado da demanda, o consumo do
governo subiu 0,3%. PÁGINA 3

Via Varejo põe quiosque
dentro da Etna e Assaí

DIVULGAÇÃO

O Celuppi Advogados nasceu
para ajudar as empresas a garantirem a representação de
seus interesses junto a todas as esferas do Estado,
aproveitando as oportunidades e a experiência
de sua fundadora, Juliana Celuppi.
PÁGINA 7
PAULO BARETA

Crédito maior leva bancos de
montadoras a buscar tecnologias
A melhora do mercado de crédito tem impulsionado a busca de instituições financeiras
por novas tecnologias de análise de risco. O
movimento também tenta acompanhar as fintechs, cuja demanda por esses tipos de soluções dobrou em 2018 em relação ao ano passado. PÁGINA 9

Vendas em supermercados sobem
1,9% e redes esperam Natal forte
As vendas reais do autosserviço acumulam alta de 1,9%, de janeiro a outubro, ante igual período de 2017, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Em outubro, as vendas do setor apresentaram alta real de 0,45%
ante setembro e de 1,58% ante 2017. PÁGINA 6

Azul estima um aumento de 21%
em sua frota de aviões até 2021
A Azul planeja para 2021 ter uma frota operacional de 160 aeronaves. O número significa
um aumento de 31% sobre as 122 aeronaves ao
final de 2017. A estratégia é substituir modelos
menores por maiores, como a companhia aérea explica em seu Formulário de Referência,
atualizado neste mês de novembro. PÁGINA 4

Após altas de
bolsa e dólar, é
preciso cautela
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Após altas expressivas do Ibovespa e do
dólar até novembro, o investidor deve manter prudência nos aportes nos próximos
quatro meses, até conhecer a viabilidade da
proposta de reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro. Em 11 meses do
ano, o Ibovespa valorizou 17,15% e fechou
na última sexta-feira aos 89.504 pontos, sinal
de otimismo com a próxima gestão, sob comando do liberal Paulo Guedes. PÁGINA 10

(Pontos)
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Coca-Cola aposta em bebidas sem
açúcar e ingredientes naturais
Diante do maior cerco ao açúcar e insumos artificiais, a Coca Cola está se transformando. A
gigante global de bebidas decidiu expandir
seu portfólio de produtos no País com apelo
mais saudável, indo do iogurte com ingredientes 100% naturais ao ‘refrigerante’ só de fruta,
água com gás e aroma natural.PÁGINA 5

MERCADOS

2,38%
G Foi

a elevação do índice Ibovespa em
novembro, depois da disparada de 10,19%
em outubro. Mas, no mesmo período de
comparação, o dólar Ptax (média calculada
pelo BC) também avançou 16,78%, para
R$ 3,8633 no fim de novembro.
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Congresso trava
projetos para
melhorar negócios
POLÍTICA
G A três semanas do fim do ano
legislativo, o Congresso Nacional continua travando propostas que podem melhorar e desburocratizar o ambiente de
negócios no País, considerado
um dos piores do mundo pelo
Banco Mundial. PÁGINA 8

Programa de
Temer foi pouco
efetivo na logística
TRANSPORTES
G Um dos primeiros atos de Michel Temer como presidente, o
Programa de Parcerias de Investimentos foi pouco efetivo em
concessões e trouxe, desde
2016, pouco mais de R$ 235 bi
em compromissos. PÁGINA 4
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Opinião
EDITORIAL

Um esboço do
futuro governo

LILIANA
LAVORATTI
EDITORA-FECHAMENTO
liliana@dci.com.br
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A escolha do almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior para a pasta das Minas e Energia pelo eleito Jair Bolsonaro oferece um desenho quase finalizado de como será
o início da gestão do capitão da reserva no
Palácio do Planalto. Uma política econômica
de viés liberal (representada por Paulo Guedes), uma linha de combate inclemente ao
crime organizado (personificada no juiz Sergio
Moro) e uma forte tendência ao nacionalismo,
à defesa da moral e costumes cristãos encabeçada tanto pelo presidente quanto pelos ministérios de sua cota pessoal, em sua maioria
sob o comando de militares. O primeiro desafio será conciliar os interesses.
O almirante Albuquerque é um técnico historicamente ligado ao desenvolvimento da
energia nuclear brasileira. Não é nenhum
exercício de adivinhação prever que projetos
como a conclusão da usina de Angra 3, a retomada da produção de
urânio em Caetité (BA) e
dos planos de enriqueciDESAFIO
mento do minério estaINICIAL DE
rão em sua prioridades.
O programa de construBOLSONARO ção um submarino nuSERÁ O DE
clear também tem chance de ser acelerado. Uma
CONCILIAR
dúvida é se esses projeATRITOS NO
tos bilionários poderiam
ser tocados num cenário
1º ESCALÃO
de privatização da Eletrobrás, um desejo da
equipe de Guedes.
A “militar ização” da primeira linha de comando em Brasília também coloca sob risco a intenção do próximo governo de realizar uma reforma da Previdência mais ampla
a partir de 2019. O tratamento diferenciado
dado às Forças Armadas tende a ser mantido. Isso num contexto de previsão de déficit com militares inativos de até R$ 43 bilhões no ano que vem.
No superministério da Justiça, os atritos virão provavelmente do Congresso Nacional,
uma vez que Moro terá de negociar com deputados e senadores que ou estão sendo acusados de participação em ilícitos ou são aliados de alguns acusados. Projetos de lei sobre
abuso de autoridade por juízes, revisão da lei
anticorrupção e até de anistia ao caixa 2 existem e vão continuar a surgir. E ainda será preciso dar à população resultados concretos de
redução da criminalidade.
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Sentimento positivo
Os resultados do 3º trimestre de 2018 da Sondagem de Confiança
e Expectativa dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, realizada pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do
Brasil (ADVB) com apoio técnico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), indicam que, apesar da piora recente
do desempenho da economia brasileira, do setor econômico e
das empresas, houve uma ligeira melhora no otimismo em relação ao futuro dos negócios para 49,2% dos profissionais em comparação ao segundo trimestre, em que o percentual era de 36,9%.

Otimismo com o futuro
PLANO
DE VOO

Felicidade à moda
nordestina
final de ano é, tradicionalmente, um período de melhora das
expectativas do setor
hoteleiro. Neste ano, após três
períodos de dificuldade, empresários deste ramo se mostram mais otimistas. Entre
eles, o destaque são os nordestinos, que esperam alta no
número de clientes que desistiram de sair do País por conta
de flutuação cambial. O indicador de otimismo do setor,
feito pelo Ministério do Turismo, mostra que 50% dos empresários do ramo esperam
alta nos negócios, e 66% já fazem planos de investimentos
que foram represados durante a crise. Apesar do ânimo, só
12% dos ouvidos têm certeza
do aportes, os outros, por ora,
têm só o plano.

O

A respeito das expectativas em relação ao futuro da economia do
país, 52,4% dos profissionais, segundo ADVB, estão otimistas em
relação à empresa que atuam; na pesquisa anterior, esse número
era de 47,5%. Neste trimestre, 35,7% dos respondentes estão otimistas com o futuro da economia, contra 28,7% do estudo anterior. Ainda, 30,2% dos profissionais se mostraram pessimistas ou
muito pessimistas; no trimestre passado, esse número era maior,
38,8%. A pesquisa também revelou que 77,3% esperam um incremento no valor das vendas nos 12 meses seguintes à pesquisa.

Política ainda incerta
Enquanto empresários estão otimistas, a política continua em dificuldade. Depois da prisão na quinta-feira, o Ministério Público
Estadual fluminense obteve na Justiça liminar de bloqueio de
bens, no valor de R$ 8,9 milhões, do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB) na Operação Boca de Lobo, deflagrada pela
Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A decisão, provisória e sem relação com os fatos apurados pelas autoridades federais, foi proferida pela 3.ª Vara de Fazenda Pública. O processo foi
iniciado por causa de supostos ilícitos nas obras do Maracanã.

Inovação na sala de aula
A era da internet, que mudou as relações humanas das mais variadas formas, também transforma o ensino. Com essa proposta
nasceu a Beetools, escola especializada no ensino de inglês que se
apoia em uma metodologia com recursos tecnológicos, como
Realidade Virtual e Inteligência Artificial. Nascida em junho deste
ano, a startup curitibana deve fechar 2018 com 13 unidades. Em
2019 a meta é abrir mais 35 unidades e faturar R$ 5 milhões. Para
os próximos 5 anos, a empresa quer chegar ao número de 300
unidades em todo território brasileiro. /Agências

ARTIGO

Aposta na democracia
Setor filantrópico e da responsabilidade social devem fortalecer a cidadania
tivas, o cidadão era convidado a participar de
esmo depois das eleições a democrauma jornada educativa que começava com tescia precisa estar no foco
tes sobre o sistema eleitoral e evoluía para perA começar pela dinâmica das campanhas e
guntas que indicavam o seu nível de alinhamenculminando no recado que veio das urnas, as
to com os diversos partidos. A etapa final era a
eleições de 2018 já se tornaram um marco impriorização de causas e dos candidatos mais aliportante para a nossa democracia. De partida,
nhados a elas.
sem a doação de empresas, partidos e candidaSe não foram capazes de reverter todo o desâtos fizeram movimentos enxutos, sem as pironimo que se viu nas eleições, as initecnias e os megashows que caracciativas acima merecem reconheciterizaram as últimas disputas
RAFAEL
mento principalmente por nos
presidenciais. A propaganda em rá- GIOIELLI
lembrarem que a aposta na demodio e TV, bem como os debates orcracia vale à pena. E isso não é nada
ganizados pelas emissoras, tiveram GERENTE GERAL
trivial nos dias de hoje. Afinal, como
pouca relevância. Ao mesmo temDO INSTITUTO
aponta o historiador Yuval Harari,
po, as mídias sociais ganharam um
VOTORANTIM
em seu mais recente livro - 21 lições
protagonismo ímpar e emergiu um
para o século XXI - o descrédito por
perigoso processo de desinformaque passam as eleições e a política
ção promovido pelas chamadas fade uma forma geral é apenas um
ke news. No rescaldo da Lava Jato,
dos sintomas do colapso do liberada crise econômica e dos escândalismo. Para o autor, se não estiverlos de corrupção, uma parcela immos atentos à crise que a democraportante do eleitorado permaneceu
cia enfrenta, corremos o risco de
descrente e apática durante todo o
nos entregar a um perigoso e nosprocesso. Uma outra se entregou a
tálgico sonho que mistura nacionamotivações de cunho passional, delismo, religião e autoritarismo.
monstrando-se pouco preocupada
Se o bombardeio diário nas redes
com análise de dados e fatos.
sociais naturaliza a crítica aos direitos humanos,
Felizmente, em meio ao descrédito reinante,
à liberdade de imprensa, aos movimentos sodestacaram-se alguns movimentos para qualificiais e à agenda ambiental, é importante que o
car o debate eleitoral. Duas iniciativas merecem
ser mencionadas. A RAPS – Rede de Ação Política setor filantrópico e da responsabilidade social
ampliem sua aposta no fortalecimento da cidapela Sustentabilidade –, projeto apoiado pelo
dania. Paixões à parte, a história ensina que a
Instituto Arapyau, da família de Guilherme Leal,
economia também precisa dos princípios da goreuniu postulantes ao executivo e legislativo, de
vernança democrática para prosperar e se fortadiversos partidos e estados, para debater e elelecer. As forças produtivas devem ficar atentas,
var o compromisso dos futuros mandatários
pois o pacote da democracia liberal ainda é a
com o desenvolvimento sustentável. Consolimelhor alternativa. Diante disso, iniciativas redou um total de 26,6 milhões de votos e elegeu
publicanas e construtivas como a RAPS e o Guia
36 candidatos, entre eles dois governadores. Já
do Voto precisam servir de inspiração e se multino campo do apoio ao eleitor, o Guia do Voto,
plicar nos próximos meses e anos. Afinal, quaniniciativa de caráter apartidário empreendida
do se fortalece a democracia, todos ganham.
pela Votorantim em meio às comemorações de
seu centenário, alcançou quase 200 mil usuários
. el.gioielli@institutovotorantim.org.br
e chegou a liderar a lista de aplicativos mais bairafa
@
xados no Brasil. Por meio de ferramentas intera-
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Economia
Atividades prestadas pelos governos cresceram 0,1% no terceiro trimestre de 2018 e projeção para
o ano é de 0,3%; segundo a FGV, restrição de gastos do segmento tem gerado crescimento menor

Recuo de serviços públicos limita alta do PIB
ESTADÃO CONTEÚDO/CESAR BORGES

CONJUNTURA
Paula Salati
São Paulo
paulas@dci.com.br
● Os serviços prestados pelo
governo federal, dos estados e
municípios avançaram 0,1%
no terceiro trimestre de 2018,
tanto na comparação anual,
como ante segundo trimestre,
no resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do período.
A projeção é que o setor feche 2018 com um crescimento neste patamar (+0,3%) e
avance abaixo de 1% em
2019, de acordo com a pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getulio
Vargas
(Ibre-FGV), Luana Miranda.
Segundo ela, enquanto algumas consultorias esperam
que o PIB cresça acima de 3%
em 2019, o Ibre projeta uma
expansão menor, de 2,4%. Isso porque um estudo feito
pelo instituto mostrou que os
serviços públicos foram um
dos principais impulsionadores do PIB desde 2002.
“Percebe-se que nos anos
em que o Brasil conseguiu
crescer acima de 3%, os serviços públicos também avançaram acima de 3%”, diz Miranda. Em 2006 quando o PIB
expandiu 4%, os serviços
prestados pelos governos, como nas áreas de educação e
saúde, aumentaram 3,9%.
O setor público é responsável por 24% do PIB gerado
pelos serviços, o que, por sua

As atividades de esgoto e gestão de resíduos sólidos diminuíram 1,1% no terceiro trimestre deste ano

vez, é 70% da economia brasileira. Ainda pela ótica da oferta, atividades do setor público
foram as únicas que caíram no
segmento industrial.
Na margem, o grupo que
contempla a indústria de eletricidade, gás, água, esgoto e
atividades de gestão de resíduos caiu 1,1% no terceiro trimestre de 2018. Na comparação anual, houve alta de 0,5%.
Pelo lado da demanda, o
consumo do governo registou
elevação de 0,3%, tanto na
margem como na comparação
anual, mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), divulgados
na última sexta-feira.
“A expectativa é que, no final
do ano que vem, os serviços
prestados pela administração

pública continuem crescendo
perto de zero. Dada as restrições fiscais existentes, será necessário dar continuidade ao
ajuste fiscal e isso indica que
haverá menos investimentos
públicos”, destaca Miranda.
Sobre este tema, o professor
do Insper, Vinícius Müller, reforça a importância de aprovação da reforma da Previdência
Social como forma de diminuir
gasto com pessoal e abrir espaço para elevar investimento.

Baixa eficácia
Na última sexta-feira, o Fundo
Monetário Internacional (FMI)
chegou a avaliar, em relatório,
que a gestão do investimento
público no Brasil tem baixa eficácia e recomendou uma série
de medidas para melhorar o

quadro, entre elas o aumento
da flexibilidade orçamentária e
a adoção de uma meta formal
de endividamento.
“As áreas que apresentam
deficiências mais significativas
são as de priorização estratégica dos investimentos e avaliação e seleção de projetos. Existe carência de orientação do
alto escalão quanto às prioridades, e fraca coordenação entre os níveis de governo. Não
há diretrizes centrais sobre seleção e avaliação de projetos”,
apontou o documento.
“Frequentemente, essas deficiências resultam em projetos de baixa qualidade, o que
afeta sua implementação. Isso,
juntamente com a carência de
capacidade em nível subnacional e em alguns ministérios

executores, gestão deficiente
de projetos e financiamento
incerto, contribui para a má
execução dos projetos, excesso
de custos, atrasos e infraestrutura de baixa qualidade”, complementou o FMI.

Resultado geral
No total, o PIB do terceiro trimestre cresceu 0,8% em relação aos meses de abril a junho.
Em relação a igual período de
2017, o crescimento da economia foi de 1,3%.
Na avaliação de Müller, o resultado veio dentro do esperado e melhor do que nos trimestres
anteriores.
“Nós
tivemos greve dos caminhoneiros no segundo trimestre e,
portanto, saímos de uma base
deprimida, o que impactou
positivamente os números de
julho a setembro”, diz.
“Apesar disso, os resultados
do PIB, no geral, são baixos.
Não dão conta de reativar a
nossa economia. Isso ocorre,
principalmente, pelo elevado
nível do desemprego”, complementa o professor do Insper.
Na margem, todos os setores
apresentaram
crescimento:
agropecuária (+0,7%), indústria (+0,4%) e serviços (+0,5%).
Já os investimentos registraram expansão de 6,6%, enquanto o consumo das famílias aumentou 0,6%.
Na comparação anual, os resultados também foram positivos pela ótica da demanda e da
oferta: agropecuária (+2,5%),
indústria (+0,8%), serviços
(+1,2%), investimentos (+7,8%)
e consumo (+1,4%).
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Negócios
Especialistas elogiam modelo de governança trazido pelo PPI, mas avaliam como pouco eficiente
a condução de parcerias para logística; perspectiva com governo de Jair Bolsonaro é positiva

Programa de concessões de Temer foi
pouco efetivo na área dos transportes
TRANSPORTE

LOGÍSTICA TRAVADA

Henrique Julião

Investimentos garantidos no âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI) até novembro de 2018

São Paulo
henrique.juliao@dci.com.br
G Criado no primeiro ato de
Michel Temer como presidente, o Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) conseguiu efetivar um número reduzido de concessões na área
dos transportes.
mentos garantidos em pouco
mais de dois anos, menos de
10% envolviam aeroportos,
portos ou rodovias. Nas ferrovias, o efeito ainda é nulo.
Desde setembro de 2016, o
PPI trouxe pouco mais de R$
235 bilhões em compromissos de investimentos. Deste
montante, a maior parte está
relacionada a ativos nas áreas
de óleo e gás (cerca de R$
176,8 bilhões garantidos) ou
energética (R$ 42,5 bilhões).
Já rodovias, aeroportos e portos trouxeram, juntos, R$ 16,7
bilhões em compromissos.
“Tivemos uma ineficiência
comparativa nos transportes”, classificou o sócio da
consultoria BR Infra Group e
ex-secretário de articulação
de investimentos do PPI,
Marcelo Allain. “Na área de
ferrovias, não houve nenhuma licitação no governo Temer. No rodoviário, foram
praticamente dois anos até
conseguir fazer o leilão do
primeiro projeto [ou a Rodovia de Integração do Sul, conhecida como RIS].”
No segmento aeroportuário, quatro ativos foram concedidos desde o início do
programa (Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza e Salvador), enquanto 15 terminais

guladoras de energia elétrica e
petróleo teria sido fundamental para o sucesso do PPI nas
duas áreas; no caso do setor
regulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), a confiança não seria
a mesma.

Em bilhões de R$

2,3

PORTOS

6,6

AEROPORTOS

7,8

RODOVIAS

42,5

ENERGIA*

176,8

ÓLEO E GÁS

236

TOTAL
*GERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO

portuários foram arrendados
ou tiveram contratos prorrogados – gerando, na ordem, R$
6,6 bilhões e R$ 2,3 bilhões para cada área.
Líder de governo e regulação
da infraestrutura na KPMG
Brasil, Diogo Mac Cord também avaliou as cifras como insuficientes se consideradas a
necessidade existentes no País.
“Em 2017 o Brasil investiu
1,7% do PIB em infraestrutura
[somando aportes públicos e
privados]. Foi o pior resultado
da história e esse ano deve ser
ainda pior.”
Por outro lado, o especialista
(que também é líder do projeto
Infra2038) entende que o mo-

FONTE: PPI

delo de governança criado no
âmbito do PPI deverá ser um
legado positivo para o governo
de Jair Bolsonaro.
Como exemplo, Mac Cord
cita a própria RIS – cujo leilão
realizado no começo de novembro e vencido pela CCR foi
responsável pela totalidade
dos R$ 7,8 bilhões trazidos para o modal rodoviário. “Se replicar esse modelo, dá para fazer mais rodovias a partir de
agora”, sinalizou.
Marcelo Allain, por sua vez,
analisa que a regulação no setor rodoviário ainda não está
tão madura quanto investidores gostariam. Para ele, a atuação “madura” das agências re-

Azul vê alta de 21% na frota até 2021
ESTADÃO CONTEÚDO

AVIAÇÃO CIVIL
Da Redação e Agências
São Paulo
redacao@dci.com.br

A Azul planeja para 2021 ter
uma frota operacional de 160
aeronaves. O número significa
um aumento de 31% sobre as
122 aeronaves ao final de 2017.
A estratégia é substituir modelos menores por maiores, como a companhia aérea explica
em seu Formulário de Referência, atualizado neste mês
de novembro.
A frota terá 17 Embraer E2
de 136 assentos, sendo 18 a
mais que os E195 da frota
atual; e 46 A320neo, da Airbus, de 174 assentos com 56
assentos adicionais também
em relação aos modelos Embraer atuais.
Até o final de 2018, a Azul
espera ter 20 aeronaves
A320neo em operação e aumentar a sua capacidade
G

Aérea espera chega a 160 aviões
disponíveis nos próximos 3 anos

(ASK) entre 16% a 18%.
Em março, a companhia havia divulgado projeções para o
ano de 2018 apenas, com expectativa de aumentar a capacidade entre 17% a 20%. Segundo o plano anunciado em
março, de caráter preliminar a
Azul espera encerrar 2018 com
uma frota de 124 aeronaves.
Em comunicado, a companhia diz que "é possível que o

mercado estime o crescimento
da capacidade da companhia
para os próximos cinco anos",
a partir da frota projetada, com
a multiplicação da quantidade
média de quilômetros voados
por tipo de aeronave pela
quantidade de assentos disponíveis, "o que resulta em um
crescimento aproximado de
100% ao comparar 2021 com a
capacidade da Azul no ano de
2017".

Pilares de crescimento
Além disso, considera "mais
factível" esperar que a companhia dobre de tamanho nos
próximos cinco anos ao considerar os demais pilares de
crescimento, que são o programa de fidelidade TudoAzul, a
Azul Cargo Express, ao utilizar
o espaço disponível nas aeronaves de transporte de passageiro para cargas expressas "de
alto valor agregado, contribuindo para o aumento da eficiência", itens que também
constam do formulário.

Continuidade
A responsabilidade de tirar do
papel a maior parte dos projetos de transportes do PPI caberá ao governo do presidente
eleito. Segundo especialistas,
os sinais já emitidos pela futura gestão apontam para continuidade dos esforços coordenados. “O PPI tem um quadro
técnico muito qualificado e várias pessoas estão sendo convidadas para compor o próximo governo”, citou Mac Cord.
Uma prova de fogo nos
transportes deve ocorrer já no
primeiro trimestre, quando estão marcados uma série de leilões cujos editais foram publicados na semana passada.
Segundo Mac Cord, o sucesso
das concessões no biênio
2019/2020 será fundamental
para atrair novos investidores
para futuros projetos greenfield
(ou construídos do zero).
Entre os próximos leilões está a concessão de trecho da
Ferrovia Norte-Sul. Com 1.537
quilômetros (km), o ativo está
96,5% pronto e liga Porto Nacional (TO) e Estrela D’Oeste
(SP); o valor mínimo de outorga para concessão de 30 anos
será de R$ 1,35 bilhão e a estimativa de investimentos, de R$
2,7 bilhões.
Doze aeroportos divididos
em três blocos também devem
ser leiloados nos primeiros
meses de 2019. O lote nordestino (que inclui seis aeroportos,
sendo quatro deles em capi-

Com Bolsonaro,
militares devem
assumir PPI
A nomeação do general de
divisão Carlos Alberto dos
Santos Cruz para a Secretaria de Governo – que terá responsabilidade sobre o PPI –
não significa um prejuízo na
capacidade de interlocução
necessária, entendem os especialistas ouvidos pelo
DCI. Para Marcelo Allain, o
fato de boa parte do próximo
corpo ministerial “ter formação militar” pode se traduzir
em um bom relacionamento
do programa com outros orgãos do governo. “O PPI existe como engrenagem central
de articulação e também deve conversar com tribunais
de conta e [responsáveis pelo] meio ambiente”, recordou Diogo Mac Cord.

tais) deve exigir R$ 2,15 bilhões
em investimentos, enquanto o
lote com quatro ativos na região Centro-Oeste pode proporcionar R$ 770 milhões em
aportes. Já os aeroportos de
Macaé (RJ) e Vitória (ES) podem receber investimentos da
ordem de R$ 591 milhões.
Também na capital do Espírito Santo está um dos quatro
terminais portuários cujo arrendamento está marcado para o primeiro trimestre; enquanto o ativo deve atrair
investimentos de R$ 128 milhões, outros três terminais paraibanos (na cidade de Cabedelo) podem receber mais R$
71,5 milhões.

Stefanini espera fechar o ano
com faturamento de R$ 3 bi
TECNOLOGIA
Da Redação
São Paulo
redacao@dci.com.br
G A Stefanini, multinacional
brasileira de TI, espera fechar
2018 com um faturamento de
R$ 3 bilhões, representando
crescimento global em torno
de 7%. Das quatro regiões em
que companhia atua (Brasil,
América Latina, Estados Unidos/Ásia e Europa), a que mais
cresceu foi a de Latam (países
latino-americanos), com índice de 25%.
No Brasil, o crescimento
geral se manteve próximo ao
do ano passado, mas com alguns destaques entre as empresas do grupo, como a Orbitall, que vem ampliando a
área de atuação em atendimento ao cliente. Ao longo
deste ano, a empresa implan-

tou projetos de robotização e
automatização
responsáveis
por um índice de eficiência de
30% nas operações.
O grupo vem investindo em
um processo de transformação
digital desde 2015, com uma
série de aquisições e joint-ventures para ampliar sua participação em diferentes verticais
de mercado.
A mais recente aquisição, da
Intelligenti, está sendo anunciada ao mercado. A empresa
oferece soluções direcionadas
para a gestão de ações trabalhistas, podendo auxiliar bancos, empresas de energia, telecomunicações, varejo e outras
áreas que tenham relação direta com o consumidor final.
“É uma questão de sobrevivência e de transformação para acompanhar os rumos da
nova economia, cada vez mais
digitalizada”, afirma Marco
Stefanini, fundador e CEO global da Stefanini.
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Com o cerco cada vez maior a adoçantes e insumos artificiais, a gigante global avança no portfólio
com apelo de saudabilidade que inclui até ‘refrigerante’ feito só a base de frutas e água com gás

Coca-Cola aposta em bebidas sem
açúcar e com ingredientes naturais
DIVULGAÇÃO

BENS DE CONSUMO
Juliana Estigarríbia
São Paulo
julianae@dci.com.br
G Com o discurso do “consumidor no centro da estratégia”,
a Coca-Cola está se transformando. Diante do cerco cada
vez maior ao açúcar e aos insumos artificiais, a gigante global está expandindo seu portfólio de produtos com apelo de
saudabilidade no País, que vão
do iogurte com ingredientes
100% naturais ao ‘refrigerante’com apenas fruta, água com
gás e aroma natural.
“A Coca-Cola quer ser uma
empresa de bebidas para todos os consumidores. Vamos
oferecer o que eles demandarem”, afirma o diretor de novos negócios da companhia
no Brasil, Pedro Massa. Segundo ele, a partir de muita
pesquisa a empresa vem desenvolvendo produtos para
atender à demanda crescente
por alimentos e bebidas mais
saudáveis. “Nossas marcas
entregam isso”, garante.
Uma das principais novidades da Coca-Cola Brasil
neste segmento é a marca de
bebidas gaseificadas Yas. A
proposta é de um “refrigerante” que contém apenas fruta,
água com gás e aroma natural, sem adição de açúcares.
“Diante da procura crescente
por produtos naturais, a empresa entende que faz parte
do seu papel diversificar as

Suzano terá
contratos de
vendas anuais
CELULOSE
G A Suzano iniciou oferta de
contratos anuais de venda de
celulose, em uma estratégia de
reduzir volatilidade nos preços da commodity e em um
momento em que a empresa
conseguiu aprovar a fusão
com a rival Fibria junto a autoridades regulatórias globais.
Segundo o diretor da área
de celulose da Suzano, Carlos
Aníbal, a companhia está
oferecendo contratos para o
fim de 2019 com preços de
lista baseados nos níveis
atuais. “Estamos neste momento oferecendo contratos
para 2019, para reduzir a volatilidade na composição de
custos de nossos clientes”,
disse o executivo em teleconferência sobre a aprovação da
incorporação da Fibria perante autoridades regulatórias mundias.
A nova empresa formada a
partir da união da Suzano
com a Fibria iniciará atividades em janeiro e se chamará
Suzano SA. /Reuters

jeto inclui a certificação de 200
fazendas rastreáveis e sustentáveis, 100% livres de antibióticos. “A Verde Campo é a primeira empresa a certificar
fazendas de lácteos no País.
Além do leite ser de altíssima
qualidade, também demandamos bem estar animal e social
dos funcionários.”
Ele conta ainda que a empresa decidiu bonificar, em dinheiro, as fazendas que cumprirem as exigências do
projeto. “Essa produção é mais
cara, mas nós vamos absorver
100% do aumento de custos
sem repassá-los ao consumidor final. Acreditamos que isso
vai gerar volumes maiores de
vendas e diluir os custos fixos.
Enquanto isso não ocorre, vamos bancar a conta.”

Selo Verde Campo foi comprado pela Coca-Cola em 2016 e agora só vai usar ingredientes naturais

opções em seu portfólio. A
companhia quer desenvolver
essa categoria de bebidas gaseificadas, que tem grande potencial de crescimento, por
meio da inovação”, diz o diretor de inovação da Coca-Cola
Brasil, Renato Shiratsu.
Com posicionamento de
preço que varia entre R$ 3,99 e
R$ 4,99, a garrafinha do Yas
tem os sabores Maçã & Chá
Preto, Laranja & Maracujá, e
Uva. “A distribuição é uma
grande fortaleza para a Coca-Cola. Conseguimos democratizar estes produtos também com uma escala de
produção importante”, destaca
Massa, acrescentando que a

empresa atende cerca de um
milhão de pontos de vendas.
Segundo Shiratsu, o Yas é fabricado no processo co-packer
(terceirização). “Essa medida
reduz o tempo para o lançamento de novas bebidas sem a
necessidade de instalação de
novas linhas de produção enquanto ainda estamos ‘testando’ a aceitação do produto”, esclarece. “Passada a fase de
testes de mercado e aceitação
do consumidor, em médio e
longo prazo o Yas deve ser incorporado ao sistema Coca-Cola Brasil.”
Por meio do selo Verde
Campo, adquirida em 2016, a
Coca-Cola quer crescer no seg-

mento de lácteos especiais, incluindo versões sem lactose e
com whey protein. A marca recebeu um aporte de R$ 50 milhões para mudar seus processos e transformar o portfólio.
“Nós vamos garantir que não
haverá corantes, aromas e conservantes artificiais na nossa
fórmula. Vamos trabalhar para
que a cadeia de fornecedores
também se adeque aos parâmetros dos nossos processos”,
afirma o CEO da Verde Campo,
Alessandro Rios.
Segundo ele, a marca tem
cerca de 50% de share em refrigerados sem lactose. “Somos
praticamente sinônimo de categoria”. O aporte no novo pro-

Setor vê alta de preços e de captação
DIVULGAÇÃO

LÁCTEOS
Marcela Caetano
São Paulo
marcelacaetano@dci.com.br

Diante da perspectiva de
aquecimento da economia e
queda dos custos de produção,
o mercado espera um 2019
mais positivo para produtores
e indústria de laticínios, estimam especialistas.
“O ano de 2019 parece promissor”, disse o chefe–geral
da Embrapa Gado de Leite,
Paulo do Carmo Martins, durante o evento Ideas for Milk,
ocorrido na sexta-feira (30).
Ele destaca que o valor pago ao produtor está muito ligado à renda da população e
que a perspectiva nesse sentido é de melhora. O preço
médio pago ao produtor deve
encerrar este ano entre
R$ 1,20 e R$ 1,25 o litro, em
média, em um período marcado por oscilações.
“Acredito que esse patamar
deve se elevar no ano que
vem, especialmente de maio
a setembro”, ponderou, referindo-se ao período de entressafra na produção.
G

Produção deve aumentar no ano
que vem com maior consumo

Do ponto de vista de custos
– que neste ano foram elevados pelo câmbio e transporte
–, ele projeta uma manutenção
nos patamares atuais e uma
oferta de milho maior.
Martins destaca, ainda, que
2018 foi um ano atípico. “Começamos o ano muito bem,
mas tivemos a greve dos caminhoneiros que gerou um impacto profundo na receita tanto
para
produtor,
que
continuou produzindo e não
pode entregar, quanto para a

indústria, que não pode receber o leite”, pondera.

Captação
O gerente nacional de leite e
ingredientes lácteos da Danone, Bernardo Araujo, projeta
um 2019 mais otimista. “Esperamos que no ano que vem haja uma expansão e a volta do
consumo de produtos de
maior valor agregado. Se isso
se concretizar, a captação deverá crescer”, projeta.
No ano passado, a captação
de leite no Brasil somou 33,5
bilhões de litros, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Para 2018, a perspectiva dos
especialistas é de que esse volume se mantenha.
Para o diretor de marketing
ruminantes da DSM, Juliano
Acedo, o cenário é otimista,
com aumento de demanda e
recuperação de preço ao produtor, o que deve estimular a
busca por insumos para a pecuária leiteira no ano que vem.
“Estamos animados. Esperamos um crescimento de 10%
nas vendas do segmento em
2019. Para este ano, projetamos um número muito parecido com o de 2017.”

Outras apostas
A Coca-Cola entrou recentemente no negócio de água de
coco, por meio da marca Del
Valle. A companhia informa
que os novos produtos não
têm adição de conservantes.
Além disso, executivos destacam a opção dos leites vegetais sob o selo Ades, voltados
principalmente ao público vegano. Shiratsu ressalta ainda
que a Coca-Cola está se para
acompanhar as novas tendências do mercado.
“Estamos nos estruturando
para isso. Acabamos de inaugurar um centro de inovação,
no Rio de Janeiro, para pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos para a América Latina”, pondera.

Safra deve
atingir 121 mi
de toneladas
SOJA
G O Brasil produzirá um recorde de quase 121 milhões de toneladas de soja na atual safra
2018/19, mostrou uma pesquisa da Reuters divulgada na
sexta-feira (30), com o mercado já atento às condições para
a colheita, cujo início está previsto para dezembro.
De acordo com a média de
estimativas de 13 consultorias e entidades, o País deverá
colher 120,76 milhões de toneladas neste ciclo, alta de
1,2 % sobre o registrado na
temporada passada. Os números só não são maiores
porque as estimativas da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) são
conservadoras.
O levantamento também
diz que o Brasil semeará históricos 36,13 milhões de hectares com soja, 2,8% acima
do visto em 2017/18. Em outubro, a produção estava projetada em 120,39 milhões de
toneladas e a área, em 36,12
milhões de hectares. /Reuters

SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA- FEIRA, 1, 2 E 3 DE DEZEMBRO DE 2018 G DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS

A6

Negócios Comércio

SEXTA-FEIRA DE PROMOÇÕES

INTERNET

NOVAS LOJAS

Pedido por app cresce 104% na
Netshoes e reclamações caem

Varejistas tiveram alta
de até 19 vezes em
vendas na Black Friday

G O Assaí Atacadista abriu

G Com um forte canal de venda
por meio dispositivos móveis, a
Netshoes, que controla redes
como a Netshoes, Zattini,
shoestock e Free Lace, teve na
Black Friday 2018 incremento
de 104% nas vendas mobile
ante o visto na edição de 2017.
Segundo o grupo, 74% das
visitas virtuais à empresa se
deram via dispositivos móveis
ante 65% em 2017. “Investimos
muito em plataformas mobile a
fim de proporcionar ao cliente
a melhor experiência de
compra”, afirmou Graciela
Kumruian, COO da Netshoes.
Outro detalhe destacado pela
empresa foi a forte queda no

DIVULGAÇÃO

número de reclamações. Se em
2017 a proporção de problemas
de foi 6 a cada mil pedidos, em
diminuiu para 1,2 ocorrência a
cada mil, “sendo que 100% dos
contatos por e-mail recebidos
foram respondidos em até
24h”, dizia um comunicado da
varejista virtual / Da Redação

G O bom desempenho da Black
Friday de 2018 atingiu varejistas
de todos os portes. Se por um
lado as grandes companhias
tiveram durante a edição deste
ano um incremento de até 19
vezes o faturamento na venda
online, os médios cresceram 10
vezes, ao passo que, entre os
pequenos a alta foi de 8,7 vezes,
na média. Os dados são da Linx
Impulse. O indice mostra ainda
que o gasto foi, em média, R$
598. Entre itens mais buscados
ficaram os eletrodomésticos,
smartphones e eletrônicos.
Neste ano, 23% das compras
foram influenciadas por vitrines
de recomendação. / Da Redação

semana passada uma nova loja
na cidade Guarulhos , que já
conta com outra unidade da
rede. A loja recebeu aportes de
R$ 44 milhões e tem mais de 5,5
mil m² de área de vendas. “Nossa
expectativa é a mais otimista
possível, já que a localização
dessa loja permite o acesso de
todos os públicos-alvo do Assaí,
seja o pequeno e médio
empreendedor ou cliente final”,
diz Belmiro Gomes, Presidente
do Assaí Atacadista. / Da Redação
G A Cacau Show acaba de

inaugurar mais uma Mega
Store. O JundiaíShopping foi o
escolhido para abrigar a
segunda megaloja da marca .
Com foco em oferecer uma
experiência completa ao cliente,

o local tem mais de 200 m².
“Criamos as Mega Stores para a
interação dos consumidores com
a Cacau Show”, diz o presidente e
fundador da Cacau Show, Alê
Costa. Até o fim de 2019, a Cacau
Show pretende abrir de 15 a 25
megastores. Texto/ Da Redação
G Em novembro a Megamatte

abriu duas operações no Rio de
Janeiro. Uma delas em Ipanema e
a outra no Teresópolis Shopping.
Os espaços oferecem um amplo
mix de produtos a loja tem uma
infraestrutura sustentável, que
agrega área de vendas e preparo
dos produtos em um ambiente.
Com isso foi possível reduzir em
90% os resíduos de uma obra
convencional, além de diminuir o
deslocamento das equipes de um
ponto ao outro. / Da Redação

Novo modelo de operação – chamado de store in store – pode dar maior capilaridade e promover
mais visibilidade para as marcas Casas Bahia e Ponto Frio em locais com grande fluxo de clientes

Via Varejo põe quiosque dentro da Etna e Assaí
DIVULGAÇÃO

CONSUMO
João Vicente Ribeiro
São Paulo
joaofreitas@dci.com.br
G Diante de um ambiente mais
competitivo, a varejista Via Varejo aposta na implementação
de quiosques das marcas Casas Bahia e Ponto Frio dentro
de unidades do atacarejo Assaí
e da loja de homecenter Etna.
A medida tem como finalidade
acelerar a venda de eletroeletrônicos de menor porte.
“Tanto o Assaí quanto a Etna são espaços com grande
fluxo de clientes. Dessa forma, vamos aproveitar a vocação desses locais para também trazer conveniência na
compra de eletroeletrônicos
e eletrodomésticos para os
consumidores”, afirmou o gerente de novos negócios da
Via Varejo, Fábio Araújo.
De acordo com o executivo, a escolha do mix de produtos dessas novas unidades
mais enxutas de negócio foi
pensado para gerar maior giro em termos de vendas rápidas e “complementariedade”
às compras que o consumidor vai fazer nesses ambientes. “Nesses quiosques, o sortimento de produtos foi feito
para que os clientes possam

Nova operação no modelo de quiosque tem como foco a comercialização de eletroeletrônicos portáteis

levar os itens na hora da compra. Por isso, até mesmo os estoques dessas unidades são
menores”, disse ele, destacando que também há possibilidade do consumidor comprar,
por exemplo, geladeiras, mas
que a entrega será feita depois.
Araújo explica que o estoque
do quiosque – desenhado para
itens de menor porte – é separado do espaço de armazenagem da Etna e do Assaí. Ainda

de acordo com ele, a operação
na loja de homecenter foi pensada estrategicamente para ficar logo na entrada do negócio, a fim de dar visibilidade ao
quiosque no momento em que
o consumidor começa o circuito pelo comércio.
“Os principais produtos dessas operações são telefonia, informática e eletroeletrônicos
portáteis, como por exemplo
fones de ouvido e caixinhas de

som”, afirmou o executivo. Segundo ele, o novo modelo de
negócio – denominado como
store in store – contará com
formatos que variam entre 9
m² e 20 m².
Além disso, ele declara que
as novas operações vão contar
com sistema logístico de entregas em até 48 horas da Via Varejo. “Eventualmente, para alguma dessas unidades, pode
haver algum ajustes de entre-

gas. Mas na maioria das vezes
as entregas vão contar com
nossa malha logística, que dispõe atualmente de 26 centros
de distribuição. Dessa forma,
os novos pontos vão usar da sinergia desse sistema, tornando
a operação mais eficiente e reduzindo o tempo de espera do
consumidor pelo produto.
Já no que diz respeito aos
critérios de escolha para a implementação desse modelo, o
executivo defende que a unidade do Assaí, em Goiânia, fornecerá maior capilaridade e
complementariedade à proposta do negócio.
“Geralmente, quando abrimos uma operação física, nossas vendas online sobem. Hoje, encaramos qualquer loja
física como um ponto de venda omnicanal”, disse, ressaltando o fato de que a iniciativa
store in store é um processo de
experimentação o qual pode
ser mais explorado caso seja
bem sucedido.
“A intenção de expandir como um todo está em nosso
plano estratégico. Estamos
buscando áreas que ainda não
tem cobertura. Todos os formatos são válidos tanto em
shoppings como localizados
nas ruas. Realizando os devidos ajustes operacionais, acreditamos que há um potencial
grande”, afirmou Araújo.

Vendas em supermercados acumulam alta de 1,9% e redes esperam Natal forte
INDICADOR
Da Redação
São Paulo
redacao@dci.com.br
G As vendas reais do autosserviço acumulam alta de 1,90%,
de janeiro a outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo
com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras).
No mês de outubro, as vendas do setor apresentaram al-

ta real de 0,45% na comparação com o mês de setembro, e
crescimento de 1,58% em relação ao mesmo mês de 2017.
Para o presidente da ABRAS,
João Sanzovo Neto, nos últimos meses, o consumidor se
manteve mais cauteloso em relação aos gastos, principalmente pelas incertezas do cenário econômico e político que
as eleições geraram. “Após esse
período, já percebemos que a
confiança está voltando gradativamente, tanto para os empresários, como vimos na pesquisa
ABRAS/GfK
abaixo,

quanto para os consumidores”,
comentou ele, em nota.

Fim de ano promissor
Sanzovo destaca ainda que dezembro será um mês significativo para os supermercados
com a chegada de renda extra
da população aliada à aproximação das festas de Natal e
Ano Novo. “Nos próximos dias,
mais de 84 milhões de brasileiros receberão o pagamento do
13º salário, que deverá injetar
cerca de R$ 211 bilhões na economia, segundo estimativa do
Dieese. Estamos otimistas e

acreditamos que o rendimento
adicional auxiliará em bons resultados para o nosso setor.”
Para preparar as gôndolas,
varejistas de todos os portes já
começaram a vender itens natalinos, como Panetone, e
anunciaram previsão de incremento de até 20% nas vendas
durante o período.

Preços
No mês de outubro, o preço da
cesta de produtos Abrasmercado, pesquisada pela GfK e analisada pelo Departamento de
Economia e Pesquisa da

ABRAS, registrou alta de 0,78%,
passando de R$ 460,29 para R$
463,88. Os produtos com as
maiores quedas nos preços em
outubro foram: leite longa vida, ovo, massa sêmola espaguete, e café torrado e moído.
As maiores altas foram registradas nos itens: tomate, batata, cebola e arroz.
Na análise por região, o Norte foi o único a apresentar queda nos preços da cesta (-2,2%),
chegando a R$ 506,76, aponta
a entidade. A maior variação
foi registrada na Região Sul
(uma alta de 1,74%).
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Legislação e Tributos
GUILHERME LOPES
DE OLIVEIRA
SÓCIO DO ESCRITÓRIO
PARENTE NETO &
OLIVEIRA ADVOGADOS

Receita desafia STF
no caso do PIS/Cofins
Há uma insistência do órgão público em não
‘jogar a toalha’ para reduzir impacto financeiro
ão é novidade no
mundo jurídico que
o STF julgou o RE
574.706/PR, e definiu que o ICMS não compõe
a base de cálculo do PIS e da
Cofins. O que é novidade é a
insistência da Receita Federal (RFB) em não “jogar a
toalha” e persistir na tentativa de diminuir o impacto financeiro da derrota nos tribunais, nem que para isso
tenha que desafiar a decisão
do STF.

N
PALAVRA DE
ESPECIALISTA

Enviar um e-mail

@
G

guilherme.oliveira@parenteneto.com.br

Na prática, embora o citado RE
ainda não tenha transitado em julgado, a matéria já se dá como pacificada, e em diversos casos concretos, já há trânsito em julgado
das ações e os contribuintes vem
iniciando a busca do aproveitamento de seus créditos tributários,
seja por execução da sentença, seja
pela habilitação do crédito com
posterior pedidos de compensação. Ocorre que a RFB publicou no
último dia 23/10/2018 a Solução
de Consulta Interna COSIT nº
13/2018 e, mais recentemente em

06/11/2018, a Nota de Esclarecimento sobre a mesma, onde de
forma quase que esquizofrênica
tenta distorcer o entendimento do
STF ao caso na vã tentativa de diminuir o impacto que a decisão terá aos cofres públicos.
Esclarecendo melhor, a linha
que a RFB quer perseguir é com
relação a qual parcela mensal do
ICMS deve ser excluída da base de
cálculo do PIS/Cofins, pois há considerável diferença entre a parcela
do imposto “a recolher”, como entende a RFB e a parcela do imposto “destacado na nota”, como decidiu o STF. No voto da Min. Relatora
Carmen Lúcia, a mesma teve o
cuidado de deixar expresso sua
opinião, ao referenciar que o ICMS
a ser recuperado é o “destacado” e
os votos que a acompanharam,
em nenhum momento, divergiram (explicita ou implicitamente)
neste ponto.
Nas palavras da Ministra: "con-

quanto nem todo o montante do
ICMS seja imediatamente recolhido pelo contribuinte posicionado no meio da cadeia (distribuidor e comerciante), ou seja,
parte do valor do ICMS destacado na “fatura” é aproveitado pelo
contribuinte para compensar
com o montante do ICMS gerado na operação anterior, em algum momento, ainda que não
exatamente no mesmo, ele será
recolhido e não constitui receita
do contribuinte" Assim, embora
claramente contrário ao entendimento do STF, a RFB tenta utilizar-se da Solução de Consulta Interna 13/18 como forma de criar
obstáculo aos contribuintes para
que não recuperem todo o crédito e assim postergar ao máximo
seu aproveitamento, o que somente deverá ser definitivamente rechaçado com a decisão final
dos Embargos de Declaração nos
autos do RE 574.706/PR pelo STF.

Celuppi Advogados cresceu 70% neste ano e espera manter esse avanço em 2019, alavancado por
sua plataforma digital de análise de projetos de lei em trâmite nas casas legislativas do País

Banca atua na relação entre empresa e Estado
PAULO BARETA

ADVOCACIA
Ricardo Bomfim
São Paulo
ricardobomfim@dci.com.br
G O Celuppi Advogados nasceu
de uma oportunidade incomum encontrada pela sua sócia-fundadora no mercado do
direito. A ideia do escritório é
ajudar as empresas a garantirem a representação de seus
interesses no Estado em todas
as esferas.
Juliana Celuppi conta que
a atuação da sua banca é
mais do que um lobby simples, visto que não foca apenas no convencimento de vereadores,
deputados,
senadores e membros do
Executivo sobre a importância de projetos que beneficiem seus clientes ou da inconveniência de legislações
ou iniciativas que os prejudiquem. “Nosso diferencial de
uma consultoria que trabalhe
com lobby é que nossa experiência como advogados nos
gabarita para prever as possíveis repercussões judiciais
daquela lei”, afirma.

As sócias Helena de Araújo (esquerda) e Juliana Celuppi (direita)

Justiça pode julgar execução de créditos
TRABALHISTA
A Oitava Turma do Tribunal
Superior do Trabalho (TST)
declarou a competência da
Justiça do Trabalho para processar a execução das dívidas
trabalhistas da MBN Produtos
Químicos, de Cachoeirinha
(RS), em recuperação judicial.
A decisão segue o entendimento do TST de que é possível o redirecionamento da
execução ao patrimônio dos
sócios ou dos integrantes do
mesmo grupo econômico da
empresa falida ou em recuperação judicial. A dívida tem
origem em reclamação trabalhista na qual a empresa foi
condenada a pagar diversas
G

parcelas pleiteadas por uma
ex-empregada. A MBN alegou
que a execução da sentença
deveria ocorrer no juízo onde
estava sendo processada a recuperação judicial.
Acolhendo a argumentação,
o juízo da 1ª Vara do Trabalho
de Cachoeirinha,“em observância ao princípio da indivisibilidade do juízo falimentar”,
intimou a autora da ação a encaminhar a decisão ao juízo da
3ª Vara Cível de Cachoeirinha
para a habilitação do crédito.
Em seguida, tanto o juízo de
primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região (RS) rejeitaram o pedido de redirecionamento da
execução para os sócios da
empresa e mantiveram o en-

tendimento de que a competência seria da Justiça comum.

Redirecionamento
O relator do recurso de revista
da empregada, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, explicou que o TST já firmou o entendimento de que é possível o
redirecionamento da execução
ao patrimônio dos sócios ou
integrantes do mesmo grupo
econômico da empresa falida
ou em recuperação judicial.
Por unanimidade, a Turma
deu provimento ao recurso para afastar a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno
dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito.
/Agências

Na prática, isso significa que
se um deputado propõe uma
nova legislação que seja benéfica a uma das empresas que o
Celuppi Advogados atende,
mas houver brecha para que o
Supremo Tribunal Federal
(STF) considere aquele projeto
de lei inconstitucional, o escritório irá no gabinete do parlamentar para apontar um caminho que não possibilite esse
tipo de contestação. “A primeira coisa que analisamos é se
aquela proposta é constitucional ou não. Se percebemos que
um questionamento no Judiciário tem poucas chances de
prosperar, atuamos pela aprovação. Do contrário, sugerimos
revisões”, destaca.
Atualmente, sua banca atua
em todos os estados e em pelo
menos 143 municípios do País
graças a uma integração entre
a tecnologia e o trabalho de
campo de mais de 200 parceiros espalhados pelo Brasil. “É
muito difícil acompanhar os
novos projetos legislativos e
que surgem em cada Câmara
de Vereadores ou Assembleia
Legislativa. O [Sistema Público
de Escrituração Digital] Sped
veio para digitalizar as infor-

mações do setor público, mas
cada ente possui autonomia
para fazer seu próprio sistema,
o que gera muita confusão”,
diz a advogada.
Para contornar o desafio, o
próprio Celuppi Advogados investiu pesado no desenvolvimento do “Radar Governamental”, um software que
permite acompanhar em uma
única plataforma a movimentação de projetos de lei em todos os 26 estados mais o Distrito Federal (DF) e mais 143
municípios. “Um dos nossos
diferenciais tornou-se justamente essa capilaridade, já
que como a esfera federal é
mais organizada, muitos especialistas em relações governamentais acompanham as movimentações legislativas lá.”

Perspec tivas
Após um avanço de 70% no faturamento em 2018, Juliana
Celuppi espera manutenção
dos dois dígitos em 2019. “Tudo em crescimento orgânico”,
garante. O avanço foi tanto
que apesar do investimento no
software ter sido muito alto, o
escritório já se paga com apenas três anos de operação.

SINDICATO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA-SIMDE
CNPJ 73.873.002/0001-69
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos as associadas do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa - SIMDE, a participar da
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada no dia 13 de Dezembro de 2018, às 09:30 em primeira
convocação e uma hora após em segunda convocação, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 3421, CJ 613/614, Jardim
Paulista, São Paulo – SP, com a seguinte pauta: 1. Prestação de Contas, 2. Contribuição Sindicato, 3. Escritório em
Parque Tecnológico, 4. Assuntos Gerais. Carlos Erane de Aguiar, Presidente. São Paulo, 01 de dezembro de 2018

ABIMDE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANÇA
Av. Paulista, 460 - 17º andar - Conj. B - CEP 01310-000 - Bela Vista - São Paulo/SP - Fone/Fax: (11) 3170-1860.
Consultamos as possíveis empresas que comercializem os produtos e/ou serviços: EQ-LMF-19-: OGIVA AERODINÂMICA (EQ-LMF-70/19); EQ-LMF-19-3: CARENAGEM TRASEIRA (EQ-LMF-70/19); AV-ILF-70-19: INTERVALÔMETRO ELETRÔNICO PARA 19 FOGUETES (EQ-LMF-70/19); EQLMF AP-7-32: CHAVE SELETORA DE TIRO – SIMPLES E RAJADA –
MS35058-22 8801K22 (EQ-LMF-70/19); EQ-LMF-AP-34-1: CONJUNTO PINO DE SEGURANÇA (EQ-LMF-70/19); EQ-LMF-AP-21: CARENAGEM TRASEIRA (EQ-LMF-70/7-AP); EQ-LMF-AP-34-1: PINO DE SEGURANÇA (EQ-LMF-70/7-AP);
EQ-LMF-AP-032: PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (EQ-LMF-70/7-AP); EQ-LMF-AP-39-1: HASTE DE PRESSÃO (EQ-LMF-70/7-AP); EQ-LMF-AP-39-3: MOLA TRAVA DO FOGUETE (EQ-LMF-70/7-AP); EQ-LMF-AP-39-4: PLACA ESPAÇADORA
(EQ-LMF-70/7-AP); EQ-LMF-AP-40-7: ARRUELA ISOLANTE (EQ-LMF-70/7-AP); EQ-LMF-AP-41-3: BUCHA ISOLANTE MENOR (EQ-LMF-70/7-AP); EQ-BRD-20-061: CONJUNTO DO PINO DE SEGURANÇA (EQ-BRD-20); EQ-BRD-20-079: PORTA
DIANTEIRA (EQ-BRD-20); EQ-BRD-20-076: TAMPA TRASEIRA (EQ-BRD-20) EQ-BRD-20-077: TAMPA TRASEIRA (EQ-BRD-20); EQ-BRD-20-024: ROLLER (EQ-BRD-20); EQ-BRD-20-026: PINO (EQ-BRD-20); EQ-BRD-20-032: RAM ASSEMBLY (EQ-BRD-20); EQ-BRD-20-010: CONE DE CAUDA (EQ-BRD-20); EQ-BRD-20-021: CONJUNTO DO BRAÇO (EQ-BRD-20); EQ-BRD-20-040: CONJUNTO DO PERCUTOR (EQ-BRD-20); EQ-BRD-20-112: CABLAGEM (EQ-BRD-20); AV-BTC-CT: BANDEJA (AV-CAA); AV-CAA-EJ: CABLAGEM DE ALIMENTAÇÃO BIFURCADA PARA COMANDO EJETOR (AV-CAA); AV-CAA-ALX: CABLAGEM DE ALIMENTAÇÃO (AV-CAA); AV-CJE-CT: CAIXA DE JUNÇÃO ELÉTRICA (AV-CAA); AV-CAA-056: PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE OGIVA (AV-CAA); AV-EJT: EJETOR (AV-CAA).; a se manifestarem com a devida
comprovação e em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação deste informe, nos termos de nossa Norma de Emissão
de Declaração de Exclusividade. Caso não haja qualquer manifestação em contrário até o ﬁm deste prazo, serão expedidas as Declarações de Exclusividade.
São Paulo, 01 de Dezembro de 2018
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Política
Propostas de desburocratização, como a reforma tributária, patinam no parlamento ajudando o
País a manter dados ruins em ranking sobre facilidades para empresas, feito pelo Banco Mundial

Congresso trava quatro projetos para
melhorar o ambiente de negócios
DIDA SAMPAIO / ESTADÃO CONTEÚDO

NEGOCIAÇÃO
Abnor Gondim
Brasília
abnor@dci.com.br
G A três semanas do fim do ano
legislativo, o Congresso Nacional continua travando propostas que podem melhorar e
desburocratizar o ambiente
de negócios no País, considerado um dos piores do mundo
em ranking publicado anualmente pelo Banco Mundial.
Driblar a resistência dos
parlamentares para reduzir
entulho burocrático do País é
uma das prioridades do futuro ministro da Economia,
Paulo Guedes, que pretende
criar uma área para tratar de
desburocratização da grande
máquina pública.
Pelo menos quatro propostas com esse viés patinam no
parlamento com poucas
chances de ser votada neste
ano em razão de medidas
provisórias que têm prioridade de votação e da apreciação do Orçamento 2019, o
primeiro do governo eleito de
Jair Bolsonaro (PSL).
A principal delas é a reforma tributária que se arrasta
desde a Constituição de 1988,
acumulando posições sofríveis do Brasil no Doing Business, do Banco Mundial, que
mede a facilidade de fazer
negócios em 190 países. Mesmo assim, na última sexta-feira (30), após a divulgação da pesquisa mais recente,
o governo comemorou por
que o País passou da 125ª posição para a 109ª do ranking.
O autor da proposta da reforma tributária, deputado
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR),

Os projetos devem ficar para a próxima legislatura, que já está recebendo uma espécie de “cursinho”

disse que irá atender a um pedido de Bolsonaro para votar a
matéria em comissão especial
ainda neste ano, abrindo caminho à eliminação e aglutinação
de 11 tributos.
Hauly alega que a proposta é
suprapartidária, atende aos interesses de empresas, trabalhadores, estados e municípios, é 100% tecnológico e
reduz custos. O deputado sugeriu que, se houver interesse
do novo governo, o Congresso
seja convocado no recesso de
janeiro para votar a reforma.

Crédito descomplicado
Há ainda um projeto que facilita a abertura de empresas
inovadoras propondo alterações na Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa. Além disso,

cria a Empresa Simples de Crédito, que permite o uso de recursos próprios para emprestar a terceiros.
Essa é uma das principais
propostas de desburocratização defendida pelo presidente
do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), Guilherme Afif Domingos, cotado para a área de
desburocratização do futuro
superministério da Economia,
após deixar a presidência do
Sebrae no final de dezembro.
Tanto Afif quanto o deputado Luiz Carlos Hauly defendem que o sistema tributário
brasileiro siga o modelo adotado pelo Supersimples ou Simples Nacional, regime especial
das micro e pequenas empresas que reúne o pagamento de

Sérgio Moro defende Coaf na Justiça
MINISTÉRIOS
Da Redação
São Paulo
redacao@dci.com.br

O futuro ministro da Justiça
e Segurança Pública, Sérgio
Moro, disse na sexta-feira (30)
que a transferência do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf) para sua
pasta permitirá fortalecimento do órgão, que “sofreu com
redução do quadro funcional
por questões circunstanciais”.
Para chefiar o Coaf no futuro governo, Moro disse que
foi escolhido Roberto Leonel
de Oliveira Lima, que era
chefe da área de investigação
da Receita Federal em Curitiba. Leonel, considerado peça-chave da Receita na operação Lava Jato, já havia sido
convidado por Moro para
participar da equipe de transição. Atualmente o Coaf é
um órgão da Fazenda.
G

“Isso ainda evidentemente
vai depender de uma mudança
legislativa, conversei com todos os setores envolvidos", disse Moro em entrevista coletiva
no Centro Cultural do Banco
do Brasil (CCBB), onde funciona a equipe de transição.
“Como o Coaf é um órgão
estratégico, de inteligência e
prevenção à lavagem de dinheiro, nós entendemos que é
oportuna a transferência dele
para o Ministério da Justiça”,
acrescentou o ex-juiz.

Indulto de natal
Moro anunciou para a Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas o procurador da Fazenda Luiz Roberto Beggiora. Segundo o futuro ministro, Beggiora foi um dos responsáveis
por organizar no órgão o grupo
de cobrança de grandes devedores e revitalizará a área de
sequestro e confisco de ativos
do tráfico de drogas.
Moro reforçou declaração
do presidente eleito, Jair Bolso-

naro, sobre o indulto de Natal.
Segundo ele, independentemente da decisão do Supremo
Tribunal Federal sobre o decreto do indulto de Natal do ano
passado do presidente Michel
Temer, no novo governo não
haverá mais indultos “com tão
ampla generosidade”.
Na quarta-feira (28), Bolsonaro tuitou que se houver indulto este ano, ainda com Temer, será o último. “Não
acredito que a solução para a
superlotação dos presídios seja
simplesmente abrir as portas
da cadeia”, argumentou Moro.
O STF formou maioria na
quinta-feira (29) a favor da validade do decreto de Temer,
mas os pedidos de vista do
presidente da corte, Dias Toffoli, e do ministro Luiz Fux
suspenderam o julgamento,
mantendo válida a liminar do
ministro Roberto Barroso, que
suspendeu partes do decreto.
“A política do governo vai ser
mais restrititva em relação a
esses sindultos generosos.”

oito tributos em uma única
guia de recolhimento. Ambos
concordam que o País vive
uma espécie de “manicômio
tributário”.
Há ainda a criação do Cadastro Positivo, que pode facilitar a redução dos juros bancários com base no histórico
de pagamentos do tomador de
empréstimo bancário. Não há
acordo para a proposta, no entanto. A oposição diz que a
medida invade a privacidade
do consumidor e poderá ser
usada para discriminar os que
tiveram algum problema com
o pagamento de contas.

Limites contra fraude
Outra matéria travada propõe
atualizar a Lei das Licitações,
um entulho burocrático criado

em 1993 para deter a corrupção nas compras governamentais, cujos efeitos de ineficiência resultaram nos escândalos
que surgiram no rastro da
Operação Lava Jato.
Nesta terça-feira (6) a comissão especial da nova Lei de
Licitações será convocada pela
quinta vez para votar o relatório do deputado João Arruda
(MDB-PR), candidato derrotado nas eleições para governador do Paraná. “Até o último
dia do meu mandato, vou tentar votar essa nova legislação
que desburocratiza as compras
governamentais, dá transparência e aumenta o combate à
fraude”, disse o parlamentar ao
paranaense ao DCI.
Uma das novidades é permitir mais prazo para que as licitantes apresentem documentos
de
regularidade
e
concentrar todos os processos
em um portal único, além de
mais capacitação dos compradores públicos.
A proposta também aumenta, de quatro para cinco anos, a
pena por fraude em licitações,
permitindo a prisão dos envolvidos. O texto tenta impedir a
abertura de micro e pequenas
empresas de fachada para vencer licitações, aproveitando as
vantagens asseguradas ao segmento nas compras governamentais, como vitória em caso
de empate com os preços ofertados por médias e grandes
empresas.
“Agora, as micro e pequenas
empresas só podem participar
de licitações que estejam dentro do limite de faturamento
do segmento estabelecido em
lei, que é de até R$ 4,8 milhões
por ano”, disse Arruda. “Só falta votar”, completou o parlamentar do Paraná.

Mesmo sem ministério, Magno
Malta não ficará ‘abandonado’
ALIANÇAS
Da Redação
São Paulo
redacao@dci.com.br
G Após convidar uma assessora do senador Magno Malta
(PR-ES) para o Ministério dos
Direitos Humanos e frustrar a
expectativa de que pudesse
convidá-lo para uma Pasta, o
presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que Malta não ficará “abandonado”, mas que não
deve assumir um ministério.
“O Magno Malta é uma
pessoa que me ajudou muito,
que eu respeito. Não vai ficar
abandonado, ele tem como
participar do governo em outra função”, disse Bolsonaro a
jornalistas em Cachoeira
Paulista (SP), onde visitou o
Santuário da Canção Nova.
A função para Magno Malta, no entanto, não está defi-

nida. “Existe campo para ele,
sim. Mas, infelizmente, os ministérios estão se esgotando”,
declarou o presidente eleito.
Bolsonaro procurou afastar
sua responsabilidade após deixar a bancada evangélica e
pastores descontentes com a
falta de convite a Magno Malta. “Não fiz campanha prometendo absolutamente nada para ninguém, pretendemos
aproveitar as boas pessoas,
agora não podemos dar ministério para todo mundo”, disse.
Em entrevistas que deu no
Vale do Paraíba na sexta-feira,
Bolsonaro afirmou que faltam
dois ministérios para oficializar os titulares, fazendo referência ao Meio Ambiente e aos
Direitos Humanos.
O presidente eleito afirmou
também que poderá escolher
mais militares para o governo e
que as indicações ocorrem
com base no currículo dos indicados para as pastas.
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O movimento se alastra ainda entre instituições financeiras de pequeno, médio e grande portes
além de seguradoras e fintechs; principal demanda é por análises assertivas de financiamento

Alta de crédito impulsiona busca de
bancos de montadoras por tecnologia
TENDÊNCIA

FOCO DIGITAL

Isabela Bolzani

Investimentos bancários em tecnologia

São Paulo
isabela.bolzani@dci.com.br

Total

G A melhora do mercado de
crédito tem impulsionado a
busca de instituições financeiras por novas tecnologias de
análise de risco. O movimento
também tenta acompanhar as
fintechs, cuja demanda por essas soluções dobrou em 2018
em relação ao ano passado.
De acordo com o diretor
comercial da TransUnion,
Fernando Egas, especialmente entre os bancos de montadoras, que têm sentido um
aumento mais significativo
na demanda por financiamentos de veículos, a busca
por novas tecnologias começa a ter um novo papel.
Os últimos dados do Banco
Central (BC), por exemplo,
apontam que as concessões
de crédito para aquisição de
veículos avançaram 14,9%
em outubro frente a igual
mês de 2017, de R$ 8,021 bilhões para R$ 9,219 bilhões.
“Este ano, o mercado deve
chegar a mais de cinco milhões de veículos financiados. É uma retomada importante e os bancos de
montadoras estão preocupados em criar uma experiência
melhor e agilizar seus processos”, explicou Egas.
Além da busca por maior
agilidade na análise e até
mesmo na concessão de crédito, as principais demandas
relacionadas ao produto estão direcionadas para a melhora do atendimento e o conhecimento do perfil do
cliente, bem como a redução
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do tempo de venda e o aumento dos empréstimos.
No Banco Toyota, por exemplo, instituição que já trabalha
há dez anos junto à TransUnion, o tempo de todo o pro-

cesso de análise de CPF e determinação de juros e prazos –
que levava de 20 a 30 minutos
no total – foi reduzido para
apenas dois minutos.
“Conseguimos analisar os

dados de localização e os riscos que o cliente oferece,
criando um score para ele e facilitando na decisão do banco”,
complementou Egas, reiterando que, atualmente, 100% das

Aumenta otimismo para fazer aportes
PESQUISA
Da Redação
São Paulo
redacao@dci.com.br
G Quatro em cada dez (39%)
empresários disseram que
pretendem investir nos próximos três meses, revela pesquisa da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL)
e do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil).
Segundo as instituições,
esses dados – obtidos por
meio da consulta com 800
empreendimentos dos setores de comércio e serviços –
mostram que o percentual é
o maior valor da série histórica, desde maio de 2015 quando o patamar era de 30%.
Por outro lado, 44% não
preveem investimentos para
seus negócios — menor índice registrado até o momento.
Entre estes empresários, 46%

afirmaram não ver necessidade e 24% entendem que o País
ainda não se recuperou da crise econômica. Outros 16% alegam que já investiram recentemente e 15% mencionam falta
de recursos.
Ainda conforme o estudo,
mesmo com o crescimento observado entre outubro e novembro, o percentual dos que
não pretendem investir supera
o dos que planejam fazê-lo, o
que mostra cautela de uma
parcela significativa dos micro
e pequenos empresários que
continuam sentindo os reflexos remanescentes da recessão
econômica de 2017.
Em uma escala de zero a
100, o Indicador de Propensão
a Investir das entidades registrou 46,8 pontos em novembro, 12% acima do mês anterior. Pela metodologia, quanto
mais próximo de 100, maior a
propensão para o investimento. Quanto mais próximo de
zero, menor a propensão.

39%
GÉ

o percentual dos
empresários que pretendem
aportar nos próximos meses.

44%
GÉ

o patamar, por outro lado,
dos que não preveem aplicar
em seus negócios.

Na avaliação do presidente
da CNDL, José César da Costa,
a volta do apetite por novos investimentos por parte dos micro e pequenos empresários
representa um bom sinal, apesar de outra boa parte aguardar um cenário econômico
mais definido. “Os empresários

esperam maior previsibilidade
em relação aos rumos do país e
um quadro de menor risco para que possam tirar do papel
seus projetos”, avalia o presidente da CNDL.

V e n d as
De olho na proximidade do fim
de ano, 50% dos empresários
que têm intenção de investir
planejam aumentar suas vendas. Já 26% destinarão recursos
para atender ao aumento da
demanda em seus estabelecimentos. Dados do indicador
mostram que a principal finalidade dos investimentos de
quem pensa em vender mais é
ampliar os estoques (32%).
Além desses percentuais,
25% dos empresários consultados pelas entidades pretendem
reformar a própria empresa;
22% comprar equipamentos e
maquinário; 13% usar os recursos em mídia e propaganda; e 12% expandir o portfólio
de produtos e serviços.

vendas financiadas pela instituição financeira utilizam das
soluções tecnológicas oferecidas pela TransUnion.
“Hoje, 80% das instituições
financeiras do País usam nossas soluções para decisão de
crédito. E, por resultados como
este, a tendência é de que a demanda por novas tecnologias
continue a aumentar”, diz.
De acordo com o gerente
executivo de crédito varejo do
Banco Toyota, Fernando Rincon, as novas tecnologias são
responsáveis por agregar valor
ao processo de concessão.
O último levantamento da
Pesquisa de Tecnologia Bancária da Federação Brasileira dos
Bancos (Febraban) aponta
que, em 2017, os gastos com
tecnologia somaram R$ 19,5
bilhões, alta de 4,8% em relação a 2016 (R$ 18,6 bilhões).
“Nosso maior desafio era reduzir o tempo e os esforços para análise e concessão, visando
atender nossos clientes e concessionários com mais excelência. Soluções como essa
possibilitam tomadas de decisões mais eficientes e seguras
para fechamento de novos negócios”, comentou Rincon.

Concorrência
O movimento, por sua vez, não
se limita aos bancos de montadoras. Segundo os executivos,
bancos grandes, médios e pequenos de varejo e seguradoras também entram na conta.
“Além disso, temos um crescimento acelerado das fintechs. A demanda, para nós, dobrou este ano ante 2017. Isso
incentiva a concorrência e permite serviços mais sofisticados
para o mercado de crédito, que
tem sido muito reprimido nos
últimos anos”, conclui Egas.

BNDES altera
critérios da
linha Finame
INDÚSTRIA
G O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passa a adotar
nova metodologia de credenciamento de máquinas, equipamentos, sistemas industriais e componentes na linha
BNDES Finame.
Concebida em uma visão
de longo prazo, a nova metodologia visa ser mais moderna, flexível e aderente à realidade industrial brasileira,
pois leva em conta fatores como investimentos em inovação, diversificação do parque
industrial, forma de inserção
nas cadeias globais de valor e
qualificação da mão de obra
industrial. “Estes direcionadores alinham-se aos objetivos estratégicos do BNDES
de fortalecer a estrutura produtiva brasileira.” /Agências
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JAPÃO

CRIPTOMOEDA

MERCADOS

SoftBank estabelece preço
único para oferta pública inicial

Bitcoin mostrou queda
de 7% na sexta-feira
passada, a US$ 3.920

G Os índices acionários dos

GO

SoftBank registrou uma
nova marca no Japão na
sexta-feira passada,
estabelecendo um preço único
indicativo de 1.500 ienes para
sua oferta pública inicial de
ações na área de
telecomunicações, em vez de
estabelecer uma faixa de
preço, como é o comum em
operações do tipo. Com isso, o
IPO pode movimentar 2,4
trilhões de ienes (US$ 21,16
bilhões , a maior abertura de
capital da história do país. O
preço foi inalterado a partir da
estimativa que a SoftBank, a
subsidiária doméstica de
telecomunicações do grupo

G O bitcoin caiu até 7% na
sexta-feira passada,
aproximando-se de uma
mínima recente de um ano em
uma ampla venda de
criptomoedas. O valor da maior
e mais conhecida criptomoeda
do mundo caiu para US$ 3.
920,35 nas operações de fim da
manhã de sexta, aproximando
da mínima de US$ 3.474,73
atingida em setembro de 2017.
Outras criptomoedas como a
ether, da Ethereum, e a XRP, da
Ripple, também caíram no
período. Essas baixas no bitcoin
e outras criptomoedas têm
ocorrido com frequência nas
últimas semanas. / Reuters

japonês, anunciou ao lançar a
oferta pública inicial (IPO) no
início do mês. O preço “parece
consistente com o que temos
ouvido sobre uma demanda
comercial relativamente forte”,
disse o analista Chris Lane, da
Sanford C. Bernstein. "Não
estamos surpresos com essa
demanda, já que o investidor
comercial está realmente
analisando os rendimentos." O
SoftBank deve ter rendimento
anual de dividendos – ou
dividendos como porcentagem
do preço da ação - de 5%. Isso
se compara com 4,18% da líder
do mercado de celulares NTT
DoCoMo. / Reuters

Estados Unidos subiram na
sexta-feira. Isto, com
investidores esperando que as
negociações comerciais
progredissem no encontro entre
os presidentes norte-americano
e o chinês neste fim de semana.
O S&P 500 e o Nasdaq
registraram seus maiores
ganhos percentuais semanais
em quase sete anos. O Dow
Jones subiu 0,79%, para 25.538
pontos; o S&P 500 ganhou
0,82%, a 2.760,16 pontos, e o
Nasdaq avançou 0,79%, para 7.
330 pontos./ Reuters
G Os mercados acionários

europeus terminaram semana
em queda. Movimento ocorreu
após divulgação de dados fracos
da China e antes das

negociações cruciais sobre
comércio entre os presidentes dos
EUA, Donald Trump, e do país
chinês, Xi Jinping, no dia seguinte
na cúpula do G20. O índice
pan-europeu STOXX 600
terminou a sessão em retração de
0,3% e com perda de 1,2% no mês.
O alemão DAX, o mais sensível à
China devido a seus grandes
exportadores, caiu 0,4% ./ Reuters
G Os índices acionários chineses

fecharam em alta na sexta-feira.
O movimento também ocorreu em
meio à cautela antes do encontro
entre os presidentes. O índice
CSI300, que reúne as maiores
companhias listadas em Xangai e
Shenzhen, avançou 1,1%, enquanto
o índice de Xangai teve alta de
0,8%. Na semana, acumulou
ganho de 0,3%. / Reuters

Profissionais de mercado alertam aplicadores pessoas físicas de varejo, que se a nova proposta da
reforma da Previdência for muito leve e não resolver a questão fiscal, o viés otimista irá diminuir

Após altas de bolsa e dólar, investidor
deve ter cautela nos próximos meses
PLANEJAMENTO

FIXA X VARIÁVEL

Ernani Fagundes

Rentabilidade de aplicações ﬁnanceiras no ano até novembro

São Paulo
ernanif@dci.com.br

Após altas expressivas do
Ibovespa e do dólar até novembro, o investidor deve
manter prudência nos aportes
pelos próximos quatro meses,
até conhecer claramente a viabilidade da proposta de reforma da Previdência Social do
governo de Jair Bolsonaro.
Em 11 meses fechados deste ano, o Ibovespa valorizou
17,15% e fechou a última sexta-feira aos 89.504 pontos, sinal de otimismo com a próxima gestão, que terá o liberal
Paulo Guedes como ministro
da economia e sua agenda de
privatizações de estatais. Em
novembro, a elevação do índice ficou em 2,38%, mesmo
depois da disparada de
10,19% em outubro.
Mas, no mesmo período de
comparação, o dólar Ptax – a
média calculada pelo Banco
Central – também avançou
16,78%, do valor de R$ 3,308
no final de dezembro do ano
passado para R$ 3,8633 no
encerramento do mês de novembro. Esse aumento reflete
preocupações com o cenário
internacional, mas também
está relacionado às incertezas sobre a questão fiscal.
“Depois da eleição até havia uma expectativa de que o
dólar caísse mais. Isso não
ocorreu porque houve a saída
de estrangeiros da bolsa de
valores (B3) e do País, muito
preocupados com o ajuste
fiscal e a situação das contas
públicas”, avalia o economista e diretor de câmbio da FB
Capital, Fernando Bergallo.
Ele contou que os agentes
do mercado não gostaram
das declarações recentes do
presidente eleito Jair Bolsonaro e do filho dele, o senador eleito, Eduardo Bolsonaro, sobre o tema reforma da
G
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PONTO A PONTO
1. Poupança.
A caderneta com aniversário
em primeiro de dezembro
rendeu apenas 0,37%.
2. CDBs.
Os depósitos bancários
remunerados renderam
entre 0,35% e 0,5% no mês.
3. Títulos de inflação.
Com a baixa do IPCA,
fecharam com ganho bruto
entre 0,15% e 0,30% no mês.
4. Fundos DI.
O rendimento bruto das
carteiras DI ficou entre 0,4%
e 0,55% em novembro.

Previdência. “Quando Bolsonaro fala que a proposta do
Michel Temer é muito dura, e
aquela declaração do filho dele
para investidores nos Estados
Unidos não pegou bem, de
que a reforma pode não ser
aprovada. O mercado não gosta, e o dólar sobe por causa do
aumento das incertezas sobre
as contas públicas”, afirmou.
Na recomendação do economista, o investidor deve ter
precaução com os investimentos em bolsa de valores (ações)
até que a nova proposta de reforma seja conhecida pelo
Congresso. “Os 100 primeiros
dias do novo governo serão
muito importantes, e dependendo do alcance da proposta
[robusta ou mais leve] vai se
avaliar o risco Brasil”, disse.

Para o administrador de carteira de valores mobiliários independente Fabio Colombo,
depois de altas tão significativas na bolsa, o ideal seria o investidor vender “um pouquinho” para obter os lucros.
“O viés doméstico é otimista
para bolsa, o Paulo Guedes
tem uma linha liberal. Mas, se
vier uma reforma da Previdência mais leve, o mercado não
vai reagir bem”, avisa.
Colombo aponta mais riscos
decorrentes do cenário internacional. “As bolsas americanas já estão num patamar de
exaustão, e temos a guerra comercial do presidente americano Donald Trump que pode
atrapalhar muito”, alerta.
Nas projeções dele para os
próximos 12 meses, com nível
de 95% de confiança, volatilidade recente e inflação projetada, o Ibovespa pode registrar
uma alta de 37% e alcançar os
123 mil pontos, em termos de
estatística (ponto médio). E na
projeção de mínima, cair 16%
para os 75 mil pontos.
O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Pedro
Paulo Silveira, identificou que
alta do Ibovespa em novembro
foi pautada pelo processo político da transição de governo e
pelo cenário internacional. “O
mercado acompanhou os nomes do novo governo e aguarda propostas substanciais. A
economia global ainda está
crescendo, mas com um ambiente mais desafiador, de
guerra comercial”, comenta.
Ela avisa ao investidor de varejo que está pensando em entrar na bolsa de valores que os
investimentos em ações é para
o horizonte de longo prazo. “É
muito importante consultar
com um analista da corretora
antes e acompanhar os relatórios”, orientou o economista.
Sobre o desempenho da renda fixa, a expectativa dele é
que a taxa Selic – em sua mínima histórica de 6,5% ao ano –
fique estável por todo ano de
2019. “Mas há aplicações com

taxas atrativas em CDBs, LCIs,
LCAs, debêntures e fundos diversificados”, destacou.
Já na opinião de Fabio Colombo as aplicações em renda
fixa estão com rendimento
muito baixo, por causa da Selic
estável: poupança; fundos DI e
de renda fixa; e CDBs. “Os títulos indexados à variação do IPCA, também, são opções de investimento para diversificação
de portfólio. Em novembro, o
seu cupom de juros ficou na
faixa 4,0% a 5,0% ao ano, mais
variação do IPCA. Mas com a
previsão de queda do IPCA em
novembro de 0,08%, devem
apresentar resultados fracos”,
completou Colombo sobre o
risco de títulos de inflação.
Sobre o risco das ações, o diretor comercial da Easynvest,
Fabio Macedo, também alerta
ao investidor de varejo que esse tipo de investimento é para
o longo prazo. “A pessoa física
pode compor a sua carteira de
forma gradual para o longo
prazo”, orientou Macedo.
Quanto ao cenário internacional, Macedo observou que a
preocupação com uma escalada da elevação dos juros nos
Estados Unidos diminuiu nos
últimos dias. “Mas vivemos
num mundo globalizado, e o
Brasil pode sofrer com a guerra
comercial [entre EUA e China]”, disse o diretor. Mas ele argumenta que o Ibovespa ainda
está barato em dólar (23 mil
pontos), ante 45 mil pontos, do
pico registrado em 2008.

Saída de estrangeiros
Em relatório divulgado após o
fechamento da sexta-feira, o
economista-chefe da Modalmais, Alvaro Bandeira, disse
que o investidor estrangeiro
seguiu retirando dinheiro da
bolsa brasileira. “Apesar do índice ter batido recorde”, notou.
“Precisamos passar e manter patamar acima de 90 mil
pontos do Ibovespa, mas necessitamos dos investidores
externos alocando recursos
novamente”, relatou Bandeira.
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ANÁLISE

Mercado prevê estabilidade no curto prazo e recuo dos prêmios nos vencimentos de contratos
de longo prazo, sinal positivo para a economia, mas de prêmios menores anuais na renda fixa

Taxa DI para 2020 se ajusta a 6,99% ao ano
ÍNDICE BOVESPA

JUROS
G Os juros futuros fecharam a
sessão regular da última sexta-feira com taxas em queda
na ponta longa e estáveis nos
vencimentos curtos, na contramão da alta do dólar.
A sexta-feira foi de liquidez
fraca, refletindo o compasso
de espera pelo encontro entre
o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping,
que pode trazer novidades
sobre um possível acordo comercial entre os dois países, e
uma série de indicadores domésticos sem surpresa.
A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI)
para janeiro de 2020 fechou
em 6,990%, de 6,982% na
quinta-feira no ajuste, e a taxa do DI para janeiro de 2021
fechou em 7,94%, de 7,953%
na quinta no ajuste. A taxa do
DI para janeiro de 2023 caiu
de 9,123% para 9,07% no
ajuste anterior. A taxa do DI
para janeiro de 2025 terminou em 9,57%, de 9,632%.
Breno Martins, economista
da Mongeral Aegon Investi-

INDICADORES
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mentos, afirma que, num dia
de poucos destaques, o ambiente externo positivo ajuda a
ponta longa a fechar. "Lá fora
está um pouco melhor com todos esperando o que vai vir do
fim de semana. Se sair um
acordo para encerrar a guerra

comercial, os emergentes devem se beneficiar, principalmente após o discurso de
Powell esta semana", disse.
Trump e Xi Jinping se reúnem em jantar no sábado às
19h30, em Buenos Aires, onde
está sendo realizada a reunião

do
G20.
Acompanhando
Trump, o representante de comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), Robert Lighthizer, disse que ficaria surpreso
se o encontro do republicano
com o presidente da China não
fosse um sucesso.
Tanto o PIB do terceiro trimestre quanto o superávit do
setor público consolidado não
tiveram impacto nas taxas. O
PIB subiu 0,8% ante o segundo
trimestre, variação que coincidiu com a mediana das estimativas. Já o setor público fechou outubro com saldo
positivo de R$ 7,798 bilhões
em outubro, acima do teto de
R$ 6,3 bilhões, o que também
não surpreendeu, pois na
quinta o resultado do governo
central, que compõe boa parte
do setor publico, já havia superado as estimativas.
Por fim, também a Aneel
confirmou o que já era esperado e retirou a cobrança de tarifa extraordinária nas contas de
energia em dezembro.

Volatilidade no pregão
O Ibovespa teve um pregão de
instabilidade nesta sexta-feira,
30, e por pouco não emplacou

sua quarta alta consecutiva.
Depois de ter subido 4,87% em
três dias de ganhos e de ter renovado seu pico histórico, o
índice alternou altas e baixas
ao longo de todo o pregão e
acabou por fechar em baixa de
0,23%, aos 89.504,03 pontos.
A alta no mês aconteceu em
meio a uma forte volatilidade
dos preços das commodities,
observa o analista. Na contramão do Ibovespa, os papéis da
Petrobras encerraram novembro com perdas de 6,93% (ON)
e de 7,51% (PN). Na sexta-feira,
essas ações subiram 1,01% e
1,15%, respectivamente.
No pregão, as altas mais significativas ficaram principalmente com as ações do setor
de commodities. Além de Petrobras, subiram Vale ON
(+1,54%) e as siderúrgicas, com
destaque para Usiminas PNA
(+4,12%). Suzano ON avançou
5,03%, como reflexo da conclusão da fusão com a Fibria. As
ações do setor financeiro passaram por ajustes e Bradesco
ON recuou 2,98%. No câmbio,
o dólar à vista encerrou cotado
a R$ 3,8588, em alta de 0,14%.
No mês, a divisa valorizou em
3,5%. /Estadão Conteúdo
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JUROS E TAXAS (MENSAL)
Jun-18

Jul-18

Ago-18

Set-18

Out-18

Nov-18

no ano

12 meses

Selic(%) (1)

0,52

0,54

0,57

0,47

054

0,49

5,89

6,441

TBF(%) (2)

0,4859

0,5070

0,5279

0,4418

0,5132

0,4609

4,9425

5,4611

TR(%) (2)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0000

0,500

Poupança(%) (3)

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

0,5000

5,6140

6,1678

Poupança(%) (4)

0,3715

0,3715

0,3715

0,3715

0,3715

0,3715

4,2240

4,6812

FGTS ( % )

0,2466

0,2466

0,2466

0,2466

0,2466

0,2466

2,7491

2,9996

Salário Mínimo

954,00

954,00

954,00

954,00

954,00

954,00

8,84

8,84

Compra
3,8627
3,8583
3,8400
4,3788
-

Dólar Ptax (1)
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro Ptax (R$)
Ouro - BM&FBOV (2)
Ouro - Nova York (3)

Venda
3,8633
3,8588
4,0700
4,3806
150,70
1.226,00

Agio %
5,9
-

1 Média do Banco Central; R$/US$
2 Preço do contrato futuro padrão da BMM&F, considerando barra de 250 gramas cotação=R$/g
3 Preço da onça troy, que equivale a 31,103 gramas
FONTE: Banco Central, BM&F e DCI

1 Taxa efetiva no mês; 2 Taxa do periodo iniciado no primeiro dia do mês; 3 Crédito no primeiro dia do mês seguinte
(Depósitos até 03/05/2012); 4 Crédito no primeiro dia do mês seguinte (Depósitos até 03/05/2012);
5 Crédito no dia 10 do mês seguinte (TR + Juros de 3% ao ano)

ALUGUEL-REAJUSTE ANUAL

ÍNDICE DE PREÇOS
Maio-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Set-18

Out-18

no ano

12 meses

IGP-DI (FGV)

1,64

1,48

0,44

0,68

1,79

0,26

8,83

10,51

IGP-M (FGV)

1,38

1,87

0,51

0,70

1,52

0,89

9,25

10,79

IPA-M (FGV)

1,97

2,33

0,50

1,00

2,19

1,11

12,19

14,33

IPC-M (FGV)

0,26

1,09

0,44

0,05

0,28

0,51

4,00

4,61

INCC-M (FGV)

0,30

0,76

0,72

0,30

0,17

0,33

3,57

4,00

INPC (IBGE)

0,43

1,43

0,25

0,00

0,30

0,40

3,55

4,00

IPCA (IBGE)

0,40

1,26

0,33

-0,09

0,48

0,45

3,81

4,56

Contratos com
IGP-M
IGP-DI
IPC-FIPE
INPC

Reajuste em
Novembro-18
Novembro-18
Novembro-18
Novembro-18

Pagamento em
Dezembro-18
Dezembro-18
Dezembro-18
Dezembro-18

Fator
1,1079
1,1051
1,0363
1,0400

FONTE: Secovi e PesquisaDCI

IPCA-15 (IBGE)

0,14

1,11

0,64

0,13

0,09

0,58

3,83

4,56

IPC-SP (FIPE)

0,19

1,01

0,23

0,41

0,39

0,48

2,76

3,63

0,07

1,38

0,14

-0,09

0,55

0,58

Aliquota(%)
Isento
7,50
15,00
22,50
27,50

Salário-de-contribuição
até 1.693,72
de 1.693,73 até 2.822,90
de 2.822,91 até 5.645,80

4,21

Selic Diária
Ano
6,40%
DI Over
Média / Ano
6,39%

.

Salário-mínimo
Salário mensal
Mês
0,5183%

SALÁRIO FAMÍLIA (***)

Média / Mês
0,5175%

Salário-família
Salário até R$ 859,88
de R$ 859,89 até R$ 1.292,43

FACTORING

.

*Para cálculo do IR na fonte e carnê-leão das pessoas físicas

Fator Médio
4,17%

1-INSS (%)
954,00
954,00
5.531,31

SALÁRIO MÍNIMO

JUROS

Deduzir (R$)
142,80
354,80
636,13
869,36

1-INSS (%)
8,00
9,00
11,00

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E FACULTATIVOS
Salário-de-contribuição
Valor mínimo (*)
Valor mínimo
Valor máximo

TAXAS DIÁRIAS

IMPOSTO DE RENDA* (TABELA PARA CÁLCULO)
Base de cálculo (R$)
ate 1.903,98
de 1.903,99 ate 2.826,65
de 2.826,66 até 3.751,05
de 3.751,06 até 4.664,68
acima de 4.664,68
Dedução por dependente R$ 189,59

3,77

EMPREGADOS, TRABALHADORES AVULSOS E EMPREGADOS DOMÉSTICOS

.

ICV-SP (DIEESE)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-INSS

R$
954,00

R$
R$ 44,09
R$ 31,07

* Aliquota exclusiva do microempreendedor individual e do segurada(o) facultativo
** Filhos menores de 14 anos ou inválidos
FONTE: Ministério da Previdência Social
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Brasil ocupa 39º lugar em ranking
de 44 países sobre o PIB, diz Austin

SOBE E DESCE
DREAMSTIME

DREAMSTIME

Brasil ficou na 39ª posição em um ranking
de 44 países por taxa
de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB),
elaborado pela Austin Rating.
Com alta de 1,3% no PIB do terceiro trimestre em relação ao
mesmo período do ano passado, o País ficou à frente apenas
da Rússia no grupo de países
que compõem o grupo de países emergentes conhecido como Brics (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul), que registrou alta média de 4,1% no
período. Índia e China lideram
o ranking com alta de 7,4% e
6,5% no terceiro trimestre de
2018 contra o mesmo período
de 2017. Brasil e Rússia, países
tiveram o mesmo desempenho
no trimestre, mas o Brasil ficou
na frente porque o país asiático
não divulgou o resultado do se-

O

VAI E VEM
FRED ARRUDA

CESAR anuncia novo
CEO. Fred Arruda, que foi
superintendente do
CESAR da criação do
instituto até 2005, assume
neste mês de dezembro o
comando executivo da
organização. Além do
CESAR, ele acumula
experiências em empresas
como Pitang, WPD, DELL
EMC e Banco Banorte, e
também como
Conselheiro no Instituto
Eldorado, Parque
Tecnológico da UFRJ e
IDG (Museu do Amanhã e
Museu Paço do Frevo).
Arruda substitui Sergio
Cavalcante, que saiu para
assumir novos desafios.
LEONARDO CENSONI

A Dow anunciou na
última semana o nome do
novo diretor Comercial
para o negócio de
Poliuretanos na América
Latina. Após 20 anos de
atuação no segmento
dentro da companhia,
Leonardo Censoni será
responsável pelos
resultados da área na
região. O executivo
assume a posição
ocupada por Ana Carolina
Haracemiv, transferida
para a Suíça na função de
diretora Comercial para o
negócio de Poliuretanos
da Dow para Europa,
Oriente Médio, Rússia,
África e Índia.

EDGAR DA SILVA RAMOS

A Associação Nacional das
Corretoras e
Distribuidoras de Títulos e
Valores Mobiliários,
Câmbio e Mercadorias
(Ancord) anunciou o
nome de Edgar da Silva
Ramos como o seu novo
presidente. O executivo
ocupava o cargo de
vice-presidente até 27 de
novembro e era sócio da
XP Investimentos CCTVM
S/A, sendo conduzido à
presidência pelos
membros do Conselho de
Administração da
Associação. Ele substitui
Caio Weil Villares, que
saiu para novos projetos.

Do setor público foi de
R$ 7,8 bi em outubro
G Apesar

das
dificuldades fiscais
do setor público, o
superávit primário,
segundo o BC, foi o
melhor resultado
para o mês de
outubro desde 2016.

Entre os BRICs, o País superou apenas a Rússia, graças ao 2º trimestre

gundo trimestre, que é usado pela
consultoria como critério de desempate. Pelas projeções da Austin
Rating, o Brasil terá o pior crescimento entre os Brics em 2018, 1,6%.
Em 2019, o País pode voltar a cres-

DREAMSTIME

cer mais do que a Rússia, 2,5% ante 1,7%. A média de crescimento
nos 44 países pesquisados no período entre julho e setembro de
2018 foi de 2,8%. Os Estados Unidos cresceram 3%.
DÍVIDA
LÍQUIDA

Mulheres trabalham
mais tempo em casa
As mulheres trabalham mais
horas semanais que os homens:
47h contra 45h, de acordo com
dados de 2015. Nos cálculos,
entram o tempo dedicado ao
trabalho remunerado, não
remunerado e tempo de
deslocamento
casa-trabalho-casa. A

Site de notícias é o
mais confiável na web
Em meio ao debate sobre
compartilhamento de notícias
falsas durante a campanha
eleitoral, uma pesquisa realizada
pelo Ibope Inteligência mostrou
que, na hora de buscar
informações confiáveis, 66% dos
brasileiros dizem que os sites de
notícias são as fontes mais

ALBA MENDES

A Tour House, empresa de
soluções customizadas em
viagens corporativas,
eventos e incentivos,
anuncia a contratação de
Alba Mendes como nova
gerente regional de
contas. A executiva atuará
no atendimento de contas
estratégicas para a
América Latina da
Egencia, uma das top 5
de viagens corporativas
no mundo, sendo
representada no Brasil
pela Tour House. Alba é
graduada em Letras pelo
Mackenzie, em Marketing
pela Anhembi Morumbi e
possui MBA em Gestão
Empresarial pela FGV.

SUPERÁVIT
PRIMÁRIO

composição desse tempo
permanece desigual entre os
sexos, com as mulheres
dedicando 18h por semana a
mais aos afazeres domésticos.
Os dados mostram que, de 2001
a 2015, as mulheres aumentaram
em 7h semanais o tempo
disponível para lazer, enquanto
que, para os homens, esse
aumento foi de 4h. Para elas, isso
se deve à diminuição no tempo
gasto com trabalhos domésticos.

seguras da internet. O estudo
revelou, porém, que apenas 5%
dos entrevistados dizem confiar
no conteúdo que recebem via
Facebook. Quando a informação
chega pelo WhatsApp, o índice
cai para 4%. “O resultado dessa
pesquisa mostra, com muita
clareza, a força da boa
informação jornalística”, disse o
diretor executivo da Associação
Nacional de Jornais (ANJ),
Ricardo Pedreira.

EUA e China
suspendem novas
tarifas por 90 dias
A China e os Estados Unidos
concordaram em não aplicar tarifas
adicionais, em meio a negociações
que visam alcançar um acordo
dentro de 90 dias. A Casa Branca
informou no sábado (01) que o
presidente dos EUA, Donald Trump,
falou ao presidente chinês, Xi
Jinping que não aumentará as
tarifas sobre US$ 200 bilhões em
bens chineses para 25% em 1 de
janeiro, como anunciado
anteriormente. Pequim, por sua vez,
concordou em comprar uma
quantidade não especificada de
produtos agrícolas, energéticos e
industriais. Os dois países também
terão novas negociações
comerciais. Caso não se chegue a
um acordo dentro de 90 dias,
ambos os lados concordaram que
as tarifas de 10% serão elevadas
para 25%.

DREAMSTIME

CURTAS

CIFRAS DO DIA

REFORMA

Se as previsões
do Tesouro
estiverem
corretas, a
meta fiscal será
cumprida com
folga, diz o
Banco Central

AFTOSA
O prazo para a
vacinação de
bovinos contra
a doença foi
estendido até o
dia 10 desse
mês, informou
o Mapa

G Dívida

líquida em
outubro, de 53,3% do
PIB, atingiu maior
percentual desde
maio de 2004. O BC
diz que alta de 7,1%
no câmbio no mês
passado, impactou o
resultado.
DREAMSTIME

INVASÃO DE
BANCO DE DADOS
Da Marriott pode
afetar 500 milhões
G Marriott

admite
que hackers tiveram
acesso a banco de
dados de reservas de
sua rede Starwood,
expondo dados
pessoais de cerca de
500 mi de visitantes.
DREAMSTIME

153 mi

O Deutsche
Bank e o UBS
elogiaram o
corte de 12 mil
vagas e a venda
de ativos de
saúde animal
da Bayer

EXPECTATIVA

Está no maior nível
desde maio de 2004

De reais foi a emissão de Letras
Imobiliárias Garantidas (LIG)
anunciada pelo Santander
Brasil na sexta-feira (30), com
prazo de três anos sem liquidez

Cúpula do G20
defende uma
reforma da OMC
O comunicado final da reunião de
cúpula do G20 defendeu, pela
primeira vez, a realização de uma
reforma na Organização Mundial do
Comércio (OMC). O documento,
assinado pelos líderes das 20
maiores economias do mundo,
reafirmou a importância do sistema
multilateral de comércio, mas
reconheceu que seus resultados
estavam aquém dos objetivos. "Nós
assim apoiamos uma necessária
reforma na OMC para melhorar
seus funcionamento", diz o texto,
sem deixar claro de que forma
essas regras poderão ser
modificadas. Não há qualquer
menção à escalada de medidas
protecionistas por parte dos
membros do G20, sobretudo à
guerra comercial entre Estados
Unidos e China.

SEGURO DE RISCO
PESSOAL CRESCE
8,3% em relação a igual
período de 2017
G As

1,4 bi
De dólares foi o valor recebido
pela Marfrig pela venda da
subsidiária Keystone Foods
para a norte-americana Tyson
Foods

659,4 mi
De reais foi o preço pago pela
Cemig por ações detidas pelo
BB-Banco de Investimento, BV
Financeira e pelo Banco
Santander na Rio Minas
Energia Participações (RME).

contratações de
seguros para riscos
pessoais como
seguro de vida
somaram R$ 9,5
bilhões no terceiro
trimestre do ano.
DREAMSTIME

UM TERÇO DOS
ESTUDANTES
Homossexuais tenta
suicídio no Reino Unido
G Uma

pesquisa feita
em universidades
britânicas mostrou
que um terço dos
estudantes GLBT
tentou suicídio após
discriminações.
Textos / Agências

Pesquisa da Ello Agronegócios mostra que 40% da participação feminina no
setor é composta por pessoas entre 17 e 25 anos e 37% delas são graduadas

Vale do Piracicaba conta com
mulheres jovens e preparadas
FOTOS PÚBLICAS

AGRONEGÓCIO
DIÁRIO COMÉRCIO
INDÚSTRIA & SERVIÇOS
EDIÇÃO DE SÃO PAULO
SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDAFEIRA, 1, 2 E 3 DE DEZEMBRO DE
2018

RADAR SP

Show homenageia
Dona Ivone Lara na
Galeria Olido
O show “Anná canta Ivone
Lara” homenageia Dona
Ivone Lara, a primeira
mulher a entrar na ala de
compositores do samba. A
entrada é gratuita, com
ingressos entregues uma
hora antes. A apresentação
acontece no dia 7 de
dezembro, às 20h. A Galeria
Olido fica na Avenida São
João, 473. / Agências. FOTO: GEOVANA
DOURADAS

Fernanda Gütschow
São Paulo
fernandagutschow@dci.com.br

As mulheres que trabalham
no Vale do Piracicaba são jovens, capacitadas e com boa
formação acadêmica, de acordo com uma pesquisa inédita
realizada pela empresa Ello
Agronegócios, em parceria
com o Agtech Valley.
O estudo mostra que 40% delas têm entre 17 e 25 anos, 37%
têm graduação completa e 28%,
pós-graduação. As características traçadas têm relação com a
vocação do ecossistema da região, onde estão importantes
centros de inovação e tecnologia da agropecuária, como a Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP), o
Centro de Energia Nuclear da
Agricultura (Cena) e o Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC).
Mesmo com a boa capacitação, essas mulheres ainda têm
ocupações medianas dentro
das organizações onde trabalham. O levantamento aponta
que 30% trabalham como colaboradoras em instituições de
ensino e pesquisa e 29% em empresas de insumos e cooperativas. Apenas 19% são proprietárias ou sócias das instituições.
“As mulheres têm uma forma-

G

Apesar da capacitação, as mulheres ainda ocupam cargos medianos

ção profissional muito boa, mas,
apesar disso, elas ainda ganham
salários medianos. Das entrevistadas, 35% ganham até R$ 2 mil”,
disse a gestora de Comunicação e
Marketing da Ello Agronegócios,
Flávia Romanelli.
A gestora afirmou que há menos mulheres em cargos gerenciais (16%) do que estagiárias
(17%) na região analisada.

Dificuldades
Outro desafio enfrentado é o preconceito de gênero no ambiente
profissional. As mulheres ainda
ganham menos do que os homens, mesmo executando as

Empresários mostram
otimismo com 2019
Theatro Municipal
recebe programação
para Dia do Palhaço
A Secretaria Municipal de
Cultura promove, nos dias
10 e 11 de dezembro, às 19h,
duas noites de gala do circo
com apresentações do
espetáculo “A Lona Uniu as
Gerações”. O evento gratuito
celebra o Dia do Palhaço. O
Theatro Municipal de São
Paulo fica na Praça Ramos
de Azevedo. / Agências. FOTO:
CINTIA ROMA

ECONOMIA
Milton Paes
Campinas
milton.paes@dci.com.br

Muitos empresários de Campinas estão com olhar positivo
em relação ao desempenho da
economia no ano que vem – e
estão cada vez mais convictos
de que a hora é adequada para
os investimentos.
Existem várias formas de aplicações no mercado que podem
se beneficiar desta ocasião e
proporcionar retorno positivo
aos investidores.
O sócio fundador da Vanguar-

G

da Capital, Claudio Porto Foresti
acredita que mudanças no Brasil
podem promover o crescimento
de setores antes estagnados e estimular o País também frente ao
mercado externo.
“As dúvidas em relação ao crescimento da China, Zona do Euro
e esgotamento da expansão
americana permitem que o Brasil
se torne novamente uma peça
importante no cenário global”,
afirma o entrevistado.
Tanto os grandes quanto os pequenos investidores sentem a diferença em tempos de crise, com
o mercado volátil e incerto. O empresário Marcos Peron, que se
considera um pequeno investidor, faz aplicações diversas desde

mesmas funções, e elas têm mais
dificuldade em serem promovidas ou ocuparem cargos mais altos no Vale do Piracicaba.
Além disso, segundo a pesquisa, 29% disseram já ter sofrido assédio moral e 11% já sofreram assédio sexual no trabalho.
Por outro lado, o levantamento
indica uma melhora na cultura
organizacional das instituições
rurais. A maioria das mulheres
entrevistadas (57%) afirmou não
ter problemas para liderar funcionários. O progresso pode ser
percebido nas notas dadas por
elas ao ambiente de trabalho:
20% avaliaram com nota 10; 24%

2007 e percebe que a mudança
política é capaz de trazer expectativa de melhorias econômicas,
mas é importante estar atento.
"Quando surgem notícias que
beneficiam as empresas há uma
euforia e é preciso estar atento às
boas oportunidades”, orienta.
O otimismo também está
presente entre os comerciantes. O escritório E.Faigle e
Maggioni, especializado em
franquias e em lojas de shoppings centers, contabilizou
um aumento considerável da
intenção de investimento na
semana após as eleições.
O sócio fundador da Veccon
Empreendimentos Imobiliários
Fabiano Vendramini observa que
há alguns anos o brasileiro não
demonstrava esse otimismo.
“Uma vertente significativa da
economia é movida pela expectativa”, diz ele, ao projetar melhoras para o ano que vem.

Roda de conversa
aborda benefícios da
produção orgânica
A Casa Orgânica (Rua
Fidalga, 346) abrirá suas
portas no dia 8 de dezembro
para uma roda de conversa
sobre saúde, meio ambiente
e sobre o desenvolvimento
do setor de orgânicos. O
evento gratuito, que
acontece a partir das 16h,
contará com a presença de
Alexandre Harkaly e Luciana
Juhas. / Agências. FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação e Agências
São Paulo
redacao@dci.com.br
G O governador eleito de São
Paulo, João Doria, anunciou,
na última sexta-feira (30), a cúpula das Polícias no Estado
que assumirá em 2019.
O tucano irá manter o coronel
Marcelo Vieira Salles no comando geral da Polícia Militar.
Para delegado-geral, foi escolhido Ruy Ferraz Fontes, chefe
do Departamento de Narcóticos (Denarc) considerado especialista em investigar o PCC.

Após prometer que nomearia
um policial e escolher um membro do Exército para comandar a
Secretaria de Segurança Pública
causando ruído entre aliados –,
Doria também anunciou a criação de duas secretarias executivas, uma para a Polícia Civil e outra para a Militar.
O coronel Álvaro Batista Camilo, ex-vereador e deputado estadual, que participou do plano de
segurança de Doria, foi escolhido
para a Secretaria Executiva da
PM. Já na Civil, vai assumir o novo cargo o delegado Youssef Abou
Chahin, que já teve o posto de delegado-geral do estado.
Segundo integrantes da gestão,
os novos cargos terão a função de

Seade projeta
alta de 2,5%
para o PIB
ATIVIDADE
Da Redação
São Paulo
redacao@dci.com.br

assessorar o secretário, o general
João Camilo Pires de Campos.
"Vamos integrar as nossas polícias com o que há de mais moderno", afirmou o governador
eleito na última sexta.

A Fundação Seade apresentou, na última sexta-feira (30),
a projeção para o crescimento
do Produto Interno Bruto
(PIB) do Estado de São Paulo
em 2018. Para a entidade, o
avanço será de 2,5%.
Entre os setores econômicos, a
indústria deverá crescer 3,2%,
destacando-se a indústria de
transformação (4,5%). Para a
agropecuária, prevê-se um
avanço de 2,3% e, para o setor
de serviços, de 2,0%.
Entre as Regiões Metropolitanas (RMs), devem ter destaque
os crescimentos das RMs de
Sorocaba (6,2%), do Vale do Paraíba e Litoral Norte (3,4%) e de
Campinas (2,9%).
Já as Regiões Metropolitanas
de São Paulo e da Baixada Santista devem crescer abaixo da
média estadual (1,9% e 1,8%,
respectivamente).

Marcola
Na apresentação, Doria não respondeu se é favorável à transferência de Marcola, maior líder do
PCC, para um presídio federal,
tópico que divide a atual gestão.
Segundo o governador eleito, este assunto deve ser resolvido pela
administração que comanda o
estado hoje, chefiada por Marcio
França (PSB). Doria disse apenas
que o estado será “implacável”
com o crime organizado.

Métodos
As perspectivas para o crescimento econômico foram apresentadas em um evento para a
discussão dos métodos de previsão para o PIB do Estado de
São Paulo, realizada na capital.
Os técnicos analisaram o uso
de modelos de séries temporais para prever a trajetória da
atividade econômica paulista,
além dos possíveis cenários de
crescimento para 2018 e 2019.

Doria anuncia nomes da cúpula da segurança
EXECUTIVO

com nota 9; e 26% com nota 8.
Para Romanelli, os resultados
mostram que talvez haja uma
melhora na questão da liderança
e que a realidade vem mudando
aos poucos. “Eu acho que é um
quadro mais atual. A gente tem
muitas startups na região, com
gestores muito jovens e com uma
visão diferenciada do mundo
corporativo que estamos acostumados”, explicou.
Desde 2016, Piracicaba está
sendo vista como o Vale do Silício
do agronegócio brasileiro. A região concentra mais de 50 agtechs, aceleradoras, hubs de inovação, incubadoras e centros de
ensino e pesquisa no setor.
A maioria (95%) é do Sudeste do
Brasil, apesar de haver representantes de quase todas as regiões,
exceto da Norte. Dessas, 90% são
do Estado de São Paulo e 46%
nasceram na região.
“Piracicaba tem oportunidades
no agronegócio e a mulher pode
continuar fixada na cidade”, disse
a gestora da Ello Agronegócios.
Por conta da conjuntura, o levantamento mostrou que as mulheres têm suas carreiras profissionais como prioridade, o que
condiz também com o perfil de
pessoas mais novas. Questionadas sobre ambições relacionadas
ao trabalho, 81% pretendem ter
ascensão na carreira, 50% querem empreender e 44%, estudar.
Somente 13% planejam se casar e
12% querem ter filhos.
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São Paulo

Na cidade do interior paulista, Prefeitura organizou programação que contará com concertos,
peça de teatro, desfile de carros alegóricos, cinema ao ar livre e decorações em prédios públicos

Indaiatuba terá agenda especial para
o Natal durante o mês de dezembro
FOTOS: DIVULGAÇÃO

FESTAS
Milton Paes
Campinas
milton.paes@dci.com.br
G Diferentemente de outras cidades da região metropolitana
de Campinas, onde as decorações especiais de Natal já não
são feitas há alguns anos – sob
a alegação da falta de recursos
–, a prefeitura de Indaiatuba
divulgou uma programação
ousada para a data.
Entre os eventos preparados pela secretaria de cultura
municipal, está a já tradicional Parada de Natal, que
acontece há seis anos no município. O evento oferecerá
diversas atrações culturais,
gratuitas para toda a família,
com apresentações de música, dança, orquestra, peças
teatrais, entre outras.
A secretária de cultura, Tânia Castanho, disse que a intenção é proporcionar um
pouco mais de alegria para a
população de Indaiatuba
nesta época do ano.
“Dentro da programação
teremos pela primeira vez a
apresentação
denominada
Encantos de Natal pelo Mundo, que reunirá vários corpos
estáveis da secretaria de cultura em uma grande apresentação de música, dança e teatro, envolvendo a banda da
Corporação Vila Lobos, a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, o Coral da Cidade de
Indaiatuba e o Coral da Terceira Idade, além dos grupos
de dança e do núcleo de teatro da secretaria. Será uma
apresentação belíssima. Estamos preparando tudo com
muito carinho e esperamos
que a população curta e prestigie”, afirmou ela.
Este ano o tradicional desfile natalino contará com
dois novos carros alegóricos,
o “Quebra Nozes” e a “Caba-

Parada de Natal de 2017: evento reuniu uma multidão na região central da cidade, no interior de São Paulo

Evento do ano passado também contou com carros alegóricos

Zoo de Bauru recebe câmara
fria para animais silvestres
MEIO AMBIENTE
Anna Maria Ferreira
Bauru
anna.ferreira@dci.com.br
G A Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart), do grupo
Invepar, entregou, na última
semana, a primeira câmara
fria do País, que foi instalado
na sede do Zoológico de Bauru. A iniciativa deve marcar
uma nova fase para o estudo
das espécies da fauna brasileira que ocorrem na região.
Com o equipamento, os
pesquisadores poderão conservar material biológico de
animais selvagens para a formação de um banco de ma-

téria orgânica e material para
pesquisas científicas, entre outras substâncias.
Entre as matérias que a câmara de 36 metros cúbicos armazenará estão as carcaças de
animais silvestres vítimas de
atropelamento, que serão catalogadas e mantidas à disposição de pesquisadores.
Por meio desse banco será
possível fazer análises genéticas mais detalhadas e pesquisas sobre os hábitos alimentares da fauna da região, sem
necessidade de interferir no
ambiente natural destes animais usando métodos como a
captura e a sedação.
Para o diretor do Zoológico
de Bauru, Luiz Pires, esse projeto possibilitará aos pesquisa-

dores e estudantes que desenvolvem projetos na área ter
acesso a um material que antes era descartado. “Esperamos
que esse conhecimento também sirva para que cada vez
menos atropelamentos ocorram nas nossas estradas”,
acrescentou Pires.
A entrega do equipamento
faz parte de um protocolo de
intenções assinado em abril
deste ano entre o município e
as empresas Entrevias Concessionária de Rodovias S/A e a
Concessionária Auto Raposo
Tavares S.A (CART), para o desenvolvimento de ações conjuntas e integradas, visando
atendimento a animais silvestres resgatados nas rodovias
administradas por essas concessionárias.
Pelo protocolo de intenções,
também cabe às empresas a
reforma, ampliação e modernização do setor de quarentena do Zoológico.

na de Inverno do Papai Noel”.
Entre carros alegóricos e alas,
serão 44 itens, somando mais
de 800 pessoas na avenida, entre alunos das oficinas da secretaria de cultura, da secretaria da educação, da secretaria
de esportes, da secretaria de
saúde e do Funssol (Fundo Social de Solidariedade). A Parada acontecerá em dois finais
de semana seguidos, no último
sábado (1) e 8 de dezembro, na
Marginal Esquerda do Parque
Ecológico, próximo ao barco.
A decoração de natal na cidade vai ser ampliada e ganhar
cara nova. Pela primeira vez a
Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Marginal do
Parque Ecológico, será decorada com iluminação de árvores
natalinas, que irão da rotatória
do Colégio Objetivo até a
Guarda Municipal, no Jardim
Morada do Sol. As ruas Cande-

lária, XV de Novembro, 24 de
Maio e a Pedro de Toledo também serão decoradas, com travessões e estrelas cadentes na
região central da cidade.
A fachada da prefeitura ganhará arabescos e projetores
de ilustrações natalinas em
movimento, enquanto a área
em frente ao paço municipal
contará com um balão de 7,5
metros, além de bolas e travessões e um grande presépio.
Já a Praça Prudente de Moraes vai ganhar uma decoração
com destaque para anjos e estrelas, além de um grande Papai Noel na fonte. A Praça
Dom Pedro será adornada com
a temática do inverno com
muitos flocos de neve.

Eventos
Dentro da programação “Encantos de Natal” está incluída,
na sexta feira, dia 7 de dezembro, uma sessão de cinema a
céu aberto, que acontecerá às
20h, na Marginal Direita do
Parque Ecológico, em frente à
Prefeitura. O filme apresentado será “O Expresso Polar”.
Na quinta-feira, dia 13 de
dezembro, às 20h, ocorre a
apresentação da Peça “O Boi e
o Burro” no Ciaei. De forma
simples e bem humorada a peça mostra o nascimento de Jesus Cristo através do ponto de
vista do Boi e do Burro. A peça
é baseada na obra de Maria
Clara Machado e tem classificação livre.
Na sexta feira, dia 14 de dezembro, às 19h30, ocorre a
Apresentação da Orquestra Jovem no Centro Cultural Hermenegildo Pinto (Piano). No
sábado, dia 15 de dezembro e
no domingo, dia 16 de dezembro, às 20h vai ocorrer o Festival de Dança “A Bela e a Fera”,
no Ginásio Municipal de Esportes. Ainda no domingo, dia
16, às 9h45 está marcado um
Concerto de Natal, feito pela
Orquestra e Coro na Vila Kostka (Mosteiro de Itaici).

Santa Bárbara lança biometria
facial nos ônibus municipais
TRANSPORTE
Anna Maria Ferreira
Bauru
anna.ferreira@dci.com.br
G Os usuários do transporte
público de Santa Bárbara
d’Oeste passam a contar, desde sexta-feira (30), com uma
nova tecnologia, a biometria
facial nos ônibus municipais,
que visa trazer segurança e
praticidade no embarque dos
passageiros.
A implantação do sistema
começará pelos usuários que
têm o direito à gratuidade no
transporte, como é o caso
dos idosos com mais de 65
anos. Os 32 ônibus da frota

receberão o equipamento gradativamente.
Após os idosos, a prefeitura
cadastrará a biometria facial
dos demais grupos que recebem benefícios, como estudantes, passe vida, passe inclusão e alunos da Guarda
Mirim e, por último, a população em geral. No caso dos idosos, trará segurança e agilidade
ao embarque, que passará a
ser pela porta dianteira.
Para utilização da biometria,
o usuário precisa se cadastrar
na Diretoria de Gestão de
Transporte Municipal, na Rua
Santa Bárbara, 891 – Centro,
onde será captada a imagem
do rosto e entregue um cartão
com registro do benefício da
gratuidade de uso pessoal.
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Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda. - CNPJ Nº 61.464.749/0001-84- NIRE nº 35.208.859.518

07:25

Café da Manhã

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Sócios
Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda., sociedade empresária com sede na Avenida Paulista, 1000, 10º andar, conjunto 1002,
Bairro Bela Vista, em SP/SP, em conformidade com o art. 1.078 do Código Civil de 2002, Lei n.º 10.406 de 10.01.2002, convoca Assembleia
Geral de Sócios, a ser realizada no endereço da sede social antes referido, no dia 11/12/18, às 11 hs, em 1ª convocação, a ser instalada
com a presença de no mínimo ¾ do capital social, para tratar da seguinte pauta do dia: (i) Apreciação das contas da administração dos anos
base de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; (ii) Deliberação quanto ao balanço patrimonial e destinação dos resultados
acumulados nos respectivos exercícios. São Paulo, 03/12/18. Hugo Enéas Salomone – Sócio Administrador. (01, 04 e 05/12/2018)

Brampac S.A.

08:00

Reunião
com Prospect

09:30

Conference Call
com a Diretoria

10:45

Pausa para um
Café Especial

11:00

Entrevistar
candidato

CNPJ 61.149.084/0001-14
Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os Srs. Acionistas da Brampac S.A., CNPJ 61.149.084/0001-14, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 12 de dezembro de
2018, às 14:00 horas, na sede social, à Avenida José Giorgio, 301, Galpão A2, Granja Viana II, Cotia, Estado de São Paulo, CEP 06707-100 a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Apuração de Resultados, Balanço Geral
Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 2016. b) Proposta da
administração para não distribuição de dividendos. c) Eleição da diretoria. d) Outros assuntos de interesse social. Os documentos a que se refere
o artigo 133 da Lei 6.404/76 foram publicados e colocados à disposição dos acionistas no dia 30 de outubro de 2018. Jacques Siekierski - Presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPER SÃO PAULO COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS,
PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE SÃO PAULO
Através do presente edital, o Sr. Anderson Aparecido Malafaia Mendes, na qualidade de presidente da “COOPER SÃO PAULO
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE SÃO PAULO”, inscrita no CNPJ nº.
29.804.699/0001-24, convoca à todos os associados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em: Data e
horário: No dia 08 de dezembro de 2018, às 10:00 horas em 1ª. chamada ou às 11:00 horas em 2ª. chamada caso não se tenha
atingido o número mínimo de 2/3 (dois terços) dos cooperados para a realização da Assembleia em 1ª. chamada ou às 12:00
horas em 3ª. chamada caso não se tenha atingido a maioria simples dos cooperados para a realização da Assembleia em 2ª.
chamada. Local: Devido a sede da cooperativa não possuir estrutura física capaz de acomodar à todos os associados, o local da
Assembleia será nesta cidade de São Paulo, à Rua Machado de Assis, nº. 348, bairro Vila Mariana, Estado de São Paulo, CEP 04106000. Na referida Assembleia será realizada a deliberação da seguinte ordem do dia: i) Alteração das atividades da cooperativa;
ii) Eleição da nova diretoria e conselho fiscal da cooperativa; iii) Saída e Ingresso de novos cooperados; iv) Compra de um veículo;
v) Reforma do Estatuto Social; e vi) Demais assuntos de interesses dos associados.

Elizabeth S.A. – Indústria Têxtil
CNPJ/MF n. 48.038.541/0001-35 - NIRE 35-3.0010553.2
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Com fundamento no artigo 123, § único, “b” da Lei das S.A., não tendo o Conselho de Administração da companhia tomado,
no prazo de 60 dias, as providências necessárias para (a) a substituição de conselheiro que renunciou ao cargo e cujo mandato já expirou, (b) eleição de novos conselheiros, tendo em vista a expiração do mandato também de todos os demais conselheiros, e (c) ﬁxação da remuneração dos administradores, o que também deixou de ser feito quando da assembleia geral
ordinária de 18/05/18, que aprovou as contas do exercício de 2017, a acionista Rio Purus Participações S.A., detentora de
ações representativas de 55% do capital votante da companhia, convoca os acionistas da Elizabeth S.A. Indústria Têxtil
(“Companhia”) para participarem, querendo, de AGE a realizar-se no dia 10/12/18, às 12hs, na sede social da Companhia,
na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, sobreloja, sala Elizabeth, SP/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia (a)
eleição dos membros do conselho de administração da Companhia para o mandato de 2 anos a contar da data da assembleia; e (b) ﬁxação da remuneração global dos administradores. Rio Purus Participações S.A. (30/11/2018, 01 e 04/12/2018)

Vicunha Aços S.A.

12:30

Almoço
Executivo

CNPJ/MF n. 04.213.131/0001-08 - NIRE 35-3.0018308.8
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Com fundamento no artigo 123, § único, “b” da Lei das S.A., não tendo o Conselho de Administração da companhia
tomado, no prazo de 60 dias, as providências necessárias para (a) a substituição de conselheiro que renunciou ao cargo
e cujo mandato já expirou, (b) eleição de novos conselheiros, tendo em vista a expiração do mandato também de todos
os demais conselheiros, e (c) ﬁxação da remuneração dos administradores, o que também deixou de ser feito quando
da assembleia geral ordinária de 15/05/18, que aprovou as contas do exercício de 2017, as acionistas Vicunha Steel
S.A. e Rio Purus Participações S.A. convocam os acionistas da Vicunha Aços S.A. (“Companhia”) para participarem,
querendo, de AGE a realizar-se no dia 10/12/18, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rua Henrique Schaumann,
nº 270/278, sobreloja, sala Vicunha Aços, SP/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia (a) eleição dos membros
do conselho de administração da Companhia para o mandato de 2 anos a contar da data da assembleia; e (b) ﬁxação da
remuneração global dos administradores. Rio Purus Participações S.A. e Vicunha Steel S.A. (30/11/2018, 01 e 04/12/2018)

Holding Mac Fam Participações S/A

13:50

15:30

18:00

Treinamento
de equipe

Café da tarde

Happy Hour

Atrasar-se para compromissos
não é mais uma opção.
Em meio à rotina agitada de
São Paulo, surpreenda sua
lista de contatos com a
praticidade do Octavio Café.
A maior cafeteria da América
Latina oferece um espaço
exclusivo para sediar eventos,
reuniões, workshops, entre
outros.
Salas de alto padrão que
aliam conveniência, conforto
e segurança.
Faça sua reserva:
eventos@octaviocafe.com.br

CNPJ/MF nº 08.812.923/0001-50 - NIRE nº 35.300.340.388
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 01/11/2018
Data, Hora e Local: 01/11/2018, às 10 horas, na sede, Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Sorocaba/SP.
Presença: 100% do capital social. Mesa: Luiz Maciel de Lima Filho - Presidente, e Luiz Francisco Maciel de
Lima - Secretário. Convocações: Dispensada. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) a redução do
capital social em R$ 270.000,00, por ser considerado excessivo ao objeto social; (ii) restituição aos acionistas, Luiz
Maciel de Lima Filho e Roseli Rodrigues de Lima, do bem imóvel transmitido para integralização, assim descrito:
Uma Unidade Autônoma UA 33, SR 6 – VC 43, do Condomínio Residencial Fazenda Lago Azul - C - 1, situada na área
urbana do Município de Araçoiaba da Serra, SP, junto a Rodovia Raposo Tavares (SP 270) - KM 113+49 metros, do lado
direito de quem procede de São Paulo, pertencente ao Setor Residencial 6 e com frente principal a Via de Circulação 43;
(iii) Os demais acionistas concordam e renunciam ao direito; (iv) alteração do valor do capital social de R$ 5.294.533,00,
para R$ 5.024.533,00; (v) alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social: Artigo 5º: O capital social da
Sociedade, totalmente integralizado, expresso em moeda corrente nacional, é de R$ 5.024.533,00 representado por
5.024.533 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (iv) Consolidação do Estatuto Social. Autorizar que a
Administração tome as medidas necessárias à implantação das deliberações tomadas. Encerramento: Nada mais,
lavrou-se a ata. Sorocaba, 01/11/2018. Luiz Maciel de Lima Filho - Presidente e Acionista; Luiz Francisco Maciel de Lima
- Secretário e Acionista; Roseli Rodrigues de Lima, Carolina Maciel de Lima, Mariana Maciel de Lima - Acionistas.

GADP - CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
C.N.P.J. nº. 08.706.390/0001-21
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos o(a)s Sr(a)s Cotistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
10/12/2018, segunda-feira, as 19h30 em primeira convocação e 20h em segunda convocação. Local: Alameda Campinas, 1213
- Jardins, São Paulo - SP, 01404-001. Pautas: 1) Análise e deliberação sobre a aprovação ou não da proposta de entrada na
sociedade do Dr. Fábio de Vasconcelos Papa: 1.A) Proposta do Dr. Fábio de Vasconcelos Papa: aquisição de 35129 cotas de
classe C, ao preço de R$2.183.357,20, a serem pagos da seguinte forma: R$1.638.899,30 com ativos geradores de receita
valorados em estudo de fluxo de caixa descontado, e R$544.457,90 pagos através de valoração de sua performance e potencial
de competências e capacidades. 2. Análise e deliberação sobre a aprovação ou não da proposta de entrada na sociedade do
Dr. João Nathanael Torres: 2.A) Proposta do Dr. João Nathanael Torres: aquisição de 25677 cotas de classe C ao preço de
R$1.595.890,32 a serem pagos da seguinte forma: R$1.251.066,99 com ativos geradores de receita valorados em estudo de fluxo
de caixa descontado, e R$344.823,34 pagos através de valoração de sua performance e potencial de competências e capacidades. 3. Análise e deliberação sobre a aprovação ou não da proposta de entrada na sociedade do Dr. Eduardo de Araújo Borges:
3.A) Proposta do Dr Eduardo de Araújo Borges: aquisição de 9505 cotas de classe C ao preço de R$590.789,12 a serem pagos
da seguinte forma: R$216.928,03 com ativos geradores de receita valorados em estudo de fluxo de caixa descontado, e
R$373.861,09 pagos através de valoração de sua performance e potencial de competências e capacidades. 4. Análise e
deliberação sobre a aprovação ou não da proposta de entrada na sociedade do Dr. Fabrizio Rizzardi: 4.A) Proposta do Dr. Fabrizio
Rizzardi: aquisição de 41662 cotas de classe C ao preço de R$2.589.395,50 a serem pagos da seguinte forma: R$2.070.345,63
com ativos geradores de receita valorados em estudo de fluxo de caixa descontado, e R$519.049,87 pagos através de valoração
de sua performance e potencial de competências e capacidades. 5. Análise e deliberação sobre o plano orçamentário 2019. 6.
Análise e deliberação sobre a próxima etapa para análise de joint venture com Grupo Anestesiologistas Associados Paulista GAAP. 7. Informações e assuntos de interesse geral. São Paulo, 30 de novembro de 2018.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476
Edital de Convocação – Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Srs. titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, da Concessionária
Rodovias do Tietê S.A. (“Companhia” e “Debêntures”, respectivamente), cuja escritura foi celebrada em 14/05/2013 entre
a Companhia e a Pentágono S.A. DTVM, na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos Debenturistas
(“Agente Fiduciário”), conforme aditada (“Escritura de Emissão”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas,
em 2ª convocação, dia 11/12/2018, às 11h00, na sede da Companhia, na Rodovia Comendador Mário Dedini, km
108+657, Salto-SP. Os Debenturistas deverão deliberar sobre a seguinte ordem do dia (“Ordem do Dia”): (a) Autorização
para a prorrogação do prazo previsto para 15/12/2018, conforme deliberado na Assembleia Geral de Debenturistas de
12/11/2018, para que a Companhia: (i) cumpra com as obrigações por ela assumidas, constantes das deliberações das
Assembleia Geral de Debenturistas realizadas em 13/12/2017, 30/04/2018, 30/05/2018, 28/06/2018, 30/07/2018,
30/08/2018 e 12/11/2018; e (ii) recomponha os Saldos Mínimos Obrigatórios das Contas de Reserva, conforme estabelecido no Instrumento Particular de Administração de Contas Bancárias, celebrado em 22/05/2013 entre a Companhia,
o Agente Fiduciário, o Itaú Unibanco S.A., Precision Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado e BTG Pactual
Serviços Financeiros S.A. DTVM, conforme aditado (“Contrato de Administração de Contas”), deliberando, em caso de
aprovação da prorrogação, inclusive sobre a dispensa de constituição dos respectivos Saldos Mínimos Obrigatórios das
Contas Reserva na Data de Verificação que ocorreria em 31/12/2018; (b) Autorização prévia para que a Companhia esteja
dispensada de cumprir os seguintes Índices Financeiros (conforme definido na Escritura de Emissão), estabelecidos na
Cláusula 4.16.3, item “m”, subitens “i” e “ii” da Escritura de Emissão, conforme detalhado abaixo: (i) Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida, conforme fórmula descrita no Anexo I à Escritura de Emissão, exclusivamente para o período
findo em 31/12/2018; e (ii) Relação entre Dívida Financeira (conforme definido na Escritura de Emissão) e Capital Total
(conforme definido na Escritura de Emissão), exclusivamente para o período findo em 31/12/2018; (c) Autorização para
que a Companhia utilize os recursos depositados na Conta Reserva de Capex, na Conta Reserva de Custos de O&M,
na Conta Reserva de Insuficiência de ICSD e na Conta Reserva do Serviço da Dívida, conforme definido no Contrato de
Administração de Contas, para o pagamento da Remuneração e de parcela do Valor Nominal Unitário (conforme definidos
na Escritura de Emissão), bem como outros eventuais acessórios da dívida decorrente da Escritura de Emissão, devidos
em 15/12/2018; e (d) Outros assuntos que sejam estritamente relacionados às matérias previstas nos itens anteriores.
Instruções Gerais: Os Debenturistas deverão se apresentar antes do horário indicado para início da Assembleia Geral de
Debenturistas, com os seguintes documentos: (i) documento de identidade e extrato da respectiva conta das Debêntures
aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição depositária; ou (ii) caso o Debenturista não possa estar
presente à Assembleia Geral de Debenturistas, procuração com poderes específicos para sua representação na assembleia, obedecidas as condições legais aplicáveis. Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos
da Assembleia Geral de Debenturistas, o instrumento de mandato pode, a critério do Debenturista, ser depositado na
Companhia, preferencialmente, até 2 dias úteis antes da data prevista para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas. Sem prejuízo e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios
de sua representação para o e-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 01/12/2018. Concessionária
Rodovias do Tietê – Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho – Diretor de Relações com Investidores. (01, 04 e 05/12/2018)
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Usina Açucareira Ester S.A.

CNPJ nº 60.892.098/0001-60 - NIRE 35.300.028.562
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Usina Açucareira Ester S.A. a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 07/12/2018, às 11:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada no Conjunto Industrial denominado “Usina Ester”, s/n, CEP 13150ϬϬϬ͕DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞŽƐŵſƉŽůŝƐͬ^W͕ĂĮŵĚĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞKƌĚĞŵĚŽŝĂ͗;ĂͿŽĂƵŵĞŶƚŽ
do capital social da Companhia, dos atuais R$ 174.937.216,48 para R$ 204.937.216,48, um aumento,
portanto, no valor de R$ 30.000.000,00, mediante a emissão de 6.000 novas ações ordinárias, nomiŶĂƟǀĂƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ĂŽƉƌĞĕŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞZΨϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉŽƌĂĕĆŽ͕ĮǆĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶĐŝƐŽ/
ĚŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϭϳϬĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ;͞>ĞŝĚĂƐ^͘͘͟Ϳ͘Instruções Gerais:ϭ͘ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂ
ăŵĂƚĠƌŝĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĂKƌĚĞŵĚŽŝĂĞƐƚĄăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘Ϯ͘K
acionista que desejar ser representado por procurador na Assembleia Geral Extraordinária deverá
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚŽ ĐŽŵ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĮƌŵĂ ĚŽ ŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽ
ĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚĞĞͬŽƵĂƚŽƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĚŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽΑϭǑ͕ĂƌƟŐŽϭϮϲĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͘͘ŽƐŵſƉŽůŝƐ͕ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϴ͘Antonio Carlos
ŽƵƟŶŚŽEŽŐƵĞŝƌĂͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘;Ϯϵ͕ϯϬͬϭϭ͕ϬϭͬϭϮͿ

RB Capital Companhia de Securitização
Companhia Aberta-CNPJ/MF 02.773.542/0001-22-NIRE 35.300.157.648
Edital de Convocação
RB Capital Companhia de Securitização (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(“Agente Fiduciário”), na qualidade, respectivamente, de emissora e agente ﬁduciário dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio (“CRA”) da 9ª (nona) série da 1ª emissão de CRA da RB Capital Companhia de Securitização (“Emissão”), nos termos do Termo de Securitização (conforme deﬁnido abaixo), convocam todos os titulares de CRA a se reunirem em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA no dia 21 de dezembro de 2018,
às 15:00 horas (“Assembleia”), na sede da Emissora, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a anuência prévia para a implementação da reorganização societária de combinação de base acionária com base em solicitação da Fibria Celulose S.A. (“Fibria”) enviada à Emissora, em 26 de julho
de 2018, e disponibilizada aos Titulares dos CRA, conforme Proposta da Administração da Emissora disponibilizada nesta data (“Solicitação”), por meio da qual, sujeito a determinadas condições precedentes, em especial a aprovação pelas autoridades de defesa da concorrência competentes no Brasil e no exterior, a Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano”) passará a ser controladora da Fibria (“Reorganização Societária”) e, consequentemente, caso a Reorganização Societária se implemente, a renúncia ao direito de declaração do vencimento antecipado da Emissão, em razão da veriﬁcação das hipóteses de vencimento antecipado contidas nos itens “u” e “v” da Cláusula 9 da Nota de Crédito à Exportação nº 100117080015100 (“NCE”) e dos itens “u” e “v” da Cláusula 7.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 9ª (nona) série da 1ª emissão
da RB Capital Companhia de Securitização (“Termo de Securitização”); (ii) em caso de aprovação do item “i” da ordem
do dia, a alteração das hipóteses de vencimento antecipado prevista nos itens “u” e “v” da Cláusula 9 da NCE e, consequentemente, dos itens “u” e “v” da Cláusula 7.4 do Termo de Securitização, a ﬁm de atualizar as redações de referidos itens de acordo com a nova estrutura de controle acionário da Fibria, caso a Reorganização Societária seja implementada, conforme redação proposta pela Fibria na Solicitação; (iii) a renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado da NCE e, consequentemente, da Emissão caso seja veriﬁcada a hipótese de vencimento antecipado contida
no item “j”, subitem (ii) da Cláusula 9 da NCE e do item “j”, subitem (ii) da Cláusula 7.4 do Termo de Securitização, ou
seja, desde que, no caso de declaração de vencimento antecipado de qualquer endividamento da Fibria, na qualidade
de devedora, garantidora e/ou coobrigada e/ou de qualquer de suas Subsidiárias Relevantes (conforme deﬁnido no Termo de Securitização), em razão exclusiva da implementação da Reorganização Societária, referidos endividamentos sejam devidamente quitados no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da respectiva declaração de vencimento antecipado; e (iv) a autorização para a Emissora e ao Agente Fiduciário praticarem todos os atos necessários para a efetivação dos itens “i”, “ii”, “iii”, caso aprovados, incluindo, mas não limitado a, assinatura do respectivo aditamento à NCE
e ao Termo de Securitização. Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à ordem do dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados aos Titulares de CRA, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Poderão tomar parte na Assembleia: a) os Titulares de CRA, mediante exibição de
documento hábil de sua identidade e comprovação de que são titulares dos CRA; e b) os procuradores dos Titulares de
CRA, com poderes especíﬁcos para representação na Assembleia, e demais representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não deﬁnidos terão os signiﬁcados a eles atribuídos no Termo de Securitização. Os representantes legais dos Titulares dos CRA que se ﬁzerem representar por procuração, deverão entregar com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia (a) o instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação na Assembleia Geral de
Titulares dos CRA, nas instalações do Agente Fiduciário, situadas na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, ala B, Salas 302, 303 e 304, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou (b) a cópia digitalizada do instrumento de
mandato por meio do endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 01 de dezembro de 2018.
RB Capital Companhia de Securitização
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

RB Capital Companhia de Securitização

Companhia Aberta - CNPJ/MF 02.773.542/0001-22 - NIRE 35.300.157.648
Edital de Convocação
RB Capital Companhia de Securitização (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(“Agente Fiduciário”), na qualidade, respectivamente, de emissora e agente ﬁduciário dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio (“CRA”) da 10ª (décima) série da 1ª emissão de CRA da RB Capital Companhia de Securitização
(“Emissão”), nos termos do Termo de Securitização (conforme deﬁnido abaixo), convocam todos os titulares de CRA a
se reunirem em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA no dia 21 de dezembro de
2018, às 16:00 horas (“Assembleia”), na sede da Emissora, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440,
11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a anuência prévia para a implementação da reorganização societária de
combinação de base acionária com base em solicitação da Fibria Celulose S.A. (“Fibria”) enviada à Emissora, em 26 de
julho de 2018, e disponibilizada aos Titulares dos CRA, conforme Proposta da Administração da Emissora disponibilizada nesta data (“Solicitação”), por meio da qual, sujeito a determinadas condições precedentes, em especial a aprovação pelas autoridades de defesa da concorrência competentes no Brasil e no exterior, a Suzano Papel e Celulose S.A.
(“Suzano”) passará a ser controladora da Fibria (“Reorganização Societária”) e, consequentemente, caso a Reorganização Societária se implemente, a renúncia ao direito de declaração do vencimento antecipado da Emissão, em razão
da veriﬁcação das hipóteses de vencimento antecipado contidas nos itens “u” e “v” da Cláusula 9 da Nota de Crédito à Exportação nº 100117080015200 (“NCE”) e dos itens “u” e “v” da Cláusula 7.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 10ª (décima) série da
1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização (“Termo de Securitização”); (ii) em caso de aprovação do item
“i” da ordem do dia, a alteração das hipóteses de vencimento antecipado prevista nos itens “u” e “v” da Cláusula 9
da NCE e, consequentemente, dos itens “u” e “v” da Cláusula 7.4 do Termo de Securitização, a ﬁm de atualizar as redações de referidos itens de acordo com a nova estrutura de controle acionário da Fibria, caso a Reorganização Societária seja implementada, conforme redação proposta pela Fibria na Solicitação; (iii) a renúncia ao direito de declarar o
vencimento antecipado da NCE e, consequentemente, da Emissão caso seja veriﬁcada a hipótese de vencimento antecipado contida no item “j”, subitem (ii) da Cláusula 9 da NCE e do item “j”, subitem (ii) da Cláusula 7.4 do Termo de
Securitização, ou seja, desde que, no caso de declaração de vencimento antecipado de qualquer endividamento da Fibria, na qualidade de devedora, garantidora e/ou coobrigada e/ou de qualquer de suas Subsidiárias Relevantes (conforme deﬁnido no Termo de Securitização), em razão exclusiva da implementação da Reorganização Societária, referidos endividamentos sejam devidamente quitados no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da respectiva declaração de vencimento antecipado; e (iv) a autorização para a Emissora e ao Agente Fiduciário praticarem todos os atos
necessários para a efetivação dos itens “i”, “ii”, “iii”, caso aprovados, incluindo, mas não limitado a, assinatura do respectivo aditamento à NCE e ao Termo de Securitização. Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à ordem do dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados aos Titulares de
CRA, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Poderão tomar parte na Assembleia: a) os Titulares de
CRA, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e comprovação de que são titulares dos CRA; e b) os
procuradores dos Titulares de CRA, com poderes especíﬁcos para representação na Assembleia, e demais representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. Os representantes legais dos Titulares dos CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar com, pelo
menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia (a) o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, nas instalações do Agente Fiduciário, situadas na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, ala B, Salas 302, 303 e 304, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou (b) a cópia digitalizada do instrumento de mandato por meio do endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 01 de dezembro de 2018. RB Capital Companhia
de Securitização - Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

ÁPICE SECURITIZADORA S.A. - NIRE JUCESP 35.300.444.957 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 16 de Outubro de 2018.
1. Data, Hora e Local: Aos 16.10.2018, às 11:00 horas, Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São
Paulo, SP, CEP 04.506-000, sede da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Quorum: Dispensada
pelos presentes a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. 3.
Mesa: Presidente: Sr. Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Sr. Rodrigo Henrique Botani. 4. Participantes: Diretor: Sr.
Arley Custódio Fonseca. 5. Ordem do Dia: (i) aprovar a emissão de, inicialmente, 215.000 certiﬁcados de recebíveis
Imobiliários da 175ª Série da 1ª emissão da Companhia (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de
R$1.000,00, na data de emissão dos CRI, qual seja (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de, inicialmente,
R$215.000.000,00, os quais serão objeto de distribuição pública, sob regime misto de garantia ﬁrme e de melhores esforços
de colocação, observado o compromisso de subscrição, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29.12.2003, conforme
alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), e da Instrução CVM nº 414, de 30.12.2004, conforme alterada (“Oferta”), nos termos
e condições a serem deﬁnidos no “Termo de Securitização de Crédito Imobiliário da 175ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”). Os CRI têm como lastro todos e
quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, devidos pela Direcional Engenharia S.A., CNPJ/MF nº
16.614.075/0001-00, por força da emissão de 258.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em série única, pra colocação privada, com valor nominal unitário de R$1.000,00, na data de emissão das
debêntures, a serem emitidas por meio do “Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures, em Série
Única, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária da Direcional Engenharia S.A.”,
caracterizados como direitos creditórios Imobiliários nos termos do § único, do artigo 23 da Lei 11.076 de 30.12.2004,
conforme alterada, as quais serão subscritas e integralizadas pela Porto União Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/
MF nº 26.912.884/0001-44 (“Debenturista Inicial”) e posteriormente alienadas e transferidas para a Companhia; e (ii)
deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia (a) contrate as instituições intermediárias para realizar a
Oferta; (b) contrate todos os prestadores de serviços relacionados à Emissão e à Oferta; e (c) assine todos os documentos
referentes à Emissão e à Oferta. 6. Deliberações: Foram aprovadas na íntegra, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, a saber: 6.1. A aprovação da Emissão e da Oferta, com
as seguintes características: a) Emissão: 1ª emissão da Companhia; b) Série: 175ª série; c) Quantidade de CRI: inicialmente,
215.000 CRI, observado que (i) a Oferta pode ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI desde que haja
colocação de CRI equivalente a, no mínimo, R$40.000.000,00; e (ii) a quantidade de CRI originalmente ofertada poderá ser
aumentada em até 20% mediante o exercício total ou parcial da opção de lote adicional; d) Valor Total da Emissão:
inicialmente, R$215.000.000,00, observado que (i) a Oferta pode ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos
CRI desde que haja colocação de CRI equivalente a, no mínimo, R$40.000.000,00; e (ii) a quantidade de CRI originalmente
ofertada poderá ser aumentada em até 20% mediante o exercício total ou parcial da opção de lote adicional. e) Valor
Nominal Unitário: R$1.000,00, na Data de Emissão; f) Data de Emissão: a ser deﬁnido no Termo de Securitização; g) Data de
Vencimento: a ser deﬁnido no Termo de Securitização; h) Forma e Comprovação de Titularidade: Os CRI serão emitidos de
forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certiﬁcados. A titularidade dos CRI será comprovada por extrato
emitido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). i) Atualização Monetária: O valor nominal unitário ou do saldo do valor
nominal unitário dos CRI será atualizado pela variação acumulada do IPCA, a partir da primeira data de integralização dos
CRI até a integral liquidação do valor nominal unitário, sendo o produto da atualização monetária automaticamente
incorporado ao valor nominal unitário ou ao saldo do valor nominal unitário dos CRI, conforme o caso, conforme fórmula a
ser deﬁnida no Termo de Securitização; j) Remuneração: Será paga aos titulares de CRI remuneração incidente sobre o valor
nominal unitário atualizado ou saldo do valor nominal unitário atualizado dos CRI, conforme o caso, equivalente a uma taxa
ﬁxa ao ano, calculada pro rata temporis a partir da primeira data de integralização dos CRI ou última data de pagamento da
remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a fórmula a ser deﬁnida no Termo de
Securitização; k) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga semestralmente nas datas a serem deﬁnidas no
Termo de Securitização (“Datas de Pagamento da Remuneração”); l) Amortização: Os CRI serão amortizados em 4 parcelas,
nas datas a serem deﬁnidas no Termo de Securitização; e m) Demais características: As demais caraterísticas da Emissão e
da Oferta seguirão descritas no Termo de Securitização. 6.2. A autorização para que a Diretoria da Companhia (a) contrate
as instituições intermediárias para realizar a Oferta; (b) contrate todos os prestadores de serviços relacionados à Emissão e
à Oferta; e (c) assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, a sessão
foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos, dela se tirando cópias autênticas
para os ﬁns legais. Mesa: Fernando Cesar Brasileiro (Presidente); Rodrigo Henrique Botani (Secretário). São Paulo,
16.10.2018. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa, Rodrigo Henrique Botani - Secretário. Arley Custódio
Fonseca - Diretor. JUCESP nº 541.254/18-2 em 22.11.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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COMUNICADO DE EXTRAVIO
A EMPRESA AISU REPRESENTAÇOES LTDA ME, SITUADA
EM SÃO PAULO/SP NA RUA MATA REDONDA, 41, VILA
NIVI, CEP 02252-000, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
112.536.536.764 E CNPJ SOB O Nº 61.043.154/0001-55,
COMUNICA O EXTRAVIO DE TODOS OS TALONÁRIOS DE
NOTA FISCAIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (MANUAIS), NÃO
TENDO NENHUMA INFORMAÇÃO A ULTIMA NOTA EMITIDA NEM DOS TALONARIOS QUE FICARAM EM BRANCO.
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWRGD9DUDGR)RURGH
&DPSR/LPSR3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U0DUFHO1DL.DL/HHQDIRUPDGD/HLHWF)D]VDEHUDWRGRVRVTXHRSUHVHQWHHGLWDOYLUHP
RXGHOHWLYHUHPFRQKHFLPHQWRTXHQHVWHMXt]RFRUUHXPSURFHVVRHPTXHpUHTXHULGD0DXUtFLR3RQWHV7UDQVSRUWHVSHVVRDMXUtGLFDLQVFULWD
QR&13-VRERQ~PHUR  HPIDVHGHFRQKHFLPHQWR7UDWDVHGH
DomR0RQLWyULDFRPDILQDOLGDGHGHFREUDQoDGHGHVSHVDVPpGLFRKRVSLWDODUHVUHDOL]DGDVFRPD6UD0DULOHQH0DUWLQVVRJUDGRUpX&RPR
VHHQFRQWUDRPHVPRHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQmRVHQGRSRVVtYHOFLWiORSHVVRDOPHQWHFLWDRSHORSUHVHQWHSDUDTXHHIHWXHR
SDJDPHQWRGRGpELWRQRSUD]RGHGLDVRXDSUHVHQWHHPEDUJRVQRPHVPRSUD]RVRESHQDGDDomRFRQYHUWHUVHHPH[HFXomRQRV
WHUPRVGRDUWGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO3DUDFRQKHFLPHQWRGHWRGRVpSDVVDGRRSUHVHQWHHGLWDOFXMDYLDILFDDIL[DGDQRORFDOGH
FRVWXPH1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH&DPSR/LPSR3DXOLVWDDRVGHVHWHPEURGH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RURGH6mR%HUQDUGRGR&DPSR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 52'5,*2*25*$&$0326QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R 9$*1(5$/9$5(1*$$5,67,081+2%UDVLOHLUR'LYRUFLDGR5*&3)TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGH
XPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU&OHRQLFHGH0RUDLV*DUFLDHRXWURV(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmR
VDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV
~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5 RXWXEUR GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRE
SHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFD
FLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULR
LQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRV
DXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR%HUQDUGRGR&DPSRDRVGHQRYHPEURGH
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(GLWDOGH&,7$d2GRV$86(17(6H7(5&(,526,17(5(66$'26,1&(5726H126$%,'26H[SHGLGRQRVDXWRVGDDomRGH
868&$3,2UHTXHULGDSRU(675$7(*,&2662/8d®(6'(*(672/7'$FRQWUDLQFHUWRVHQmRVDELGRVSURFHVVRQ
2UGHPQFRPRSUD]RGH WULQWD GLDV2'RXWRU$SDUHFLGR&HVDU0DFKDGR00-XL]GH'LUHLWR7LWXODU
GD9DUD-XGLFLDOGD&RPDUFDGH,WDSHWLQLQJD(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DTXHPSRVVDLQWHUHVVDUD
35()(,785$081,&,3$/'(,7$3(7,1,1*8$63EHPFRPRDV)$=(1'$3Ò%/,&$'2(67$'2'(623$8/2HGHPDLV
UpXVHVHXVF{QMXJHVVHFDVDGRVIRUHP 5e86,1&(5726(126$%,'26 EHPFRPRVHXVKHUGHLURVVHIDOHFLGRVTXHSHUDQWHHVWH
-Xt]RGH'LUHLWRGD9DUD-XGLFLDOGD&RPDUFDGH,WDSHWLQLQJD63SURFHVVDPVHRVDXWRVGHXPDDomRGH868&$3,2SURFHVVRQ
QGHRUGHPUHTXHULGDSRU(675$7(*,&2662/8d®(6'(*(672/7'$DOHJDQGRHP
VXDSHWLomRLQLFLDOHPVtQWHVHTXHVmROHJtWLPRVSRVVXLGRUHVGHXPLPyYHOFRPPðRQGHDGTXLULXRLPyYHOSHORLQVWUXPHQWRGH
FHVVmRGHGLUHLWRVGHEHPLPyYHOUHTXHUHQGRVHMDGHFODUDGRMXGLFLDOPHQWHRGRPtQLRGHOHVVREUHRLPyYHOREMHWRGDDomR)LFDPRV
FRQIURQWDQWHV 0$5,$'(/285'(60$57,166,/9$$/21623(5(6(6,3$/62&,('$'(,02%,/,È5,$3$8/,67$/7'$ H
VHXVLQWHUHVVDGRVHDXVHQWHV&,7$'26SDUDRVWHUPRVGHDOXGLGDDomRSDUDTXHTXHUHQGRSRVVDPFRQWHVWDURSHGLGRQRSUD]RGH
TXLQ]H GLDVVRESHQDGHUHYHOLDHFRQILVVmRHGHVHSUHVXPLUHPDFHLWRVFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVQDUUDGRVQDLQLFLDOYDOHQGRDSUHVHQWH
FLWDomR SDUD RV GHPDLV DWRV GR SURFHVVR H ILQDO VHQWHQoD ( SDUD TXH FKHJXH DR FRQKHFLPHQWR GH WRGRV H QLQJXpP SRVVD DOHJDU
LJQRUkQFLDH[SHGLXVHRSUHVHQWHHGLWDOTXHVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL

  
 *7['UU7 "k"+:? Qw  \\ ?:UU'w UU!Q+7w 7Q"+*":  _'^!'
'^!'*'Q+'w         <             '^!'*"&7w :*7?"Q'
&: "?>: "*:Q&:   
            \\
*_":k7?":U:UU:&@!"#&'"*'"+7&:;<:*: =>'?&: 7H:*[:&':!]@G:#:}'*::*7?"Q'&:"?>:
"*:Q&: G  @ ^!' Q">'*U"&:&' !Q"["K:? &' V7 :'+:Q7 &7 !? ?_' :|!"#7! :`V7 7Q"+*":@
K:*: [7}*:Q`: &: ^!:Q+": &' { @\ Q7>'H}*7 &' \@ &'[7**'Q+' &7 [_'^!' Q @ :kQ[":
\@[7Q+: \  ' [_'^!' Q @ :kQ[": \@ [7Q+: \ @ :H}7U &7 W:Q[7 +: ] U+:Q&7
: *'^!'*"&: 'H ?!k:* "kQ7*:&7@ Y7" &'Y'*"&: : ["+:`V7 K7* '&"+:?@ K:*: ^!' 'H \ &":U@ : Y?!"* &7U  &":U U!K*:@
K:k!' 7 &~}"+7 Y"[:Q&7 "U'Q+: &' [!U+:U K*7['UU!:"U@ :[*'U["&7 &' _7Q7**"7U :&>7[:+=["7U '^!">:?'Q+'U : \
&7 >:?7* &7 &~}"+7 :*+"k7  &7   @ 7! 7Y'*'`: 'H}:*k7U@ U7} K'Q: &' [7Q>'*+'* U' 7 H:Q&:&7 "Q"[":?
'H H:Q&:&7 ''[!+">7 '[7**"&7U 7U K*:#7U U!K*:@ Q7 U"?Q["7@ U'* Q7H':&7 [!*:&7* 'UK'[":? ' &:&7 *'k!?:*
K*7UU'k!"H'Q+7 :7 Y'"+7@ Q7U H7?&'U &7 :*+"k7 \@ < &7    '* 7 K*'U'Q+'@ :Y":&7 ' K!}?"[:&7 
:!@&'Q7>'H}*7&'']]

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XVWDYR6DQWLQL7HRGRURQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 
0Ð1,&$$0$5$/0,5$1'$%UDVLOHLUR(035(6$5,2 $ &3)FRPHQGHUHoRj5XD$OPLU0X]D6RDUHV
-DUGLP6DQWD%DUEDUD&(36RURFDED63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH0HGLFDWUL],QGXVWULDH
&RPHUFLRGH&RVPHWLFRV/WGDFRPRVHJXLQWHREMHWRRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5GHFRUUHQWHGDVQRWDVILVFDLVGHQ
H(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUD
RVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVHIHWXHRSDJDPHQWRGDTXDQWLDHVSHFLILFDGDGHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGDHHIHWXHRSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVFRUUHVSRQGHQWHVjGRYDORUGDFDXVDRXDSUHVHQWHHPEDUJRVDR
PDQGDGRPRQLWyULRQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&3&2UpXVHUiLVHQWRGRSDJDPHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLVVHFXPSULURPDQGDGR
QRSUD]RFDVRQmRFXPSUDRPDQGDGRQRSUD]RHRVHPEDUJRVQmRIRUHPRSRVWRVFRQVWLWXLUVHiGHSOHQRGLUHLWRRWtWXORH[HFXWLYR
MXGLFLDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGHTXDOTXHUIRUPDOLGDGHILFDQGRDGYHUWLGRTXHVHUiQRPHDGRUFXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLDQRV
WHUPRVGRDUWLJR,96HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
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(GLWDO'HFUHWDomRGHLQVROYrQFLD&RQYRFDomRGH&UHGRUHVFRP3UD]RGH 9LQWH 'LDVSDUDDV+DELOLWDo}HVRX'LYHUJrQFLDVH
,QWLPDomRSDUDRVWHUPRVGR$UWGDOHLH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomRGH,QVROYrQFLD5HTXHULGD3HOR&UHGRU
2EULJDo}HV'((/,25$0%$,2//(-Ò1,25352&(6621-867,d$*5$78,7$$00-Xt]DGH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,;9LOD3UXGHQWH(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0iUFLDGH6RX]D'RQLQL'LDV/HLWHQDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5TXHSRUVHQWHQoDSURIHULGDHPIRLGHFUHWDGDDLQVROYrQFLDGH(OLR5DPEDLROOH-~QLRUFRPRDVHJXLUWUDQVFULWD
$QWHRH[SRVWR-8/*2352&('(17(RSHGLGRSDUDGHFODUDUDLQVROYrQFLDGRUHTXHULGRHQRPHLR$5,29$/'2'266$1726 2$%
63  FRPR DGPLQLVWUDGRU GRV EHQV GR UpX QRV WHUPRV GR DUWLJR  LQFLVR , GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO GH 
&RQVHTXHQWHPHQWHSHUGHUiRGHYHGRUDOLYUHDGPLQLVWUDomRHGLVSRQLELOLGDGHGRVEHQVHGHRXWUDSDUWHRVFUHGRUHVSHUGHUmRSULYLOpJLRVGH
HYHQWXDOSHQKRUDVREUHEHQVGRSULPHLURSRUIRUoDGRFRQFXUVRXQLYHUVDOTXHDWUDLUiHYHQWXDLVFUpGLWRV&RPRMiUHIHULGRQRVWHUPRVGR
DUWLJR  GR &3& GHYHUi VHU REVHUYDGR R GLVSRVWR QR /LYUR ,, WtWXOR ,9 GR &3& 2SRUWXQDPHQWH H[SHoDVH R WHUPR GH
FRPSURPLVVR FRQIRUPH GLVSRVWR QR DUWLJR  GR &3& LQWLPDQGRVH R DGPLQLVWUDGRU SDUD DVVLQiOR H QR PHVPR DWR HQWUHJDU
GHFODUDomR GH FUpGLWR H R UHVSHFWLYR WtWXOR REVHUYDQGR DUWLJR  GR UHIHULGR (VWDWXWR 6HP SUHMXt]R H[SHoDVH HGLWDO FRQYRFDQGR RV
FUHGRUHVSDUDTXHDSUHVHQWHPQRSUD]RGH YLQWH GLDVDGHFODUDomRGRFUpGLWRDFRPSDQKDGDGRUHVSHFWLYRWtWXOR2SUD]RSDUDDV
KDELOLWDo}HVGRVFUHGRUHVpGH YLQWH GLDVGHYHQGRVHUSURWRFRODGDVQD&DUWyULRGD9DUD&tYHO$YHQLGD6DSRSHPED6DOD
DQGDU9LOD'LYD&(3)RQH  6mR3DXOR633DUDTXHSURGX]DVHXVUHJXODUHVHIHLWRVGHGLUHLWRpH[SHGLGRR
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6GDGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
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9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH3LQKHLURV63(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URF'LJLWDO
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00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUDGH5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH62
3$8/2 GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R V  -RmR 'RPLQJXHV GD
6LOYD6RILD+ROXERVNL)DULDVUpXVDXVHQWHVLQFHUWRVGHVFRQKHFLGRVHYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVEHP
FRPR VHXV F{QMXJHV VH FDVDGRV IRUHP KHUGHLURV HRX VXFHVVRUHV TXH -RVp 0HVVLDV $OYHV H
-RVHIDGH-HVXV$OYHVDMXL]DUDPDomRGH868&$3,2YLVDQGRDGHFODUDomRGHGRPtQLRVREUHR
LPyYHOORFDOL]DGRQD5XD%UDVLOLDGH0LQDVQ9LOD&RVPRSROLWD6XEGLVWULWR6mR0LJXHO3DXOLVWD
6mR3DXOR63FRPiUHDGHPðFRQWULEXLQWHQDOHJDQGRSRVVHPDQVDH
SDFtILFD QR SUD]R OHJDO (VWDQGR HP WHUPRV H[SHGHVH R SUHVHQWH HGLWDO SDUD FLWDomR GRV
VXSUDPHQFLRQDGRV SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV D IOXLU DSyV R SUD]R GH  GLDV
FRQWHVWHPRIHLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
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FHQWDYRV  DWXDOL]DGRV DWp VHWHPEUR SURYHQLHQWH GD LQDGLPSOrQFLD GD 5p TXDQWR DR
SDJDPHQWR GD PXOWD UHVFLVyULD UHIHUHQWH DR FRQWUDWR DGPLQLVWUDWLYR Q  ILUPDGR
HQWUH DV SDUWHV HP  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL
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UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi
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H[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUDQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV
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FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL

4ª Vara do Foro de Itapecerica da Serra/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da ação de Usucapião, PROCESSO nº 0001718-82.2015.8.26.0268.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Chu Wen Run, chinês, comerciante, RNE nº Y-042.398-9-SE/DPMAF/SP, CPF 127.049.878-90,
casado segundo as leis da China com Huang Yanyan, chinesa, comerciante, RNE - nº V-306.140-ICGPI/DIREX/DPF, CPF 227.000.68874, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando um imóvel urbano situado na Avenida Evaristo Delfino Pinto, nº 150, Centro, São
Lourenço da Serra-SP, com área total de 160,61m², confrontando com quem de direito. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal
de São Lourenço da Serra sob nº 221.5264.404.061.902.000. Alegando estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica
há mais de 53 anos, foi deferida a citação por edital, para que em 15 (quinze) dias, após o prazo supra, contestem, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o presente edital, avisado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 25 de outubro de 2018.
MOGI DAS CRUZES 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO DE MOGI DAS CRUZES Juiz(a): DR. ROBSON
BARBOSA LIMA Edital de Intimação - Prazo 20 dias Cumprimento de Sentença nº 0004594-17.2018.8.26.0361 (Processo
Principal nº 1006984-79.2014.8.26.0361) O Dr. Robson Barbosa Lima, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e das
Sucessões da Comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo/SP, na forma da Lei FAZ SABER a Jackson Andrade
Muniz-ME (CNPJ nº 10.375.896/0001-47), na pessoa de seu representante legal, e a Jackson Andrade Muniz que nos
autos da ação Monitória promovida por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A., ora em fase
de cumprimento de sentença, foi determinada a intimação para pagamento da importância de R$ 87.831,82 (março/2018
fls. 24). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital para que no prazo de 15 dias a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa de 10% do montante da
condenação (artº 523 § 1º do CPC) e honorários de advogado também no valor de 10%, quando serão penhorados e
avaliados bens, tantos quantos bastem para a garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias oferecer impugnação,
ficando cientes de que será nomeado curador especial em caso de revelia (artigo 257, IV do CPC). Será o presente
afixado e publicado na forma da Lei. Mogi das Cruzes/SP, 05 de novembro de 2018.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1018543-69.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS EPP, CNPJ 14.336.619/0001-86, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Otto
Indústria de Mobiliários Ltda Epp, para cobrança de R$
24.350,26, representada pelos cheques anexo aos autos.
Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a citação
por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, pague o débito acrescido de 10% a título de honorários
advocatícios, hipótese em que ficará isento de custas processuais, ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador Especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0015555-61.2017.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a ELIANE SANTOS NUNES, CPF
408.623.518-80 estar sendo demandada em Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica proposta por
Leonora Gomes de Oliveira no intuito da busca de responsabilidade direta pelos débitos locatícios e outros deixados
pela pessoa jurídica Casa de Carnes Domingues Amaral Ltda,
empresa encerrada irregularmente e da qual é sócia, valores
que até 16/03/2017 perfazem o importe de R$ 109.434,08.
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi autorizada
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente a respectiva resposta. Não sendo contestada, será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Este processo
tramita eletronicamente. A íntegra do processo poderá ser
visualizada mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça
de São Paulo, na internet. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2018.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL – RESUMO
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada DUALIB INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
(CNPJ 01.065.013/0001-01), na pessoa de seu representante legal; o credor A. ABREU CONSTRUTORA LTDA (CNPJ
56.478.662/0001-26) e demais interessados, expedido na Ação de Procedimento Ordinário (despesas condominiais),
Processo nº 0017315-37.2011.8.26.0008 - Ordem nº 1599/2011, em trâmite na 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII Tatuapé/SP, requerida por CONDOMÍNIO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES - EDIFÍCIO ILHA TERCEIRA (CNPJ
06.226.034/0001-85). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito,
através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL - Vaga nº 48, na garagem localizada no 1º subsolo do setor “B1” do “Condomínio Arquipélago
dos Açores”, situado à Rua Apucarana, nº 850, 27º Subdistrito- Tatuapé/SP, contendo a área útil de 9,870m², área comum
de 11,510m², área total de 21,380m², correspondendo-lhe uma fração ideal de terreno de 0,0181% e uma participação nas
áreas comuns do setor de 0,1340%. Contribuinte: 054.177.0209-9 (maior área). OBSERVAÇÃO: (Conf. Av.4 - da referida
matrícula) verifica-se que o Bloco ‘B1’ do Condomínio Arquipélago dos Açores, possui atualmente a entrada pela Rua
Cantagalo, nº 976. Matrícula: 189.281 do 9º da Comarca da Capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme
Av.06 (05/12/2011) - Penhora nos autos da ação de Procedimento Ordinário, em Geral, Proc. 583.08.2005.003248-5/0000
- Ordem 346/2006, em trâmite perante o 13º Ofício Cível do Fórum Central/SP, movida por A. Abreu Construtora Ltda e
Av.07 (02/02/2016) - Penhora Exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 63.778,39 (NOVEMBRO/2018 – Conf. Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). OBSERVAÇÃO: Em conformidade com a Lei nº 4.591/64 que
disciplina a constituição de condomínios em edificações e incorporações imobiliárias, veda a transferência da vaga de
garagem a pessoas estranhas ao condomínio, consoante preconiza o art. 2º, §1º e 2º, podendo a vaga de garagem ser
arrematada tão somente por proprietários das unidades do Condomínio Arquipélago dos Açores, Rua Cantagalo, nº 976,
27º Subdistrito- Tatuapé /SP, marcada assim a preservação da segurança do condomínio. 3. VISITAÇÃO - Não há
visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/02/2019, às 10h15min, e termina em 13/02/2019, às
10h15min e; 2ª Praça começa em 13/02/2019, às 10h16min, e termina em 13/02/2019, às 10h15min. 5. CONDIÇÕES DE
VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais
condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital
SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br Fica a requerida, DUALIB
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, na pessoa de seu representante legal; o credor A. Abreu Construtora Ltda e
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 08 de novembro de 2018.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL – RESUMO
Edital de 1ª e 2ª Praça de 50% de Bem Imóvel e para intimação da executada LUIZA NAPOLITANO FAZIA (CPF:
004.553.188-91), bem como seu cônjuge, se casada for, os credores ELIZABETE FARIAS DA SILVA (CPF: 255.318.43879), MARIA JANDIRA MIRANDA CORREA (CPF: 074.735.238-05), CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAMARATI, JORGE
ANTÔNIO DE OLIVEIRA CASTRO (CPF: 011.720.338-62) e demais interessados, expedido na Ação Embargos de
Terceiros, ora em fase de Execução, nº 0046916-21.2002.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP, requerida por HILÁRIO RIBEIRÃO (CPF 040.642.248-68). O Dr. Márcio Antonio Boscaro, Juiz de Direito, na
forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do
portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO
DO IMÓVEL: 50% da Unidade Autônoma nº. 41, localizada no 4º. Andar do “Edifício Itamarati”, situado na Rua Gabriel
dos Santos, nºs 596 e 600, no 11º. Subdistrito – Santa Cecilia, com a área útil de 228,39m², e a área comum de 95,72m²,
em que inclui a participação na garagem coletiva do prédio, totalizando a área construída de 324,11m²., correspondendolhe a fração ideal de 3,601% no terreno do edifício. Contribuinte: 020.075.0100-1. Objeto da Matrícula nº 99.853 do 2º CRI
de São Paulo - SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R.1 (29/11/2000) – Penhora da metade ideal do imóvel
desta matricula, nos autos da ação Reclamatória trabalhista movida por Elizabete Farias da Silva, perante a 36ª. Vara do
Trabalho de São Paulo. R.2 (13/01/2004) – Adjudicação da metade ideal desta matricula, extraída dos autos (Proc. nº.
2702/95) da ação trabalhista movida por Elizabete Farias da Silva. Av.3 (13/01/2004) – Cancelamento de penhora
registrada sob nº. 01, retro, em virtude da adjudicação de que trata R. 2, desta matrícula. Av.4 (13/01/2004) – pela mesma
Carta de Adjudicação mencionada no R.2 retros, e feita a presente averbação, para o fim de ficar constando que o imóvel
objeto desta matrícula está cadastrado atualmente na Prefeitura do Município de São Paulo, pelo contribuinte
020.076.0100-1. R.5 (24/03/2006) – Penhora da metade ideal (50%) do imóvel objeto desta matricula, nos autos do
Processo nº. 000.98.710.646-9, antigo 1297/98) da ação despejo por falta de pagamento requerida por Maria Jandira
Miranda Correa. Av.6 (14/10/2008) - Penhora da metade ideal do imóvel objeto desta matricula, nos autos do Processo nº.
583.00.2004.094270-4/000001-000 (Carta de Sentença), requerida por Condomínio Edifício Itamarati, perante a 36ª. V.C.
da Capital-SP. Av.7 (25/05/2009) – Penhora da metade ideal do imóvel objeto desta matricula, extraída dos autos
(Processo nº. 2984/1998) da ação Reclamação Trabalhista, movida por Jorge Antônio de Oliveira Castro perante a 65ª.
Vara do Trabalho de São Paulo. 2. AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL DE 50% DO IMÓVEL: R$ 1.000.000,00
(SETEMBRO/2017. CONF. FLS. 782 dos autos). e que será devidamente atualizado à época da efetiva alienação judicial.
3. DEBITO EXEQUENDO: R$ 315.828,59 (Outubro/2016. Conf. fls. 456/457 dos autos). 4. VISITAÇÃO - Não há visitação.
5. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/02/2019, às 10h15min, e termina em 18/02/2019, às 10h15min e; 2ª
Praça começa em 18/02/2019, às 10h16min, e termina em 18/03/2019, às 10h15min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E
INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no
site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a
ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda,
pelo telefone (11)2388-8283 e email: contato@zukerman.com.br Fica a executada LUIZA NAPOLITANO FAZIA, bem como
seu cônjuge, se casada for, os credores ELIZABETE FARIAS DA SILVA, MARIA JANDIRA MIRANDA CORREA,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAMARATI, JORGE ANTÔNIO DE OLIVEIRA CASTRO e demais interessados, INTIMADOS
das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora e avaliação
realizada no dia 15/09/2017. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de novembro de 2018.

O(a) Dr(a). Jomar Juarez Amorim, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP, com fulcro
nos Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015), na forma da lei e etc., faz saber que por meio do sistema
gestor de leilões eletrônicos www.royalleiloesonline.com.br levará a leilão público judicial para venda e arrematação o(s)
Bem(ns) Imóvel(eis) ao final descrito(s). PROCESSO: 0018044-44.2012.8.26.0003. DAS PARTES: EXEQUENTE:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARINA EXECUTADOS: JOÃO CARLOS ABRAHAM CARDANA (CPF: 047.827.288-08) Além
do(s) eventual (ais) atual (ais) cônjuge(s) e/ou ocupante(s) do(s) imóvel (eis), e demais interessado não identificado.
CREDORA HIPOTECARIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF. CONDIÇÕES GERAIS DE LEILÃO: 1. DESCRIÇÃO
DO IMÓVEL: Apartamento nº 53, tipo “B”, localizado no 5º andar do Edifício Carina, situado na Rua Brás de Faria nº 144,
na Saúde – 21º Subdistrito/SP, com área real privativa de 46,140m2, área real comum de 53,830m2, (Nesta incluída a
área de 22,920m2, referente a uma vaga indeterminada na garagem localizada no subsolo), área real total de 99,970m2 e
a fração ideal no terreno de 2,7422%. BENFEITORIA: Conf. fls. 98 - Laudo - O apartamento possui: (02) salas, (02)
dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço. Nº da Matrícula: 136.673, do 14º CRI da Capital/SP. Nº Contribuinte:
048.151.0032-2. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 384.658,10 (JANEIRO/2018 – Conf. Cálculo de atualização Monetária dos
Débitos Judiciais do TJSP), valor esse que deverá ser devidamente atualizado até a data da 1ª praça. 3. VISITAÇÃO: Não
há Visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª PRAÇA: Nas datas a seguir, o(s) Bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais
der acima(s) da(s) respectiva(s) avaliação(ões) atualizadas conforme o índice da tabela do TJSP: INICIO: 11 de Dezembro
de 2018 às 15:00 horas TERMINO: 14 de Dezembro de 2018 às 15:00 horas 2ª PRAÇA: O 2º (Segundo) Leilão será
aberto caso não haja licitante(s) em primeira apregoação, na ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem
mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50% (Cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada do
respectivo lote, afastado o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). INICIO: Imediatamente após o
termino da Primeira Praça. TERMINO: 07 de Fevereiro de 2018 às 15:00 horas. 5. DEBITOS: Constam débitos conforme a
relação a seguir: DÉBITOS CONDOMÍNIAIS: AV.3(19/12/2014) - Penhora Exequenda. Constam débitos condominiais em
aberto no valor total de R$ 40.292,35 (Sendo R$36.623,36 Ref. Acordo e R$ 3.668,99 – Atualização). DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS: Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em epígrafe, por sua natureza “propter
rem”, acrescido de eventuais débitos de IPTU (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da
causa), terão preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização
da alienação (Art. 323, Art. 908, § 1º e § 2º do NCPC e Art. 130, Par. Único do CTN). IPTU – EXERCICIO ATUAL:
Indisponível no site da Prefeitura. IPTU – DÍVIDA ATIVA: Nada Consta. DÉBITOS HIPOTECÁRIOS: Consta da referida
matrícula, conforme R.2(12/08/1998) - Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal – CEF. O Juiz decidirá acerta da
exigência deste débito. Eventuais débitos Hipotecários ficaram extintos com a arrematação conforme Art. 1.499, VI do CC.
6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO: edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do
leiloeiro e demais condições no site www.royalleiloesonline.com.br. 7. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, pelo site do leiloeiro, por fone: (11) 3467-1121, ou mesmo por e-mail:
contato@royalleiloesonline.com.br. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese
de não localizados para intimações pessoais, as pessoas acima mencionadas, e demais interessados, e para que produza
seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

O(a) Dr(a). Carlos Ortiz Gomes, MM Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, com fulcro nos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015), na forma da lei e etc., faz saber que por meio do sistema gestor
de leilões eletrônicos www.royalleiloesonline.com.br levará a leilão público judicial para venda e arrematação o(s) Bem(ns)
Imóvel(eis) ao final descrito(s). PROCESSO: 0049903-89.2008.8.26.0562. DAS PARTES: EXEQUENTE: CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO COSTA DO MAR. EXECUTADOS: RONALDO DA SILVA TEIXEIRA (CPF: 025.574.458-78) e ROSANA EMÍLIA
DE SOUZA SILVA TEIXEIRA (CPF: 213.594.528-50), o(s) respectivo(s) eventual(ais) novo(s) cônjuge(s) da(s) pessoa(s)
física(s) citada(s), eventuais ocupantes do imóvel abaixo, e demais interessados. TERCEIROS INTERESSADOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ: 58.200.015/0001-83) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL –
INSS. CREDOR HIPOTECÁRIO: BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12) CONDIÇÕES GERAIS DE
LEILÃO: 1. IMÓVEIS: APARTAMENTO: Apartamento nº 72, localizado Sétimo andar do Prédio denominado Residencial
Costa do Mar, situado em Santos/SP, na Rua Enguaguaçú, 132, com 157,79m2, de área útil e 38,86m2 de área comum,
num total de 196,65m2. Nº da Matrícula: 47.450 2º. CRI de Santos. Nº de Inscrição cadastral: 79054020020. VAGA DE
GARAGEM: DIREITOS SOBRE O espaço ou vaga, demarcado e vazio, designado sob número 16, localizado no
mezanino do prédio denominado “Residencial Costa do Mar”, situado à rua Enguaguaçu, 132, confrontando de um lado
com uma área livre fronteira ao espaço 17, de outro lado, nos fundos e na frente com uma área livre fronteira ao espaço
23, nos fundos e na frente com áreas livres, com 10,50 m² de área útil e 2,59m² de área comum, num total de 15,09m²,
pertencendo-lhe uma fração ideal de 0,21% no respectivo terreno que se acha perfeitamente descrito na especificação
condominial. Nº da Matrícula: 47.751 2º. CRI de Santos. Nº de Inscrição cadastral: 79.054.020.020 – Av. 5. 2.
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 600.000,00 (AGOSTO/2017), valor esse que deverá ser devidamente atualizado até a data da 1ª
praça. 3. VISITAÇÃO: Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª PRAÇA: Nas datas a seguir, o(s) Bem(ns) será(ão)
entregue(s) a quem mais der acima(s) da(s) respectiva(s) avaliação(ões) atualizadas conforme o índice da tabela do TJSP:
INICIO: 10 de Dezembro de 2018 às 15:00 horas TERMINO: 13 de Dezembro de 2018 às 15:00 horas 2ª PRAÇA: O 2º
(Segundo) Leilão será aberto caso não haja licitante(s) em primeira apregoação, na ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão)
entregue(s) a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50% (Cinquenta por cento) do valor da
avaliação atualizada do respectivo lote, afastado o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). INICIO:
Imediatamente após o termino da Primeira Praça. TERMINO: 06 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas. 5. DEBITOS:
Constam débitos conforme a relação a seguir: DÉBITOS DE CONDOMÍNIO (DÉBITO EXEQUENDO): Constam débitos
desta ação no valor de R$ 293.946,78 (atualizados em 08/06/2018). Não consta nos autos haver recurso ou causa
pendente de julgamento. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: Av. 09 – Penhora em favor da Prefeitura de Santos, Processo nº.
6.283/07 (ordem), da 01ª. Vara da Fazenda Pública de Santos/SP. O valor total do débito é de R$84.162,12 (Conf. Fls.
499). Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em epígrafe, por sua natureza “ propter rem”,
acrescido de eventuais débitos de IPTU (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa),
terão preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da
alienação (Art. 323, Art. 908, § 1º e § 2º do NCPC e Art. 130, Par. Único do CTN). DÉBITOS HIPOTECÁRIOS: Constam
na referida matrícula do imóvel; conforme R.8 – hipoteca em favor do Banco Bradesco. O Juiz decidirá acerta da exigência
deste débito. Eventuais débitos Hipotecários ficaram extintos com a arrematação conforme Art. 1.499, VI do CC. DEMAIS
DÉBITOS: Consta na R. 7 (Da Vaga de Garagem) que a mesma foi penhorada nos autos do processo no. 90.0204623-5,
da ação de Execução Fiscal movida pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, contra Clarice Neusa dos
Santos e Silas Martins Sobrinho, CPF Nº 383.936.308-30. Valor Atribuído a ação R$ 22.748,39. 6. CONDIÇÕES DE
VENDA E INFORMAÇÃO: Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais
condições no site www.royalleiloesonline.com.br. 7. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio
onde estiver tramitando a ação, pelo site do leiloeiro, por fone: (11) 3467-1121, ou mesmo por e-mail:
contato@royalleiloesonline.com.br. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese
de não localizados para intimações pessoais, as pessoas acima mencionadas, e demais interessados, e para que produza
seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

1ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º – CPC), e de intimação do(a)(s)
executado(a)(s) WILMA CAMASSUTTI FADIM; dos coproprietários ALBINO ANGELO PENARIOL e ELIETE TERESINHA LUCATTO
PENARIOL, COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS, ANGELA APARECIDA FADIN DE ALMEIDA e GERALDO JOSE DE
ALMEIDA, MARIA CRISTINA FADIN DOMINGOS e FRANCISCO DOMINGOS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO FADIM e ESTER OLIVEIRA
DIAS FADIM, MARCOS ANTONIO MINARI e SILVIA ROBERTA FARIA MINARI, MARCELO MINARI e JANAINA NUNO MINARI,
CARLOS EDUARDO MINARI e SANDRA STELLA MINARI, IRMÃOS FADIN EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA; do
credor hipotecário COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA - COPLANA e dos credores com penhoras
AUTO POSTO 15 DE NOVEMBRO JABOTICABAL LTDA, WALDOMIRO TREVISAN, FERTILIZANTES HERINGER LTDA e JOÃO
RICARDO DE SOUZA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) Andrea Schiavo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da
lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo se processam
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Cheque ajuizada por COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES
DE SÃO PAULO COOPERCITRUS contra WILMA CAMASSUTTI FADM - Processo nº 0002375-33.2007.8.26.0291 (Nº de Ordem
420/07) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será
realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 11/12/2018, a partir das
14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 14/12/2018, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da
avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 03/01/2019 - 2º pregão. Os
lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a)
/HLORHLUR D 2¿FLDO6U D 5HQDWR6FKOREDFK0R\VpV-8&(63Q2DUUHPDWDQWHQmRVHUHVSRQVDELOL]DSHORSDJDPHQWRGHGpELWRV
¿VFDLVHWULEXWiULRVLQFLGHQWHVVREUHR V LPyYHO LV DUUHPDWDGR V  DUW&71 ¿FDQGRUHVSRQViYHOSHORSDJDPHQWRGRVGpELWRVGH
outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor,
nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.com.br$SXEOLFDomRGHVWHHGLWDOVXSUHHYHQWXDOLQVXFHVVRGDVQRWL¿FDo}HV
pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo
887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Parte ideal da nua propriedade de um imóvel agrícola
LGHQWL¿FDGRFRPR*OHED$VREUHDSURSULHGDGHGHQRPLQDGD)D]HQGD6DQWD0DULDVLWXDGDQHVWHGLVWULWRPXQLFtSLRH&RPDUFDGH
Jaboticabal, contendo a parte ideal a área de 14,5905% pertencente à executada Wilma Camassutti Fadim, referente a propriedade
DJUtFRODDFLPDLGHQWL¿FDGDTXHSRVVXLDiUHDWRWDOGHDOTXHLUHVGHWHUUDVREMHWRGDPDWUtFXODGR&DUWyULRGH5HJLVWUR
de Imóveis de Jaboticabal/SP: Uma propriedade agrícola tida como GLEBA A, denominada Fazenda Santa Maria, situada neste distrito,
município e Comarca de Jaboticabal, com a área de 1.694.454,263 metros quadrados ou 169,445 hectares ou ainda 70,019 alqueires,
contendo as benfeitorias constantes de uma casa de tijolos e telhas, energia elétrica e cercas de arame, sendo que o referido imóvel é
delimitado por um polígono irregular, cuja descrição se inicia no ponto 0 (zero), marco, entre as divisas de Marcos Antonio Minari e
outros, a Estrada em terra BR-56 (Estrada do São Bento) e da área em descrição, assinalado em planta, seguindo até o ponto 1, por
margem da Estrada BR-56; na extensão de 121,08 metros (cento e vinte e um metros e oito centímetros), no rumo de 84° (oitenta e
quatro graus), 00’ (zero minuto) e 24’’ (vinte e quatro segundos) NE, confrontando com a Estrada BR-56, do ponto 1 segue até o ponto
2, na extensão de 127,28 metros (cento e vinte e sete metros e vinte e oito centímetros), no rumo de 54° (cinquenta e quatro graus),
15’ (quinze minutos) e 30’’ (trinta segundos) SE; do ponto 2 segue até o ponto 3, na extensão de 93,48 metros (noventa e três metros
e quarenta e oito centímetros), no rumo de 57° (cinquenta e sete graus), 59’ (cinquenta e nove minutos) e 04’’ (segundos) SE; do ponto
3 segue até o ponto 4, na extensão de 171,46 metros (cento e setenta e um metros e quarenta e seis centímetros), no rumo de 78°
(setenta e oito graus), 19’ (dezenove minutos) e 53’’ (cinquenta e três segundos) SE; do ponto 4 segue até o ponto 5, na extensão de
106,14 metros (cento e seis metros e quatorze centímetros), no rumo de 82° (oitenta e dois graus), 11’ (onze minutos) e 40’’ (quarenta
segundos) SE; do ponto 5 segue até o ponto 6, na extensão de 351,04 metros (trezentos e cinquenta e um metros e quatro centímetros),
no rumo de 89° (oitenta e nove graus), 13’ (treze minutos) e 45’’ (quarenta e cinco segundos) NE; do ponto 6 segue até o ponto 7, na
extensão de 21,85 metros (vinte e um metros e oitenta e cinco centímetros), no rumo de 87° (oitenta e sete graus), 43’ (quarenta e três
minutos) e 57’’ (cinquenta e sete segundos) NE; do ponto 7 segue até o ponto 8, na extensão de 110,38 metros (cento e dez metros e
trinta e oito centímetros), no rumo de 86° (oitenta e seis graus), 36’ (trinta e seis minutos) e 44’’ (quarenta e quatro segundos) NE, sendo
que do ponto 1 até o ponto 4 seguindo sempre por margem de carreador; do ponto 4 segue até o ponto 8 seguindo sempre por
alinhamento de mourões, sendo que do ponto 1 até o ponto 8 confrontando sempre com Zulmiro Camilotti-Espólio; do ponto 8 segue
até o ponto 9, na extensão de 839,43 metros (oitocentos e trinta e nove metros e quarenta e três centímetros), no rumo de 03° (três
graus), 40’ (quarenta minutos) e 42’’ (quarenta e dois segundos) SE; do ponto 9 segue até o ponto 10, na extensão de 166,87 metros
(cento e sessenta e seis metros e oitenta e sete centímetros), no rumo de 57° (cinquenta e sete graus), 17’ (dezessete minutos) e 56’’
(cinquenta e seis segundos) SE; do ponto 10 segue até o ponto 11, na extensão de 65,40 metros (sessenta e cinco metros e quarenta
centímetros), no rumo de 46° (quarenta e seis graus), 25’ (vinte e cinco minutos) e 41’’ (quarenta e um segundos) SE; do ponto 11 segue
até o ponto 12, na extensão de 120,02 metros (cento e vinte metros e dois centímetros), no rumo de 34° (trinta e quatro graus), 40’
(quarenta minutos) e 03’’ (três segundos) SE; do ponto 12 segue até o ponto 13, na extensão de 68,65 metros (sessenta e oito metros
e sessenta e cinco centímetros), no rumo de 30° (trinta graus), 16’ (dezesseis minutos) e 01’’ (um segundo) SE; do ponto 13 segue até
o ponto 14, na extensão de 114,21 metros (cento e quatorze metros e vinte e um centímetros), no rumo de 21° (vinte e um graus), 54’
(cinquenta e quatro minutos) e 57’’ (cinquenta e sete segundos) SE; sendo que do ponto 8 até o ponto 9 segue-se por Linha Divisória;
do ponto 9 até o ponto 13 segue sempre por Curso D’Agua abaixo; do ponto 13 até o ponto 14 segue-se por Linha Divisória; sendo que
do ponto 8 até o ponto 14 confrontando sempre com Marcelo Minari e Carlos Minari; do ponto 14 segue até o ponto 15, na extensão de
364,42 metros (trezentos e sessenta e quatro metros e quarenta e dois centímetros), no rumo de 62° (sessenta e dois graus), 44’
(quarenta e quatro minutos) e 27’’ (vinte e sete segundos) SW; do ponto 15 segue até o ponto 16, na extensão de 183,85 metros (cento
e oitenta e três metros e oitenta e cinco centímetros), no rumo de 71° (setenta e um graus), 36’ (trinta e seis minutos) e 22’’ (vinte e dois
segundos) SW; do ponto 16 segue até o ponto 17, na extensão de 134,20 metros (cento e trinta e quatro metros e vinte centímetros),
no rumo de 77° (setenta e sete graus), 29’ (vinte e nove minutos) e 32’’ (trinta e dois segundos) SW; do ponto 17 segue até o ponto 18,
na extensão de 96,38 metros (noventa e seis metros e trinta e oito centímetros), no rumo de 81° (oitenta e um graus), 11’ (onze minutos)
e 21’’ (vinte e um segundos) SW; do ponto 18 segue até o ponto 19, na extensão de 117,24 metros (cento e dezessete metros e vinte
e quatro centímetros), no rumo de 83° (oitenta e três graus), 03’ (três minutos) e 51’’ (cinquenta e um segundos) SW; do ponto 19 segue
até o ponto 20, na extensão de 181,71 metros (cento e oitenta e um metros e setenta e um centímetros), no rumo de 81° (oitenta e um
graus), 46’ (quarenta e seis minutos) e 18’’ (dezoito segundos) SW; do ponto 20 segue até o ponto 21, na extensão de 52,03 metros
(cinquenta e dois metros e três centímetros), no rumo de 64° (sessenta e quatro graus), 07’ (sete minutos) e 36’’ (trinta e seis segundos)
NW; do ponto 21 segue até o ponto 22, na extensão de 110,58 metros (cento e dez metros e cinquenta e oito centímetros), no rumo de
79° (setenta e nove graus), 43’ (quarenta e três minutos) e 48’’ (quarenta e oito segundos) NW; sendo que do ponto 14 até o ponto 22
seguindo sempre pela margem esquerda do Córrego da Grama e confrontando sempre com o Córrego da Grama; do ponto 22 segue
até o ponto 23, na extensão de 155,66 metros (cento e cinquenta e cinco metros e sessenta e seis centímetros), no rumo de 22° (vinte
e dois graus), 15’ (quinze minutos) e 42’’ (quarenta e dois segundos) NW; do ponto 23 segue até o ponto 24, na extensão de 72,94
metros (setenta e dois metros e noventa e quatro centímetros), no rumo de 23° (vinte e três graus), 17’ (dezessete minutos) e 42’’
(quarenta e dois segundos) NW; do ponto 24 segue até o ponto 25, na extensão de 93,03 metros (noventa e três metros e três
centímetros), no rumo de 15° (quinze graus), 58’ (cinquenta e oito minutos) e 22’’ (vinte e dois segundos) NW; do ponto 25 segue até o
ponto 26, na extensão de 130,28 metros (cento e trinta metros e vinte e oito centímetros), no rumo de 05° (cinco graus), 55’ (cinquenta
e cinco minutos) e 55’’ (cinquenta e cinco segundos) NW; do ponto 26 segue até o ponto 27, na extensão de 151,45 metros (cento e
cinquenta e um metros e quarenta e cinco centímetros), no rumo de 10° (dez graus) , 00’ (zero minuto) e 22’’ (vinte e dois segundos)
NW; do ponto 27 segue até o ponto 28, na extensão de 143,25 metros (cento e quarenta e três metros e vinte e cinco centímetros), no
rumo de 19° (dezenove graus), 42’ (quarenta e dois minutos) e 05’’ (cinco segundos) NW; do ponto 28 segue até o ponto 29, na
extensão de 297,55 metros (duzentos e noventa e sete metros e cinquenta e cinco centímetros), no rumo de 24° (vinte e quatro graus),
09’ (nove minutos) e 40’’ (quarenta segundos) NW; do ponto 29 segue até o ponto 30, na extensão de 194,08 metros (cento e noventa
e quatro metros e oito centímetros), no rumo de 04° (quatro graus), 52’ (cinquenta e dois minutos) e 52’’ (cinquenta e dois segundos)
NE; do ponto 30 segue até o ponto 31, na extensão de 99,09 metros (noventa e nove metros e nove centímetros), no rumo de 04°
(quatro graus), 00’ (zero minuto) e 54’’ (cinquenta e quatro segundos) NE; sendo que do ponto 22 até o ponto 23, segue-se por cerca,
do ponto 23 até o ponto 29 segue por Curso D’Agua acima, do ponto 29 até o ponto 31 segue-se por alinhamento de árvores, sendo
TXHGRSRQWRDWpRSRQWRFRQIURQWDQGRVHPSUHFRP0DUFRV$QWRQLR0LQDULHRXWURVH¿QDOPHQWHGRSRQWRVHJXHDWpRSRQWR
0 (zero), início da descrição, por Margem do Carreador, na extensão de 375,04 metros (trezentos e setenta e cinco metros e quatro
centímetros), no rumo de 04° (quatro graus), 36’ (trinta e seis minutos) e 09’’ (nove segundos) NE, confrontando ainda com Marcos
$QWRQLR0LQDULHRXWURV 5HWL¿FDomRGH$UHDDYHUEDGDHPGHMDQHLURGHVREQGROLYUR5*GHVWH6HUYLoR
Registral). CADASTRO NO INCRA sob número: 612.057.001.678-1, com a denominação de Fazenda Santa Maria, em nome de Eulália
Pires Penariol e outros; Localização do imóvel rural: Estrada Municipal da Grama; Município sede do imóvel: Jaboticabal-SP; Módulo
Rural: 9,1598 hectares; Número de Módulos Rurais: 18,21 Módulo Fiscal: 14,0000 hectares; Número de Módulos Fiscais: 11,91; Fração
0tQLPDGH3DUFHODPHQWRKHFWDUHV&ODVVL¿FDomRGR,PyYHO0pGLD3URSULHGDGH3URGXWLYD$5($727$/KHFWDUHV
AREA REGISTRADA: 175,2000 hectares, AREA DE POSSE: nihil e Número do imóvel na Receita Federal 3.250.082-3. Ônus - Av.
2/35210 (Penhora): 4,86% do imóvel de propriedade de JOSÉ EDUARDO FADIM Foi penhorado a requerimento de AUTO POSTO 15
DE NOVEMBRO JABOTICABAL LTDA; Av. 7/35210 (Penhora): 4,86% do imóvel foi penhorado nos autos da Ação de Despejo por Falta
de Pagamento nº 535/03 da 1ª Vara Cível de Jaboticabal movida por WALDOMIRO TREVISAN contra JOSÉ EDUARDO FADIN,
ARNALDO FADIN FILHO e PAULO ROGÉRIO FADIN, R. 11/35210 (Hipoteca): 29,1523% do imóvel foi dado em hipoteca cedular de
primeiro grau e sem concorrência de terceiros por IRMÃOS FADIN EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA à COOPERATIVA
DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA. Av. 12/35210 (Penhora): 4,8635% do imóvel foi penhorado nos
autos da Ação de cumprimento de Título Executivo Judicial nº 071.01.2001.009533-9 da 1ª Vara Cível de Bauru movida por
FERTILIZANTES HERINGER LTDA contra ESTER OLIVEIRA DIAS FADIN e JOSE EDUARDO FADIN. Av. 13/35210 (Distribuição de
Ação): Foi distribuída Execução de Título Extrajudicial nº 420/2007 na 2ª Vara de Jaboticabal movida por COOPERATIVA DOS
CAFEICULOTRES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO - COOPERCITRUS contra WILMA CAMASSUTTI FADIM. Av. 14/35210
(Distribuição de Ação): Foi distribuída Execução de Título Extrajudicial nº 504/2007 na 2ª Vara de Jaboticabal movida por COOPERATIVA
DOS CAFEICULOTRES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO – COOPERCITRUS contra WILMA CAMASSUTTI FADIM,
JOSÉ EDUARDO FADIM E ESTER OLIVEIRA DIAS FADIM, Av. 16/35210 (Penhora): 14,59050% do imóvel foi penhorado nos autos da
Execução Civil nº 0002375-33.2007.8.26.0291 (420/07) da 2ª Vara Cível de Jaboticabal que COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES
E CITRICULTORES DE SÃO PAULO COOPERCITRUS move contra WILMA CAMASSUTI FADIM; Av. 19 E 21/35210 (Alienação):
3DUWHFRUUHVSRQGHQWHDSHUWHQFHQWHD$OELQR$QJHOR3HQDULROH(OLHWH7HUHVLQKD/XFDWWR3HQDULROIRLDOLHQDGR¿GXFLDULDPHQWH
D&223(5$7,9$'(&5(',72&5(',&,7586¿FDQGRFRQVROLGDGDDSURSULHGDGHHPQRPHGRFUHGRU¿GXFLiULRFRQIRUPH$Y
AV.23 - (Penhora - 5,27585%) - Execução Civil n. 1001130-52.2016.8.26.0291 - JEC de Jaboticabal - JOÃO RICARDO DE SOUZA
contra ANTONIO FRANCISCO PENARIOL. AV.25 - (Penhora - 19,454%) - Execução Civil n. 0002751-19.2007.8.26.0291 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS contra WILMA CAMASSUTI FADIM, JOSÉ EDUARDO FADIM e
ESTER OLIVEIRA DIAS FADIM. Valor da Avaliação da parte ideal penhorada em 20 de julho de 2015: R$ 1.057.099,97 (um milhão,
cinquenta e sete mil, noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Valor Atualizado pelo índice de OUT/2018 da Tabela de Correção
Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 1.235.683,66 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e
oitenta e três reais e sessenta e seis centavos). Depositário: Wilma Camassutti Fadim. Jaboticabal/SP, 29 de agosto de 2018.
Andrea Schiavo Juiz(a) de Direito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA - SP

Pregão Presencial Nº 126/2018, Edital Nº 153/2018. Tipo Menor Preço por Item.
Objeto: Locação de equipamentos reprográficos. O credenciamento e os envelopes de Preços e
Habilitação serão recebidos no dia 18 de dezembro de 2018, das 13h30min. às 14 horas, na Seção
de Licitações, Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das
09h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.(011)3183-0655. Maria Ângela Camargo
Correa de Lima – Pregoeira.

AVISO DE ADIAMENTO - Pregão Presencial Nº 118/2018, Edital Nº 144/2018, Tipo Menor
Preço por Item. Objeto: Fornecimento de cestas básicas para entrega parcelada no exercício de
2019. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação que seriam recebidos no dia 12 de dezembro
de 2018, das 13h30min. às 14 horas, serão recebidos no dia 21 de dezembro de 2018, das 09
horas às 09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca, O edital fica
disponível no endereço acima das 09h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.(011)31830655. Maria Ângela Camargo Correa de Lima – Pregoeira.

Prefeitura do Município de Caieiras

Prefeitura do Município de Caieiras

EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 018/2018. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou arquitetura,
devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado
na mesma condição para a execução de obras de reforma da quadra da Praça
da Rua Antonio Michelino – Vila dos Pinheiros, conforme Projeto, Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma anexos. MODALIDADE:
Tomada de Preços. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 16:00h
do dia 10/01/2019. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO:
dia 10/01/2019 as 16:10h. O edital completo poderá ser adquirido até o dia
09/01/2019 no Departamento de Compras da Prefeitura, no horário das 09:00h
às 16:00h, ou pelo e-mail licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@
gmail.com. Não enviamos edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 135/2018. OBJETO: Registro
de Preços para eventual contratação de empresas especializadas para prestação de
serviços e locação de equipamentos destinados às festividades Municipais, conforme
termo de referência e anexos. MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA
DOS ENVELOPES: até o dia 21/12/2018 às 08:20h e ABERTURA DOS ENVELOPES:
na mesma data e horário. As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital
via e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails
para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com.
O Edital poderá ser adquirido até o dia 20/12/2018. Maiores informações pelo telefone
4445-9240, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2018.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 020/2018. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou arquitetura,
devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na
mesma condição para fornecimento de material e mão de obra visando recapeamento
asfáltico na Rua Princesa Isabel, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha
Orçamentária e Cronograma anexos. MODALIDADE: Tomada de Preços. DATA
DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 16:00h do dia 14/01/2019. DATA DE
ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO: dia 14/01/2019 as 16:10h. O edital
completo poderá ser adquirido até o dia 11/01/2019 no Departamento de Compras
da Prefeitura, no horário das 09:00h às 16:00h, ou pelo e-mail licitacao@caieiras.
sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com. Não enviamos edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2018.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 019/2018. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou arquitetura,
devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado
na mesma condição para fornecimento de material e mão de obra visando
recapeamento asfáltico na Rua Napoleão Bonaparte, conforme Projeto, Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma anexos. MODALIDADE:
Tomada de Preços. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 16:00h
do dia 11/01/2019. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO:
dia 11/01/2019 as 16:10h. O edital completo poderá ser adquirido até o dia
10/01/2019 no Departamento de Compras da Prefeitura, no horário das 09:00h
às 16:00h, ou pelo e-mail licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@
gmail.com. Não enviamos edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2018.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 021/2018. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou arquitetura,
devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na
mesma condição para fornecimento de material e mão de obra visando recapeamento
asfáltico na Rua André Mendes Ortiz, Rua Nelson Rosetti, Rua Angela Costa Pollon
e Avenida Rodolfo Polidoro e Avenida Otávio Spigarollo – Vila Rosina, conforme
Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma anexos.
MODALIDADE: Tomada de Preços. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
até as 16:00h do dia 15/01/2019. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO: dia 15/01/2019 as 16:10h. O edital completo poderá ser adquirido
até o dia 14/01/2019 no Departamento de Compras da Prefeitura, no horário das
09:00h às 16:00h, ou pelo e-mail licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@
gmail.com. Não enviamos edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 022/2018. OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de
planejamento, organização e execução de concurso público de provas objetivas e
práticas e de provas e títulos a ser promovido para a Prefeitura Municipal Caieiras,
destinado ao provimento de vagas para diversos cargos públicos que compõe o
seu quadro permanente, conforme termo de referência. MODALIDADE: Tomada de
Preços. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES até as 09:00h do dia 07/01/2019.
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO: dia 07/01/2019 as
09:10h. O edital completo poderá ser adquirido até o dia 04/01/2019 no Departamento
de Compras da Prefeitura, no horário das 09:00h às 16:00h, ou pelo e-mail eliana.
compras@caieiras.sp.gov.br. Não enviamos edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO
PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras – Gabinete do Prefeito. EDITAL: 014/2018.
OBJETO: Credenciamento e recebimento de propostas para locação de imóvel para
o Fundo Social de Solidariedade, conforme termo de referência, para o prazo de 12
(doze) meses. MODALIDADE: Chamada Pública. DATA DO CREDENCIAMENTO: até
às 08:00 horas do dia 13/12/2018 – no momento do credenciamento as interessadas
deverão atender às exigências do Edital, apresentando toda a documentação para
avaliação junto ao Departamento de Compras da Prefeitura, sito na Av. Professor
Carvalho Pinto, 207, 2º andar, Centro – Caieiras, SP. O Edital poderá ser retirado até
o dia 12/12/2018. As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital via
e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails para
envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com.
Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 015/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras – Secretaria Municipal da Educação.
EDITAL: nº 015/2018. OBJETO: Credenciamento e recebimento de propostas de
associações ou cooperativas da agricultura familiar, visando à aquisição de suco
de uva tinto integral diretamente da agricultura familiar e/ou do empreendedor
familiar rural que apresentarem condições técnicas para atender à legislação
vigente e solicitação da Administração, para atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, para entrega parcelada. MODALIDADE: Chamada
Pública. DATA DO CREDENCIAMENTO: até às 09:00 horas do dia 09/01/2019 – no
momento do credenciamento as organizações deverão atender às exigências do
Edital, apresentando toda a documentação para avaliação junto ao Departamento de
Compras da Prefeitura sito na Av. Professor Carvalho Pinto, 207, 2º andar, Centro
– Caieiras, SP. O Edital poderá ser retirado até o dia 08/01/2019. Os interessados
poderão solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para tanto os dados
cadastrais da mesma. Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.
br ou licitacao.caieiras@gmail.com. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 127/2018. OBJETO: Registro
de Preços para eventual aquisição de conjuntos de uniforme escolar, conforme termo
de referência e anexos. MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA DOS
ENVELOPES: até o dia 13/12/2018 às 08:20h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na
mesma data e horário. As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital via
e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails para
envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com. O
Edital poderá ser adquirido até o dia 12/12/2018. Maiores informações pelo telefone
4445-9240, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 131/2018. OBJETO: Registro de
Preços para eventual aquisição de Material de Escritório e Papelaria, conforme termo
de referência e anexos. MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA DOS
ENVELOPES: até o dia 18/12/2018 às 08:20h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na
mesma data e horário. As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital via
e-mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails para
envio do Edital são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com. O
Edital poderá ser adquirido até o dia 17/12/2018. Maiores informações pelo telefone
4445-9240, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 130/2018. OBJETO: Registro
GH3UHoRVSDUDHYHQWXDODTXLVLomRGH0DWHULDO*Ui¿FRHLPSUHVVRVFRQIRUPHWHUPRGH
referência e anexos. MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA DOS
ENVELOPES: até o dia 17/12/2018 às 14:30h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na
PHVPDGDWDHKRUiULR$VHPSUHVDVLQWHUHVVDGDVSRGHUmRVROLFLWDURHQYLRGR(GLWDOYLD
HPDLOVHQGRQHFHVViULRSDUDWDQWRRVGDGRVFDGDVWUDLVGDPHVPD2VHPDLOVSDUD
HQYLR GR (GLWDO VmR OLFLWDFDR#FDLHLUDVVSJRYEU RX OLFLWDFDRFDLHLUDV#JPDLOFRP 2
(GLWDO SRGHUi VHU DGTXLULGR DWp R GLD  0DLRUHV LQIRUPDo}HV SHOR WHOHIRQH
QRKRUiULRGDVKjVK1mRHQYLDPRVRHGLWDOSRUID[HRXFRUUHLR
&DLHLUDVGH1RYHPEURGH
*(5621025(,5$520(52
35()(,72081,&,3$/

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 004/2018. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para
implantação de programa de modernização das instalações hidrossanitárias
HP HGL¿FDo}HV GH SUpGLRV DGPLQLVWUDWLYRV PXQLFLSDLV SHUWHQFHQWHV j 3UHIHLWXUD
0XQLFLSDOGH&DLHLUDV±63EHPFRPRLQVWDODomRGHWHOHPHGLomRHPPHGLGRUHVGR
FRQVXPR GH iJXD SDUD FRPXQLFDomR GH GDGRV YLD LQWHUQHW H GHVHQYROYLPHQWR GH
SURJUDPDGHHGXFDomRDPELHQWDOFRQIRUPHUHODomRGHLPyYHLVFRQWLGDVQRVDQH[RV
HWHUPRGHUHIHUrQFLD MODALIDADE: &RQFRUUrQFLD3~EOLFDData de entrega dos
envelopes: Até as 09:00h do dia 08/01/2019 e Data de abertura dos envelopes
habilitação: GLDjVK.2HGLWDOFRPSOHWRSRGHUiVHUDGTXLULGRDWp
RGLDQR'HSDUWDPHQWRGH&RPSUDVGD3UHIHLWXUDRXSHORHPDLO eliana.
FRPSUDV#FDLHLUDVVSJRYEU e OLFLWDFDR#FDLHLUDVVSJRYEU no horário das 09:00h
jVK1mRHQYLDPRVHGLWDOSRUID[HRXFRUUHLR
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2018.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 015/2018. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou arquitetura
devidamente inscritava no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado
na mesma condição, visando a execução de obras de Revitalização dos espaços
de convivência do entorno da Rodoviária Municipal e adequação de viário
(boulevard), conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e
Cronograma anexos. MODALIDADE: Tomada de Preços. DATA DE ENTREGA
DOS ENVELOPES: até as 16:00h do dia 07/01/2019. DATA DE ABERTURA DOS
ENVELOPES HABILITAÇÃO: dia 07/01/2019 as 16:10h. O edital completo poderá
ser adquirido até o dia 04/01/2019 no Departamento de Compras da Prefeitura,
no horário das 09:00h às 16:00h, ou pelo e-mail licitacao@caieiras.sp.gov.br ou
licitacao.caieiras@gmail.com. Não enviamos edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 017/2018. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou arquitetura,
devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado
na mesma condição para a execução de obras de reforma da quadra da Avenida
Ver. Assis Crema, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária
e Cronograma anexos. MODALIDADE: Tomada de Preços. DATA DE ENTREGA
DOS ENVELOPES: até as 16:00h do dia 09/01/2019. DATA DE ABERTURA DOS
ENVELOPES HABILITAÇÃO: dia 09/01/2019 as 16:10h. O edital completo poderá
ser adquirido até o dia 08/01/2019 no Departamento de Compras da Prefeitura,
no horário das 09:00h às 16:00h, ou pelo e-mail licitacao@caieiras.sp.gov.br ou
licitacao.caieiras@gmail.com. Não enviamos edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2018.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 016/2018. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou arquitetura,
devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na
mesma condição para fornecimento de material e mão de obra visando a Reforma
do Vestiário do Campo de Futebol Força Jovem, conforme Projeto, Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma anexos. MODALIDADE:
Tomada de Preços. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 16:00h
do dia 08/01/2019. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO:
dia 08/01/2019 as 16:10h. O edital completo poderá ser adquirido até o dia
07/01/2019 no Departamento de Compras da Prefeitura, no horário das 09:00h às
16:00h, ou pelo e-mail licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.
com. Não enviamos edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO

Edital de Tomada de Preços n.º 010/18 – Objeto: Contratação de
empresa especializada para a execução dos serviços de mão de obra,
com fornecimento parcial de materiais, para as obras de “Limpeza, Instalação de Drenos de Fundo e Implantação de Manta de Geomembrana
de PEAD”, em Lagoas de Estação de Tratamento de Esgotos, no Município
Descalvado, São Paulo, através de Operação de Crédito junto ao Desenvolve São Paulo – Processo PVL 02.001388/2018-83 Encerramento:
Dia 18 de dezembro de 2.018, às 08:30 horas Valor Estimado: R$
349.448,83 Visita Técnica Obrigatória: A visita deverá ser realizada
até o dia anterior à data designada para a entrega e abertura dos Envelopes e previamente agendada junto à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos do Município, através do telefone (19) 3583-9303 Retirada do Edital: O Edital Completo poderá ser
retirado à Rua José Quirino Ribeiro, 55, na Seção de Licitação, das 12:00
às 16:00 horas, nos dias úteis ou solicitado através do E-mail: licitacao@
descalvado.sp.gov.br Informações: Fone (19) 3583-9319. Descalvado,
29 de novembro de 2.018. Antonio Carlos Reschini – Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO

Edital de Tomada de Preços n.º 011/18 – Objeto: Contratação de
empresa especializada para a execução dos serviços de mão de obra,
com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de
“Reforma da Estação Elevatória de Esgoto, Reforma da Casa de Química, Reforma do Laboratório e Construção de Alambrado e Muro de
Fechamento”, na Estação de Tratamento de Esgotos, no Município Descalvado, São Paulo, através de Operação de Crédito junto ao Desenvolve
São Paulo – Processo PVL 02.001388/2018-83 Encerramento: Dia 18
de dezembro de 2.018, às 13:00 horas Valor Estimado: R$ 345.498,86
Visita Técnica Obrigatória: A visita deverá ser realizada até o dia
anterior à data designada para a entrega e abertura dos Envelopes e
previamente agendada junto à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos do Município, através do telefone
(19) 3583-9303 Retirada do Edital: O Edital Completo poderá ser
retirado à Rua José Quirino Ribeiro, 55, na Seção de Licitação, das 12:00
às 16:00 horas, nos dias úteis ou solicitado através do E-mail: licitacao@
descalvado.sp.gov.br Informações: Fone (19) 3583-9319. Descalvado,
29 de novembro de 2.018. Antonio Carlos Reschini – Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO

Edital de Tomada de Preços nº 012/18 – Objeto: Contratação de
empresa especializada para a execução dos serviços de mão de obra,
com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de
“Instalações Elétricas”, na Estação de Tratamento de Esgotos, no
Município Descalvado, São Paulo, através de Operação de Crédito
junto ao Desenvolve São Paulo – Processo PVL 02.001388/201883 Encerramento: Dia 19 de dezembro de 2.018, às 08:30 horas
Valor Estimado: R$ 224.494,72 Visita Técnica Obrigatória: A
visita deverá ser realizada até o dia anterior à data designada para a
entrega e abertura dos Envelopes e previamente agendada junto à
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos do Município, através do telefone (19) 3583-9303 Retirada
do Edital: O Edital Completo poderá ser retirado à Rua José Quirino
Ribeiro, 55, na Seção de Licitação, das 12:00 às 16:00 horas, nos dias
úteis ou solicitado através do E-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br
INFORMAÇÕES: Fone (19) 3583-9319. Descalvado, 29 de novembro
de 2.018. Antonio Carlos Reschini – Prefeito Municipal

PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE DESCALVADO

AVISO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO OBJETO NO AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/18.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo
novo (zero quilômetro), ano de fabricação/
modelo 2018/2019, tipo passeio, para o
atendimento do Programa Bolsa Família.
$VGHPDLVLQIRUPDo}HVHVWmRUDWL¿FDGDV
Descalvado, 30 de novembro de 2.018.
Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE DESCALVADO

AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO DA
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 057/18 PARA: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 005/18. OBJETO: Registro de Preços para
eventuais aquisições parceladas de medicamentos, para atender o Programa Alto Custo do
Município. (ONDE LÊ-SE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18, LEIA-SE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/18. As demais informações são
UDWL¿FDGDVPDQWHQGRVH inalteradas. Descalvado, 30 de novembro de 2.017. Marcelo Augusto
Monzani - Chefe da Seção de Licitação

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE ITU
Aviso de licitação
A Prefeitura da Estância Turística de Itu informa
a abertura do Pregão Presencial nº 139/18,
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
POSTES GALVANIZADOS E COLUNAS
SEMAFÓRICAS. Os envelopes deverão ser entregues
até as 13:50h do dia 13/12/2018. O edital está à
disposição para consulta e impressão no site da
Prefeitura: www.itu.sp.gov.br, ou diretamente na
Prefeitura no qual o interessado deverá trazer um CD
para cópia junto ao Depto. de Compras e Licitações,
sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo Centro, Itu/
SP, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h:00.
Obs. Não serão prestadas informações por telefone/
fax/e-mail. Itu, 30/11/2018. Hércules Ferrari
Domingues da Silva – Secretário Municipal de
Segurança, Trânsito e Transporte.
Serviço Autônomo de Água
e Esgotos de Amparo/SP
LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº
4215/2018 – ÓRGÃO: Serviço Autônomo de
Água e Esgotos de Amparo/SP – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 34/2018 OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (GALVANIZADOS) PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO, PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS. ABERTURA:
13/12/2018 às 09:30 horas – Edital disponível
à partir do dia 03/12/2018 na Divisão de Suprimentos, das 9h00 às 17h00 ou através do site:
http://www.saaeamparo.sp.gov.br/licitacoes.
php INFORMAÇÕES: Tel (19) 3808-8404, ramais 237 ou 236, com Valdenir, Tauan ou Anny.
Amparo, 30 de novembro de 2018.
ANNY PETERLINI LIMA
-Gerente da Divisão de Suprimentos-

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CNPJ – 44.847.663/0001-11
AVISOS DO SETOR DE COMPRAS,
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 022/2018
(REABERTURA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS EMEBS
ZAIRA ANTUNES FRANCHI, PRISCILA SALZANO
CORDEIRO BRISOLLA E MAESTRO FIORAVANTE
LUGLI. DATA: 19/12/2018 – 10H00M. CADASTRO:
Para participar, os interessados deverão ser
cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o
cadastro até o 3º dia anterior à data do recebimento
das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edital
completo deverá ser retirado gratuitamente no
balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância
Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F.
Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m
às 17h00m, devendo o interessado trazer sua
mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.)
pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou
ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br.
Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 30 de
novembro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA- FEIRA, 1, 2 E 3 DE DEZEMBRO DE 2018
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARITINGA
EDITAL RESUMIDO Nº 102/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 056/2018 –
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de
materiais e equipamentos de informática que serão
utilizados pelos diversos órgãos e Secretarias que integram
a municipalidade. - DATA DA REALIZAÇÃO: A sessão
pública de processamento terá início às 08h30min do
dia 14/12/2018 – VALOR TOTAL ESTIMADO: R$
713.749,56 - INFORMAÇÕES: Setor de Licitação da
Prefeitura Municipal de Taquaritinga - fone: (16)
32539100 – horário: das 07h30 às 11h30 e das 13h00
às 17h00, ou através do site: www.taquaritinga.sp.gov.br.
Taquaritinga, 30 de novembro de 2018.
Vanderlei José Marsico - Prefeito Municipal

DAE S/A – AGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 019/2018
Edital de 29/11//2018
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO PRESSURIZADA
DE ÁGUA TRATADA – EPAT TIPO: Menor valor global.
ABERTURA: às 14:00 do dia 08/01/2019. LOCAL PARA
RETIRADA DO EDITAL: No site http://
compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link
Editais) gratuitamente, ou na Seção de Compras e
Licitações da DAE S/A – Rod. Vereador Geraldo Dias, n.º
1.500 – Jundiaí/SP, de 2ª a 6ª feira, das 10:00 às 16:00
horas, mediante pagamento de taxa de R$15,00.
Armando Mietto Junior / Diretor Administrativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 262/2.018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 203/2.018
OBJETO:- Registro de preços para aquisição de pneus novos, destinados a frota de veículos desta
municipalidade, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Água e Esgoto, pelo período de 12 (doze) meses,
conforme especificações dos anexos I e II. Data da abertura - 14/12/2.018, às 08:00 horas. Melhores informações poderão ser obtidas junto a Seção de Licitações na Rua Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelo telefone
(018) 3643.6126. O Edital poderá ser lido naquela seção e retirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br,
Cristiano Salmeirão, Prefeito Municipal, Birigui, 30/11/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
RETI-RATI DO EDITAL Nº 243/2.018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2.018
Após análise do pedido de impugnação interposto pela Empresa “PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI”, o qual
decidiu-se pelo deferimento, fica alterado o preâmbulo do Edital; incluídas as Cláusulas 1.6, 7.15, 15.4, 15.4.1. 15.4.2, 15.4.3,
15.4.4, 15.5.5, 23.9.1 e 23.9.2; excluídas as Cláusulas 7.11.6, 7.11.7, 7.118 e 23.4; alteradas as Cláusulas 7.13.1, 12.1,
23.1.2., 23.2 e 23.9.1; incluído o Anexo XII – Termo de Referência e disponibilizados os Anexos V, VI, VII e IX devidamente
atualizados ao Edital do Pregão Presencial nº 182/2018, que objetiva o Registro de Preços para aquisição de gêneros
alimentícios cárneos, embutidos e outros, destinados à Central Municipal de Alimentação Escolar – CMAE, Secretaria Municipal
de Educação, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Anexo I. Em razão da retificação altera-se a data
da abertura para o dia 14/12/2.018 às 08:00 horas. Melhores informações poderão ser obtidas junto a Seção de Licitações
na Rua Santos Dumont nº 28, Centro, ou pelos telefones (018) 3643-6126. O Edital e sua retificação poderão ser lidos naquela
Seção e retirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br., Cristiano Salmeirão, Prefeito Municipal, Birigui, 30/11/2.018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES – SP
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (Presencial) Nº. 073/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de MICROCOMPUTADORES, destinados a suprir as
necessidades da Secretaria da Educação do Município de Chavantes – SP, de acordo com as especificações constantes no
Termo de Referência que constitui o Anexo I do Edital. DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 17 de dezembro de 2.018, às 09:30 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Chavantes, Secretaria de Administração, sala do Setor de Licitação,
situada a Rua Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, na Cidade de Chavantes - SP, a partir das 09:30 horas. EDITAL NA INTEGRA:
à disposição dos interessados no setor de Licitação no endereço acima indicado, no horário das 08:00 às 11:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas, ou através do site oficial www.chavantes.sp.gov.br INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:
Fone (14) 3342.9200. P. M. Chavantes (SP), 30 de novembro de 2.018. Aline Helena Zuliani Mendes Ferrari – Pregoeira.
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Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 134/2018. OBJETO: Aquisição
de curativos primários, conforme termo de referência e anexos. MODALIDADE:
Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 20/12/2018
às 14:30h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. As empresas
interessadas poderão solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para
tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@
caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com. O Edital poderá ser adquirido
até o dia 19/12/2018. Maiores informações pelo telefone 4445-9240, no horário das
09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 133/2018. OBJETO: Aquisição
de materiais de serralheria, conforme termo de referência e anexos. MODALIDADE:
Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 20/12/2018 às
09:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. As empresas
interessadas poderão solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para
tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@
caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com. O Edital poderá ser adquirido até o
dia 19/12/2018. Maiores informações pelo telefone 4445-9240, no horário das 09:00h
às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

COMPANHIA ITUANA
DE SANEAMENTO - CIS
AVISO DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS informa a
abertura do Pregão Presencial nº 75/2018 para a
Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de limpeza e conservação de áreas verdes nas unidades operacionais e administrativas da CIS – Companhia
Ituana de Saneamento na cidade de Itu/SP. Os envelopes
deverão ser entregues até às 08:50h do dia 14/12/2018.
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS informa a
abertura do Pregão Presencial nº 76/2018 para o Registro de preços para o fornecimento parcelado de materiais de escritório. Os envelopes deverão ser entregues até
às 08:50h do dia 17/12/2018.
Os Editais acima estão à disposição para consulta e impressão no site da Companhia Ituana de Saneamento
– CIS: www.cis-itu.com.br/licitacoes, ou diretamente na
CIS no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia
junto ao Depto. de Compras e Licitações, sito na Rua Bartira,
nº 300/A, Vila Leis, Itu/SP, das 08h00 às 11h30 e das
13h00 às 16h30. Itu, 30/11/2018. Vincent Robert Roland
Menu – Diretor Superintendente – CIS.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI GUAÇU
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Pregão Presencial nº 89/18
Processo Licitatório 16.607/18
Objeto: Aquisição de sucos naturais. Comunicamos
a todos os interessados em participar do referido
certame que a pedido da Secretaria de
Educação – órgão requisitante e aprovação
jurídica, a data de abertura dos envelopes
anteriormente marcada para ocorrer no dia
10.12.18 foi prorrogada para o próximo dia
20 de dezembro de 2018 as 09h30min, devido
a modificação no edital ,alterando o critério de
julgamento para menor valor global. As demais
condições permanecem inalteradas. M. Guaçu, 30
de novembro de 2018 – Adriana Bibiano –
Presidente da CML/ Decreto nº 23.633/18.
Serviço Autônomo de Água
e Esgotos de Amparo/SP
LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº
2620/2018 – ÓRGÃO: Serviço Autônomo
de Água e Esgotos de Amparo/SP – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 35/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE
MATERIAIS DE PAPELARIA, TONERS E
AFINS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS
DO ALMOXARIFADO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. ABERTURA: 14/12/2018
às 09:30 horas – Edital disponível à partir do
dia 03/12/2018 na Divisão de Suprimentos,
das 9h00 às 17h00 ou através do site: http://
www.saaeamparo.sp.gov.br/licitacoes.php
INFORMAÇÕES: Tel (19) 3808-8404, ramais
237 ou 236, com Valdenir, Tauan ou Anny.
Amparo, 30 de novembro de 2018.
ANNY PETERLINI LIMA
-Gerente da Divisão de Suprimentos-

Prefeitura Municipal
de São Carlos
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018
PROCESSO Nº 20765/2018
Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha
aberta licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA POSTOS DE TRABALHO NO
PARQUE ECOLOGIO NO MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS por um período de 12
meses. O edital na íntegra poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de São
Carlos (http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/
licitacao/). Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos e
protocolados na Comissão Permanente de
Licitações impreterivelmente até às 09h00
do dia 14/12/2018 quando serão abertos
em sessão pública às 09h30 do mesmo
dia. São Carlos, 30 de novembro de 2018.
MÁRIO LUIZ DUARTE ANTUNES – Secretário
Municipal de Fazenda.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA – DRS XVI
GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS.
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N.23/2018
PROCESSO N.º 001.0216.001721/2017 - OC Nº 090139000012016OC00131
Comunicamos que se acha aberta no DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA – DRS XVI,
a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018, PROCESSO N.º 001.0216.001721/
2017, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE /
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PACIENTES DOMICILIAR PARA ATENDER AÇÃO
JUDICIAL, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica
de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 13/12/2018, às
13:00 (treze) horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 03/12/2018,
o site www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus
representantes. O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO – Concorrência 14/18 PMH 14995/18
Contratação de empresa especializada em serviços de recuperação
de pavimentação asfáltica, confecção de passeio, guia, sarjeta e boca de
lobo, com equipe padrão de conservação, calçadas e galerias já existentes
no Município. Data da Sessão: 03/01/19 Horário: 08h30min. O Edital e seus
anexos poderão ser obtidos no site da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.
br ou junto ao Departamento de Suprimentos da Prefeitura de Hortolândia,
Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro Hortolândia/
SP das 08:00 às 16:30 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos
da importância de R$0,32 por folha. Hortolândia, 30 de novembro de 2018.
Ieda Manzano de Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica que se
encontra disponível em nosso site a atualização (correção) do ANEXO II
- Mídia (03 - Projeto Executivo - Rel. V Vol. I) da Concorrência nº 01/2018 Processo nº 7447/2018, contratação de empresa de engenharia especializada
para execução de obras de adequação da canalização do córrego Supiriri,
neste município, com fornecimento total de material, equipamentos e mãode-obra especializada, pelo tipo menor preço. Mais informações no site
www.saaesorocaba.com.br. ou pelos telefones: (15) 3224-5825 ou
pessoalmente na Av. Pereira da Silva, 1.285, no Setor de Licitação e
Contratos. Sorocaba, 30 de novembro de 2018. Comissão Especial
Permanente de Licitações - Rosangela de Souza Cardozo- Presidente.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO DE ÁREA UM
UO 180.04 – POLÍCIA MILITAR - UNIDADE GESTORA EXECUTORA 180.185 – CPAM-1
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - OFERTA DE COMPRA Nº180185000012018OC00317
ABERTURA DE NOVA OFERTA DE COMPRA
Acha-se aberto no Comando de Policiamento do Metropolitano de Área Um (CPAM-1) da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (PMESP), sito à Rua Vergueiro, nº 363, Liberdade/SP, o Pregão Eletrônico
Nº CPAM1-185/0017/18 e Processo nº CPAM1 2018185097, regido pela Lei Federal nº 10.520/92,
Decreto Estadual nº 47.297/02, Decreto Estadual 49.722/05 e Decreto Estadual nº 47.945/03, objetivando a
prestação de serviço de limpeza asseio e conservação predial na sede do CPA/M-1. O início de recebimento de
propostas será no dia 04 de dezembro de 2018, e a sessão pública será realizada em 17 de dezembro de
2018, às 09:30 horas, por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica
de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP” a realização da sessão será através do site
www.bec.sp.gov.br, edital disponível no respectivo site e no endereço eletrônico: www.e-negociospublicos.com.br.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ – SAAE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/2018 – NOVA DATA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 59 chip de
dados via internet para utilização no sistema de monitoramento remoto por GSM da
telemetria de esgoto.
Recebimento dos Lances: às 09h00min do dia 08/01/2019.
Informações: Gerência de Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd
Liberdade – Jacareí – SP – fone 12-3954-0200 – Ramais 202 / 203 / 214 / 215 e 252.
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK
“TRANSPARÊNCIA” SUBLINK “LICITAÇÕES”) ou mediante comparecimento
ao balcão da gerência de compras e licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd.
Liberdade – Jacareí - SP - das 08:30 às 16:30, sem custo com apresentação de CD-r
ou pendrive.
Jacareí, 28 de novembro de 2018.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE Jacareí.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL “REGISTRO DE PREÇO” N.º 37/2018
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 57/2018
Dr. Ricardo Ribeiro Florido, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se aberto,
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial “REGISTRO DE PREÇO” N.º 37/2018, Processo
Licitatório N.º 57/2018, com encerramento no dia 14/12/2018, às 09:00 horas, tendo como objeto: registro
de preços para a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus, câmaras de ar e
protetores de aro novos, destinados à atender as necessidades dos veículos que compõem a frota municipal,
conforme condições estabelecidas neste Edital.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0**19) 3646-9951 e/ou 3646-9992, ou pelos e-mail’s:
licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 30 de Novembro de 2018.
Dr. Ricardo Ribeiro Florido
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 128/2018. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para estruturar, instalar e disponibilizar sistema
operacional de registro, monitoramento e alertas de ocorrências e riscos ambientais,
baseado na plataforma Terra MA² do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
no Município de Caieiras-SP, conforme condições descritas no Termo de Referência.
MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até
o dia 13/12/2018 as 14:30h, e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e
horário. As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo
necessário para tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails para envio do Edital
são: licitacao@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com. O Edital poderá
ser adquirido até o dia 12/12/2018. Maiores informações pelo telefone 4445-9240, no
horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras EDITAL: 129/2018. OBJETO:
Contratação de empresa de terraplenagem para locação de máquinas e caminhões
para prestação de serviços de transporte de pedras, abertura e preparo de caixa
para pavimentação e serviços gerais de terraplenagem em ruas do município,
em conformidade com o estabelecido nos anexos. MODALIDADE: Pregão
Presencial. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 17/12/2018 às
08:20h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. As empresas
interessadas poderão solicitar o envio do Edital via e-mail, sendo necessário para
tanto os dados cadastrais da mesma. Os e-mails para envio do Edital são: licitacao@
caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com. O Edital poderá ser adquirido
até o dia 14/12/2018. Maiores informações pelo telefone 4445-9240, no horário das
09:00h as 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
Caieiras, 30 de Novembro de 2018.
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Caieiras
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2018
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 132/2018. OBJETO: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de passagem expressa em
SHGiJLRV H HVWDFLRQDPHQWRV XWLOL]DQGR WUDQVSRQGHU GH LGHQWL¿FDomR YHLFXODU 7,9
7$*V SDUDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGD3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH&DLHLUDV(VWDGR
GH6mR3DXORFRQIRUPHTXDQWLGDGHHH[LJrQFLDVHVWDEHOHFLGDVQRWHUPRGHUHIHUHQFLD
MODALIDADE: Pregão Presencial. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia
19/12/2018 às 15:30h e ABERTURA DOS ENVELOPESQDPHVPDGDWDHKRUiULR$V
HPSUHVDVLQWHUHVVDGDVSRGHUmRVROLFLWDURHQYLRGR(GLWDOYLDHPDLOVHQGRQHFHVViULR
SDUDWDQWRRVGDGRVFDGDVWUDLVGDPHVPD2VHPDLOVSDUDHQYLRGR(GLWDOVmRlicitacao@
FDLHLUDVVSJRYEURXOLFLWDFDRFDLHLUDV#JPDLOFRP2(GLWDOSRGHUiVHUDGTXLULGRDWpR
GLD0DLRUHVLQIRUPDo}HVSHORWHOHIRQHQRKRUiULRGDVKjV
16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.
&DLHLUDVGH1RYHPEURGH
GERSON MOREIRA ROMERO
PREFEITO MUNICIPAL

HOSPITAL DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL
ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Municipal,
comunica os interessados que encontra-se aberta licitação na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO:
Pregão Eletrônico nº. 509/2018 do
Processo Eletrônico nº. 6210.2018/0004803-1
TENDO POR OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
(HSPM).
2 (GLWDO FRP DV (VSHFL¿FDo}HV H &RQGLo}HV *HUDLV GHYHUi VHU
retirado na sala da Equipe de Pregões ou através dos sites: www.
comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.
2 SUHoR GR (GLWDO VHUi GH 5  QRYH UHDLV H RLWHQWD H VHWH
centavos), devendo ser retirada Guia de Recolhimento na sala da
Equipe de Pregões e o pagamento efetuado na Gerência Técnica
&RQWiELOH)LQDQFHLUDDWpjVKV 4XDWRU]HKRUDV 
$ DEHUWXUDUHDOL]DomR GD VHVVmR S~EOLFD GH SUHJmR RFRUUHUi D
partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 14 (QUATORZE) DE
DEZEMBRO DE 2018, através do endereço www.comprasnet.gov.br.
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ERRATAS: DATA: 26/11/2018. A PARTIR DAS: 14:10h. LEILÃO:72011. LOTE: 1385. LOC.: São Pedro/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET
MONTANA LS 1.4. CHASSI: 9BGCA80X0BB229118. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA FINAL: ETV-4251. DATA: 24/08/2018. A PARTIR DAS: 14:00h.
LEILÃO: 68920. LOTE: 51. LOC.: ANÁPOLIS/GO. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI IX35 GLS 2.0 CHASSI: 95PJU81DBJB050219. ANO FAB/
MODELO: 2017/2018. PLACA FINAL: SEM EMPLACAMENTO. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 125. LOC.: Campo Grande/
MS. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550DR225349. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA FINAL:
OUR-6456. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 126. LOC.: Campo Grande/MS. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA
NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550DR368678. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA FINAL: OUR-1725. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h.
LEILÃO: 69665. LOTE: 127. LOC.: Campo Grande/MS. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550DR378472.
ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA FINAL: OUR-7470. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 128. LOC.: Campo Grande/
MS. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550DR229244. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA FINAL:
OUR-2399. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 129. LOC.: Campo Grande/MS. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA
NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550ER304210. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA FINAL: OUR-4711. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h.
LEILÃO: 69665. LOTE: 130. LOC.: Campo Grande/MS. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550ER304296.
ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA FINAL: OUR-5623. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 131. LOC.: Campo Grande/
MS. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550ER100652. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA FINAL:
OUR-8674. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 302. LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550BR520237. ANO FAB/MODELO: 2010/2011 PLACA FINAL: ESB-7683. DATA: 01/10/2018. A PARTIR
DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 303. LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI:
9C2KD0550BR520233. ANO FAB/MODELO: 2010/2011 PLACA FINAL: ESB-7971. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 304.
LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550BR520236. ANO FAB/MODELO:
2010/2011. PLACA FINAL: ESB-7962. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 305. LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO
LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550BR520201. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA FINAL: ESB-7961. DATA:
01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 308. LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150
BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550BR520257. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA FINAL: ESB-7991. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO:
69665. LOTE: 309. LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550BR520254.
ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA FINAL: ESB-7993. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 310. LOC.: Presidente
Prudente/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550BR520261. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA FINAL:
ESB-7952. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 312. LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550BR535337. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA FINAL: ESC-7319. DATA: 01/10/2018. A PARTIR
DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 313. LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI:
9C2KD0550BR535339. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA FINAL: ESC-7322. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 321.
LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550BR533882. ANO FAB/MODELO:
2011/2011. PLACA FINAL: ESH-7492. DATA: 01/10/2018. A PARTIR DAS: 11:00h. LEILÃO: 69665. LOTE: 325. LOC.: Presidente Prudente/SP. DADOS DO
LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ES. CHASSI: 9C2KD0550BR533855. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA FINAL: ESH-7498. DATA:
31/08/2018. A PARTIR DAS: 17:00h. LEILÃO: 69292. LOTE: 1127. LOC.: São Pedro/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA
CONQUEST 1.4. CHASSI: 9BGXL80P0AC166939. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA FINAL: ENT-3033.
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: RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO - JUCESP nº 891.
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.

05/12/2018 - A PARTIR DAS 11h. Usina Cerradinho-11h. LOC.: . Caminhões MB, Pá Carregadeira, Tratores, Colhedoras, Adubadora, Transbordo de Cana.
Usina Cerradinho. 05/12/2018 - A PARTIR DAS 13h. Equipav Engenharia-13h. LOC.: SP, MT. Carregadeiras, Perfuratrizes, Caixas Elétricas, Condicionadores
de Ar, Itens de Estoque e Outros. EQUIPAV ENGENHARIA LTDA, MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA, SARPAV. 05/12/2018 - A PARTIR DAS 14:30h.
Fibria-14:30h. LOC.: SP, MS. Mitsubishi L200, Harvester John Deere, Trator John Deere, Feller John Deere e Outros. FIBRIA CAPÃO BONITO/SP, FIBRIA
CAÇAPAVA/SP, FIBRIA CELULOSE - Três Lagoas/MS (NOVO CNPJ). 05/12/2018 - A PARTIR DAS 15h. Schulz-15h. LOC.: SC. Ferramentas de jardinagem,
motobombas e aspiradores de pó e outros. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO CNPJ) - Joinville/SC. 05/12/2018 - A PARTIR DAS 16h. PME Nº1819-16h.
LOC.: RJ, SP. Ônibus Urbano Mercedes Benz e Outros. VIAÇÃO SÃO ROQUE, WR Locadora (Restrito Blindagem). 05/12/2018 - A PARTIR DAS 17h. PME
Nº1822-17h. LOC.: RJ, ES. Veículos, Caminhão, Máquinas pesadas e Outros. Luiz Henrique Reboques ME, J P M VEICULOS DIESEL LTDA - EPP, Zocar Rio
Caminhões Ltda - Epp. 06/12/2018 - A PARTIR DAS 11h. Beadell-11h. LOC.: AP. Perfuratriz Atlas Copco, Peças e Componentes Industriais. BEADELL
BRASIL LTDA. 06/12/2018 - A PARTIR DAS 11:10h. Biosev-11:10h. LOC.: MS. Tratores Agrícolas, Transbordos, Caminhões, Veículos e Implementos
Diversos. BIOSEV - UNIDADE PASSA TEMPO - (RIO BRILHANTE/MS), BIOSEV - UNIDADE MARACAJU - (MARACAJU/MS). 06/12/2018 - A PARTIR DAS
13h. ŽŵƉĂƌƟůŚĂĚŽEǑϴϰϰͲϭϯŚ͘>K͗͘^W͕WZ͕Z^͕^͕͕W͘WůĂƚĂĨŽƌŵĂůĞǀĂƚſƌŝĂ͕DĂƋƵŝŶĂƐ͕ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕DŽƚŽƌĞƐDĞƌĐĞĚĞƐ͕ĂƚĞĚĞŝƌĂƐ͕ĂůĐƁĞƐ
e Outros. TIGRE - Joinville/SC (ATUAL), Elekeiroz - Varzea Paulista, AgroSB_Santa do Araguaia, BUNGE ALIMENTOS_Gaspar, USINA ESTER, Volvo do
ƌĂƐŝů;ƵƌŝƟďĂͿ͕dhD>ZKͺDĂƚƌŝǌ͕^hWZDZK^E'>KE/Ͳ&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐͬ^͕dKE^>sKZ^͕͘<^W'ͲEKsK^^ͬ^W͕ŵďƌĂĞƌͲ^ĆŽ
:ŽƐĠ ĚŽƐ ĂŵƉŽƐ͕ <KZ/E 'ZKWhZ/͕ / /'hh  & ^K>js>͕ ŐƌŽ^ͺƵŵĂƌƵ ĚŽ EŽƌƚĞ͕ ƵŶŐĞ ZŝŽ 'ZĂŶĚĞ͕ &hEK ZKD/ Ͳ ^ĂŶƚĂ
Bárbara DOeste/SP, AgroSB_São Felix do Xingu. 06/12/2018 - A PARTIR DAS 14h. ŽŵƉĂƌƟůŚĂĚŽ EΣϴϰϰͲϭϰŚ͘ >K͗͘ ^W͕ 'K͘ sĞşĐƵůŽƐ ĚĞ WĂƐƐĞŝŽ Ğ
hƟůŝƚĄƌŝŽƐ͘ƌĂƐŝůŐƌŽ͕KKWZWKtZ^z^dD^KZ^/>>d͕ĞůƉŚŝƵƚŽŵŽƟǀĞͺ^ĆŽĂĞƚĂŶŽ͕>'ůĞƚƌŽŶŝĐƐͲhŶŝĚĂĚĞdĂƵďĂƚĠ͘06/12/2018 A PARTIR DAS 14:30h.dŝůŝĨŽƌŵͲϭϰ͗ϯϬŚ͘>K͗͘^W͘/ŵƉƌĞƐƐŽƌĂƐZŽƚĂƟǀĂƐĂƚƵ͕DĄƋƵŝŶĂƐĚĞĐĂďĂŵĞŶƚŽ,ƵŶŬĞůĞƌĞKƵƚƌŽƐ͘dŝůŝĨŽƌŵ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ'ƌĂĮĐĂ
Ltda. 06/12/2018 - A PARTIR DAS 15h.^ĐŚƵůǌͲϭϱŚ͘>K͗͘^͘&ĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐƉŶĞƵŵĄƟĐĂƐĞŬŝƚĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŵĂŶƵĂŝƐĞŽƵƚƌŽƐ͘͟^,h>KDWZ^^KZ^
(NOVO CNPJ) - Joinville/SC. 06/12/2018 - A PARTIR DAS 16h. / ŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐͲϭϲŚ͘ >K͗͘ D'͕ ^W͘ ĂŵŝŶŚĆŽ </͕ DĄƋƵŝŶĂƐ WĞƐĂĚĂƐ͕ 'ĞƌĂĚŽƌ Ğ
Equipamentos. CCI CONSTRUÇÕES, VIVER MINAS MINERACAO LTDA. 06/12/2018 - A PARTIR DAS 17h. Usina Nardini-17h. LOC.: SP. Caminhões, Cavalos
Mecânicos, Carrocerias, Motores e Outros. NARDINI. 07/12/2018 - A PARTIR DAS 11h.^ĐŚƵůǌͲϭϭŚ͘>K͗͘^͘'ĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƌĞƐĚĞĂƌƉŽƌƚĄƟů͕
moto esmeril, pistolas pulverizadoras, furadeiras e outros. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO CNPJ) - Joinville/SC. 07/12/2018 - A PARTIR DAS 13h. São
DĂƌƟŶŚŽͲϭϯŚ͘ >K͗͘ ^W͕ 'K͘ sĞşĐƵůŽƐ͕ ZĞďŽƋƵĞ ĂŶĂ WŝĐĂĚĂ͕ dƌĂƚŽƌĞƐ͕ ZĞƚƌŽĞƐĐĂǀĂĚĞŝƌĂ͕ WĄƐ ĂƌƌĞŐĂĚĞŝƌĂƐ͕ dƌĂŶƐďŽƌĚŽƐ͕ DĂƚĞƌŝĂŝƐ ĚĞ ZĞƉŽƐŝĕĆŽ͘
SAO MARTINHO (MRO Restritos), USINA SAO MARTINHO. 07/12/2018 - A PARTIR DAS 13:30h. SLC Agrícola-13:30h. LOC.: MA, MT, BA, GO, PI, MS.
Veiculos Leves, Caminhões, Ônibus, Empilhadeiras, Colhetadeiras, Plantadeiras, Máq. Pesadas, Implementos agrícolas e Prensas. SLC Agrícola_Matriz.
07/12/2018 - A PARTIR DAS 14h. Brunaldi-14h. LOC.: SP. Tratores Agrícolas, Pulverizadores, Pá Carregadeira. BRUNALDI AGRONEGOCIOS. 07/12/2018
- A PARTIR DAS 14:30h. Formula Zero-14:30h. LOC.: PA. Hilux, Amarock, Ducato, Citroen Jumper. NORTE LOCADORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, BRAZ
& BRAZ LTDA, R & A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 07/12/2018 - A PARTIR DAS 15h. PME Nº1820-15h. LOC.: SC. Chrysler 300C, Ford Mustang, Dodge
Ram, Caminhão Tanque Mercedes Benz, Carrocerias Diversas e Outros. Comercio e Trasporte JR LTDA, Pessoa Física W, Comercio e Trasporte JR LTDA.
07/12/2018 - A PARTIR DAS 16h. CCBM-16h. LOC.: PA. Grades de Discos Tatu. CCBM - Altamira/PA. 07/12/2018 - A PARTIR DAS 16:30h. Engemix-16:30h.
LOC.: RJ, RS, SP, PE, CE, SC. Caminhões VW 26.260 E, VW 24220 e VW 26220, MB 2423 B, Ford Cargo 2628 E e 2425; VW Saveiro; Carrocerias Bomba
Lança Schwing. ENGEMIX SÃO PAULO/SP. 10/12/2018 - A PARTIR DAS 11h. SEW-11h. LOC.: RJ, SP. dŽƌŶŽƐ͕DĂƋƵŝŶĂƐ>ĂŶĕĂĚŽƌĂƐ͕/ŶƐĞƌƚĂĚŽƌĂƐsĞƌƟĐĂŝƐ͕
DĂƋƵŝŶĂƐĚĞdĞƐƚĞ͕&ŽƌŶŽƐ͕ŽŵƉ/ŶĨŽƌŵĂƟĐĂ͘^tͲ/ŶĚĂŝĂƚƵďĂͬ^W͘10/12/2018 - A PARTIR DAS 11:30h. Heringer-11:30h. LOC.: MG, SP, RS, PR, BA, MT,
GO. Pá Carregadeira, Carregadeira e outros. FERTILIZANTES HERINGER S.A. 10/12/2018 - A PARTIR DAS 13:30h. Harsco Metals-13:30h. LOC.: MG, RJ, ES,
D͘&ŝĂƚ^ƚƌĂĚĂ͕sŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ĂǀĞŝƌŽ͕sŽůŬƐǁĂŐĞŶ<Žŵďŝ͕ĂŵŝŶŚĆŽ&ŽƌĚĂƌŐŽϭϳϭϳ͕WĄĂƌƌĞŐĂĚĞŝƌĂĂƚĞƌƉŝůůĂƌ͕ƐĐĂǀĂĚĞŝƌĂ͘,Z^KDd>^ͲZŝŽĚĞ
Janeiro/RJ. 11/12/2018 - A PARTIR DAS 11h. Cenibra-11h. LOC.: MG. Cavalos Mecânicos, Forwarder, Harvester, Escavadeira, Guindaste, Tanque em Aço
ĂƌďŽŶŽ͕ĂƌƌŽĐĞƌŝĂƐ͕ŽŵƉĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ͘E/Z>K'/^d/>d͕E/Z>K'/^d/>d͕>h>K^E/WKZ^/>/Z;E/ZͿ͘11/12/2018
- A PARTIR DAS 11:30h. Moinho Iguaçu-11:30h. LOC.: PR. Fiat Strada Working 1.4, 2014 /2015 /2016. Moinho Iguacu. 11/12/2018 - A PARTIR DAS 13h.
Usiminas-13h. LOC.: MG, SP. Guindastes Hidráulicos, Sucatas de Guindaste, Pás Carregadeiras, Chassi de Pá Carregadeira, Tratores, Rolos, MRO. USIMINAS
MECANICA IPATINGA/MG, SIDERURGICA USIMINAS CUBATÃO/SP, SIDERURGICAS USIMINAS IPATINGA/MG, SIDERURGICA USIMINAS CUBATÃO/SP
(lote45)SIDERURGICA USIMINAS - CUBATÃO/SP, SOLUÇÕES USIMINAS SANTA LUZIA/MG, USIMINAS MECANICA IPATINGA/MG (licença Ambiental Lote
40), SOLUCOES USIMINAS - BETIM/MG, SIDERURGICAS USIMINAS IPATINGA/MG (licença Ambiental lote 39), SIDERURGICAS USIMINAS IPATINGA/MG.
11/12/2018 - A PARTIR DAS 14h. Adecoagro-14h. LOC.: MG. Chevrolet S10, Spin, Fiat Idea, Transformadores Trifásicos, Sucatas etc. USINA MONTE
ALEGRE. 11/12/2018 - A PARTIR DAS 16:30h. Mineração Caraíba-16:30h. LOC.: BA. Camionetes e Sucatas de Camionetes, Caminhões Pipa e Basculantes,
Sucatas de Carregadeiras, Carrocerias. MINERAÇÃO CARAÍBA - JAGUARARI/BA (Sucata de Veículo), MINERAÇÃO CARAÍBA - JAGUARARI/BA (0% BP),
MINERAÇÃO CARAÍBA - JAGUARARI/BA (2,5% B.P.). 12/12/2018 - A PARTIR DAS 11h. Oxiteno-11h. LOC.: SP. Sucata de Alumínio e Cobre (Cabos e Fios),
Motor a Diesel Scania, Gerador de Vapor. OXITENO - Mauá/SP. 12/12/2018 - A PARTIR DAS . Teste. LOC.: . teste. 12/12/2018 - A PARTIR DAS 11h. Santa
Colomba-11h. LOC.: SP, GO, BA. Veículos, Eletroportáteis, MRO. SANTA COLOMBA CAFES LTDA, SANTA COLOMBA AGROPECUARIA LTDA. 12/12/2018
- A PARTIR DAS 13h. Syngenta-13h. LOC.: SP, PR, MA, MT, GO, BA. ,ŽŶĚĂZͲs>y͕ŚĞǀƌŽůĞƚ^ϭϬĞKƵƚƌŽƐ͘^zE'EdWZKdKh>d/sK^>d͘
12/12/2018 - A PARTIR DAS 15h. MA Imóveis Nº 113 - 15h. LOC.: RJ, RS. NOVA DATA - Planta Ind. em São Leopoldo e Terreno em Macaé - até 65% abaixo
avaliação!. Wheatherford Macaé, Weatherford São Leopoldo. 12/12/2018 - A PARTIR DAS 15h͘D/ŵſǀĞŝƐEǑϭϯϳͲϭϱŚͲsŽƚŽƌĂŶƟŵ͘>K͗͘D'͕WZ͕^W͕
RS, PE, MT, MS. Terrenos, Galpões e Fazendas (lotes com pagamentos parcelados). VOTORANTIM INDUSTRIAL, VOTORANTIM INDUSTRIAL (Restrito).
12/12/2018 - A PARTIR DAS 17h. Sotreq-17h. LOC.: MG. Suportes, Cilindros Hidráulicos ,Válvulas etc. SOTREQ - Contagem/MG. 12/12/2018 - A PARTIR
DAS 16:30h. PME Nº 1825-16:30h. LOC.: SP. Manipulador JLG e Outros. Aldorino Comercial. 12/12/2018 - A PARTIR DAS 17h. PME Nº 1826-17h. LOC.:
SP. Tratores Valtra, Tratores Massey, Pá Carregadeira, Motoniveladora e Outros. FAZENDA SANTO ANTÔNIO.
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: RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO – JUCESP nº 891
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.

05/12/2018 - A PARTIR DAS 13:30h. Union Share-13:30h. LOC.: MG, SP. Gerador 175kva, Torno, Fresadora Universal, Lixadeiras, Empilhadeira Elétrica,
ǆƟŶƚŽƌĞƐ͕ ĂƌƌĞƚĂ Wͬ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ dĞŶĚĂƐ͘ 'ϱ h^/E^^ Yh/WDEdK^ /Eh^dZ//^ /Z>^Ͳ WW͘ 06/12/2018 - A PARTIR DAS 12h. Company
Vector-12h. LOC.: SP. Forno Inox, Tornos, Prensa, Gerador, Paleteira Elétrica, Estrutura Armazenagem. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
EIRELES- EPP. 07/12/2018 - A PARTIR DAS 12h. LogBusiness-12h. LOC.: SP. Porta Pallets, Piso P/ Mezanino. Rack s, Impressoras, Computadores Dell,
ǆƐ͘ WůĂƐƟĐĂƐ͕ ƐƚĞŝƌĂƐ dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂƐ͘ 'ϱ h^/E^^ Yh/WDEdK^ /Eh^dZ//^ /Z>^Ͳ WW͘ 10/12/2018 - A PARTIR DAS 13h. Quatrocor-13h.
>K͗͘^W͘'ƌĄĮĐĂsĞŶĚĞ͗/ŵƉƌĞƐƐŽƌĂ'ƌĄĮĐĂϰŽƌĞƐ^ĂŬƵƌĂŝ͕ǆĐĞůĞŶƚĞƐ>ŽƚĞƐĞWƌĂƚĞůĞŝƌĂƐ/ŶĚ͘ŽŵDĂĚĞŝƌŝƚĞ͕ŵƉŝůŚĂĚĞŝƌĂ͕'ĞƌĂĚŽƌĞƐ͘'ϱh^/E^^
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPPv. 11/12/2018 - A PARTIR DAS 13:30h. Union Share-13:30h. LOC.: SP. Compressor, Gerador, Tendas, Maq.
Soldas, Tornos, Furadeira, Tubos. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 11/12/2018 - A PARTIR DAS 15:30h. Isa Cteep-15:30h. LOC.:
SP. Transformadores, Chaves Seccionadoras, Painéis elétricos. CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA. 12/12/2018 A PARTIR DAS 12h.>ŽŐƵƐŝŶĞƐƐͲϭϮŚ͘>K͗͘^W͘ŵƉƌĞƐĂDƵůƟŶĂĐŝŽŶĂůsĞŶĚĞƉƌŽǆ͘ϭϱϬϬWŽƐŝĕƁĞƐWŽƌƚĂWĂůůĞƚƐŽŵϳ͕ϳϬDd^ůƚƵƌĂ͕>ŽŶŐĂƌŝŶĂƐϮ͕ϯϬ
Mts, Caixas Desmontáveis. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: EDUARDO SYLVIO SCHANZER – JUCESP nº 452
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

06/12/2018 - A PARTIR DAS 10h. D /ŵŽǀĞŝƐ EǑ ϭϭϵͲϭϬŚ͘ >K͗͘ ^͘ ϭǐ WƌĂĕĂ ƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ŽďĞƌƚƵƌĂ ƵƉůĞǆ EǑ Ϯ͕ ĚŽ ĚŝİĐŝŽ ZŽůůĂŶĚ 'ĂƌƌŽƐ͘
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES.
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: PIETRANGELO ROSALEM - JUCESP nº 061
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

06/12/2018 - A PARTIR DAS 15h. MA Imóveis Nº138-15h - Credicitrus. LOC.: SP. Prédio Residencial - 97,53m² Área construída / 301,19m² Terreno Araraquara/SP (1ª Praça - Alienação Fiduciária).Credicitrus.
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: PAULO FRANCISCO ANTÔNIO CASALE LAURO - JUCESP nº 842
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

06/12/2018 - A PARTIR DAS 20h.ĞĚĂůŽͲϮϬŚ͘>K͗͘^W͘ĂƌƟĞƌ͕ƵůŐĂƌŝ͕dŝīĂŶǇ͕,͘^ƚĞƌŶ͕ŶƚŽŶŝŽĞƌŶĂƌĚŽ͕sŝǀĂƌĂ͕ŶƚƌĞKƵƚƌŽƐ͘WĂŐĂŵĞŶƚŽĞŵƚĠϯǆ
no Cartão. DEDALO LEILOES.
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 791
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.
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LEILÃO de VEÍCULOS . 05/12/2018 . 13:00

VEÍCULOS DE FROTA E
RETOMADOS DE FINANCIAMENTO

KA SE 1.0 12V TIVCT FLEX 4P 2017/2018 • UNO ATTRACTIVE 1.0 FIREFLY FLEX 4P 2017/2017 • STRADA HARD WORKING 1.4 EVO FLEX 2P
2017/2017 • UNO WAY 1.3 E 2017/2017 • STRADA HD WK CC E 2017/2017 • L200 TRITON GL D 2016/2017 • S10 LTZ FD4 2016/2017 • L200
TRITON GL D 2016/2017 • UNO WAY 1.0 FIREFLY FLEX 4P 2016/2017 • SANDERO EXPRESSION 1.0 16V HI-POWER FLEX 4P 2015/2016 •
YAMAHA/YS150 FAZER ED 2015/2015 • CG 150 TITAN MIX EX FLEX 2015/2015 • VW/SAVEIRO CS TL MB 2014/2015 • CHEVROLET/COBALT 1.4
Venda no estado em que se encontram,
IBATÉ-SP > Rodovia Washington Luiz Km 248 S/N - CEP: 14815-000
GUARULHOS-SP > R. Benedito Climério de Santana 373 - CEP: 07034-080 demais condições no catalogo do leilão.
Rodovia Washington Luiz Km 248 S/N - Ibaté-SP
Marcelo Valland . JUCESP Nº 408
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www.pactobr.com
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FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
3ª VARA CÍVEL - 3º OFÍCIO CÍVEL
Citação. Prazo de 20 dias. PROCESSO Nº 1006985-40.2015.8.26.0002. O Dr. Claudio
Salvetti D’Angelo, Juiz de Direito da 3ª VARA CÍVEL REGIONAL DE SANTO AMARO,
na forma da lei, etc... FAZ SABER a MARCELO GONGORA, CPF/MF 254.737.168-57,
que por parte do BANCO BRADESCO S/A lhe foi ajuizada AÇÃO MONITÓRIA, para
cobrança da quantia de R$ 42.897,84, dívida esta oriunda da Cédula de Crédito BanFiULR(PSUpVWLPR3HVVRDOVREQ¿UPDGDHPSRUPHLRGD
qual o autor concedeu ao réu um empréstimo. Ajuizada a ação e encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital, para que o mesmo no
SUD]RGHGLDV~WHLVDÀXLUDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGHGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR
DFUHVFLGRGHDWtWXORGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVKLSyWHVHHPTXH¿FDUiLVHQWRGH
custas processuais, ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo constituir-se de
pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor. Não havendo manifestação o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei.
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19ª VARA CÍVEL - 19º OFÍCIO CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0185949-74.2012.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 19ª VARA CÍVEL, DO FORO CENTRAL CÍVEL, Estado de São
Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) SAMIR ASSAD,CPF 565.102.768-87, BRAZIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ 08.745.698/0001-86, que lhe foi proposta uma AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL. 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 para cobrança da quantia de R$
 PDLRÀV GtYLGDHVWDRULXQGDGR&RQWUDWRGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
- PJ nº 855/1.283.090, celebrado em 19/10/2010 e para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagaPHQWRGDGtYLGDVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVQRVWHUPRVGRVDUWVHVHJXLQWHVGR&3&
1RSUD]RGHGLDVRH[HFXWDGRSRGHUiUHFRQKHFHURFUpGLWRHFRPSURYDURGHSyVLWRMXGLFLDO
GHGRYDORUHPH[HFXomRFXVWDVHKRQRUiULRVHSDJDURUHVWDQWHHPDWpSDUFHODVPHQVDLVFRUULJLGDVSHOD7DEHOD3UiWLFDGR7ULEXQDOGH-XVWLoDHDFUHVFLGDVGHMXURVGH XPSRU
cento) ao mês de acordo com o art. 745-A do CPC ou oferecer embargos à execução (art. 738
GR&3& 2QmRSDJDPHQWRGHTXDOTXHUGDVSUHVWDo}HVLPSOLFDUiGHSOHQRGLUHLWRRYHQFLPHQWRGDVVXEVHTXHQWHVHRSURVVHJXLPHQWRGRSURFHVVRFRPRLPHGLDWRLQtFLRGRVDWRVH[HFXWLYRVLPSRVWDDRH[HFXWDGRPXOWDGH GH]SRUFHQWR VREUHRYDORUGDVSUHVWDo}HVQmR
SDJDVHVRESHQDGHSHQKRUD6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2018.

SECRETARIA DA SAÚDE
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 397/2018-SMS.G, processo nº 6018.2018/0017822-5,
destinado ao registro de preço para o fornecimento de MEDICAMENTO
ODONTOLÓGICO: PRILOCAÍNA, para a Coordenadoria de Administração e
Suprimentos - CAS/Divisão de Suprimentos/Grupo Técnico de Compras - GTC/
Área Técnica de Odontologia, do tipo menor preço. A abertura/realização da
sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 14 de dezembro de
2018, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
RETIRADA DE EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br, ou,
no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento
de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP,
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

PUBLICIDADE LEGAL.
DECIDA PELO DCI.

Ligue:
11 5095-5300

DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.

DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA- FEIRA, 1, 2 E 3 DE DEZEMBRO DE 2018
(',7$/ '( ,17,0$d2 &8035,0(172 '( 6(17(1d$ Q  &ODVVH $VVXQWR
&XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  3UHVWDomR GH 6HUYLoRV ([HTXHQWH ,QVWLWXWR 0DXD GH 7HFQRORJLD ,PW ([HFXWDGR &DUORV
GD 6LOYD 7RPD] (GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 7KLDJR (OLDV
0DVVDG-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH0DXi63)D]6DEHUD&DUORVGD6LOYD7RPD] &3)
  TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU ,QVWLWXWR 0DXi GH 7HFQRORJLD  ,07 IRL MXOJDGD
SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   (VWDQGR R UHTXHULGR HP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWR
VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH
PDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH0DXDDRVGHRXWXEURGH'&,H

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005720-51.2018.8.26.0281 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Dr(a). Orlando Haddad Neto, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) VONDEL AGROINDUSTRIAL EIRELI ME, CNPJ 18.771,218/0001-05, na pessoa de seu representante
legal, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por MR BATISTA PANIFICADORA
ME, ficando o coexecutado INTIMADO a efetuar o pagamento no valor de R$ 21.956,70 (Outubro/2018), ficando o réu
cientificada de que o prazo para efetuar o pagamento espontâneo é de 15 dias, contados da intimação, sob pena de multa
de 10% sobre o montante da condenação e eventual penhora, na forma do Artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil,
ficam o réu advertido de que, transcorrido o prazo previsto no Art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao
cumprimento de sentença. E como o réu supra, encontra-se em lugar ignorado, foi determinada a INTIMAÇÃO por
EDITAL, pelo prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.
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(',7$/'(35$d$-8',&,$/±5(6802
Edital de 1ª e 2ª PraçaGD3$57(,'($/'(GREHPLPyYHOHSDUDLQWLPDomRGRH[HFXWDGR(632/,2'(3$8/252%(572$1781(6 &3)
  UHSUHVHQWDGR SRU VXD LQYHQWDULDQWH 0DULD GH )DWLPD GD 6LOYD $QWXQHV &3)    D FRSURSULHWiULD  0$5,$ (67(/$
$1781(6 &3) EHPFRPRVHXF{QMXJHVHFDVDGRIRUHGHPDLVLQWHUHVVDGRVH[SHGLGRQDAção de Cobrança de Condomínio, ora
em fase de Cumprimento de Sentença, Processo Físico n° 0183886-07.1997.8.26.0002 HP WUkPLWH QD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH 6DQWR
$PDUR63,UHTXHULGDSRU&21'20Ë1,2(',)Ë&,23$548('$6$5925(6 &13- 1RVWHUPRVGR$UWGR&3&)$=
6$%(5 TXH OHYDUi D OHLOmR R EHP DEDL[R GHVFULWR DWUDYpV GR SRUWDO GH OHLO}HV RQOLQH GD =8.(50$1 /(,/®(6 ZZZ]XNHUPDQFRPEU  HP
FRQGLo}HVTXHVHJXH'(6&5,d2'2,0Ï9(/3$57(,'($/'($SDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRRXDQGDUGR(',),&,2
6$1'$/2 VLWXDGR QD 5XD 2UYDOKR GR 6RO Q  QR ORWHDPHQWR GHQRPLQDGR 3DUTXH GDV $UYRUHV EDLUUR GR 5LR %RQLWR  VXEGLVWULWR &DSHOD GR
6RFRUURFRPDiUHD~WLOGHPðDiUHDFRPXPGHPðQHODLQFOXtGDDiUHDGHPðQRHVWDFLRQDPHQWRGHVFREHUWRSDUDDJXDUGDGHXP
YHtFXORGHSDVVHLRGHSRUWHPpGLRHPOXJDULQGHWHUPLQDGRWRWDOL]DQGRXPDiUHDGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHXPDIUDomRLGHDOGHQR
WHUUHQR H GHPDLV SDUWHV H FRLVDV GH SURSULHGDGH H XVR FRPXP GR FRQGRPtQLR 5HIHULGR HGLItFLR IRL VXEPHWLGR DR UHJLPH GH FRQGRPtQLR FRQIRUPH
UHJLVWUR Q IHLWR QD PDWULFXOD Q GHVWH 5HJLVWUR &RQWULEXLQWH  iUHD PDLRU  0DWULFXOD  GR  &5, GD &RPDUFD GH
&DSLWDO63Ð186&RQVWDQDUHIHULGDPDWULFXODYLVXDOL]DHPDSURSULHGDGHD(VSROLRGH3DXOR5REHUWR$QWXQHV &3) 
RUD H[HFXWDGR H 0DULD (VWHOD $QWXQHV &3)   1D 5   3HQKRUD ([HTXHQGD  $9$/,$d2 727$/    5
 2878%52 &RQI &iOFXOR GH $WXDOL]DomR GD $$63   $9$/,$d2 '$ 3$57( 3(1+25$'$    5 
2878%52&RQI&iOFXORGH$WXDOL]DomRGD$$63 'e%,72(;(48(1'25 )(9(5(,52 9,6,7$d21mRKi
YLVLWDomR'$7$6'$635$d$63UDoDFRPHoDHPjVKPLQHWHUPLQDHPjVKPLQH3UDoDFRPHoDHP
 jV KPLQ H WHUPLQD HP  jV KPLQ  &21',d®(6 '( 9(1'$ ( ,1)250$d2 ± HGLWDO FRPSOHWR FRP IRUPD GH
SDJDPHQWR ODQFH PtQLPR FRPLVVmR GR OHLORHLUR H GHPDLV FRQGLo}HV QR VLWH ZZZ]XNHUPDQFRPEU 'Ò9,'$6 ( (6&/$5(&,0(1726
3HVVRDOPHQWH SHUDQWH R 2ILFLR RQGH HVWLYHU WUDPLWDQGR D DomR RX QR HVFULWyULR GR OHLORHLUR ORFDOL]DGR QD $YHQLGD $QJpOLFD Q   DQGDU
+LJLHQySROLV &DSLWDO 63 RX DLQGD SHOR WHOHIRQH   H HPDLO FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU )LFD R H[HFXWDGR H[HFXWDGR  (632/,2 '(
3$8/252%(572$1781(6UHSUHVHQWDGRSRUVXDLQYHQWDULDQWH0DULDGH)DWLPDGD6LOYD$QWXQHVDFRSURSULHWiULD0$5,$(67(/$$1781(6
EHPFRPRVHXF{QMXJHVHFDVDGRIRUHGHPDLVLQWHUHVVDGRV,17,0$'26GDVGHVLJQDo}HVVXSUDFDVRQmRVHMD P ORFDOL]DGR D  V SDUDDLQWLPDomR
SHVVRDOEHPFRPRGD3HQKRUDUHDOL]DGDQRGLD'RVDXWRVQmRFRQVWDUHFXUVRVRXFDXVDSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORGHRXWXEURGH


(',7$/'(35$d$-8',&,$/±5(6802
Edital de 1ª e 2ª Praça GH EHP LPyYHO H SDUD LQWLPDomR GRV H[HFXWDGRV (63Ï/,2 '( )5$1&,6&2 0$5&26 %(172 5,==2 H (63Ï/,2 '(
'2/25(6)(51$1'(65,==2DPERVUHSUHVHQWDGRVSRUVHXLQYHQWDULDQWH)5$1&,6&2-26(&$50(/,25,==2 &3) RFUHGRU
%$1&26$17$1'(5 %5$6,/  &13- HGHPDLVLQWHUHVVDGRVH[SHGLGRQDAção de Cobrança de Condomínio, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, Processo n° 0006739-68.2000.8.26.0590 HP WUkPLWH QD  9DUD &tYHO GD &RPDUFD GH 6mR 9LFHQWH63, UHTXHULGD SRU
&21'20,1,2(',),&,27$8586 &13- 1RVWHUPRVGR$UWGR&3&)$=6$%(5TXHOHYDUiDOHLOmRREHPDEDL[R
GHVFULWR DWUDYpV GR SRUWDO GH OHLO}HV RQOLQH GD =8.(50$1 /(,/®(6 ZZZ]XNHUPDQFRPEU  HP FRQGLo}HV TXH VHJXH  '(6&5,d2 '2
,0Ï9(/$SDUWDPHQWRQ~PHURORFDOL]DGRQRDQGDURXSDYLPHQWRGR&RQGRPtQLR(GLItFLR7DXUXVFRPDFHVVRSHORQ~PHUR9LHOD6DQLWiULD
WDPEpPFRQKHFLGDFRPR5XD&DQDOHWD $Y± HP9LOD,WDUDUpQHVWDFLGDGHORFDOL]DGRQDSDUWHHVTXHUGDGRSUpGLRFRQIURQWDQGRFRPR
HVSDoR DpUHR VREUH D iUHD OLYUH TXH IDFHLD D YLHOD VDQLWiULD SHOR ODGR GLUHLWR GH TXHP GR DSDUWDPHQWR ROKD SDUD D YLD S~EOLFD FRQILQD FRP R
DSDUWDPHQWR GH ILQDO ³´ SHOR ODGR HVTXHUGR VHJXQGR D PHVPD RULHQWDomR FRQILQD FRP R DSDUWDPHQWR GH ILQDO ³´ H SHORV IXQGRV FRP R KDOO GH
FLUFXODomR FRQWHQGR iUHD ~WLO GH P D iUHD FRPXP GH  P D iUHD WRWDO FRQVWUXtGD GH  P FRUUHVSRQGHQGROKH QR WHUUHQR D
IUDomR LGHDO GH   &DGDVWUDGR QD 3069 VRE Q  0DWUtFXOD  GR &5, GD &RPDUFD GH 6mR 9LFHQWH63
Ð186&RQVWDGDUHIHULGDPDWUtFXODQD $Y  (PSODFDPHQWRRQFRPIUHQWHSDUDD9LHOD6DQLWiULDWDPEpPFRQKHFLGDFRPR5XD
&DQDOHWD 1D $Y   3HQKRUD HP IDYRU GR %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  QRV DXWRV GD $omR GH ([HFXomR GH 7LWXOR ([WUDMXGLFLDO ±3URF Q
WUDPLWH9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWDQD63TXHQRHQWDQWRIRLFDQFHODGDQR$Y  OBSERVAÇÃO
IMPORTANTE: Conf fls., 1086, fora determinado: a) valor mínimo para arremate: R$ 95.000,00 em segunda praça; b) em caso de arrematação do bem,
a divida condominial será considerada QUITADA pelo preço obtido, assim como o débito tributários e os honorários contratuais, sendo estes últimos no
importe de 20% (vinte por cento), sub-rogados pelo produto da arrematação; c) Constam as fls. 1097 Petição da Fazenda Publica do Município de São
Vicente, informando o débito no montante de R$ 49.785,16 (para agosto/2018).  $9$/,$d2 727$/  5  6(7(0%52 ± &RQI
&iOFXORGH$WXDOL]DomRGD$$63 'e%,72(;(48(1'25 129(0%52&21))/6$8726 9,6,7$d2
1mRKiYLVLWDomR'$7$6'$635$d$63UDoDFRPHoDHPjVKPLQHWHUPLQDHPjVKPLQH3UDoD
FRPHoDHPjVKPLQHWHUPLQDHPjVKPLQ&21',d®(6'(9(1'$(,1)250$d2±HGLWDOFRPSOHWRFRP
IRUPD GH SDJDPHQWR ODQFH PtQLPR FRPLVVmR GR OHLORHLUR H GHPDLV FRQGLo}HV QR VLWH ZZZ]XNHUPDQFRPEU 'Ò9,'$6 ( (6&/$5(&,0(1726
3HVVRDOPHQWH SHUDQWH R 2ILFLR RQGH HVWLYHU WUDPLWDQGR D DomR RX QR HVFULWyULR GR OHLORHLUR ORFDOL]DGR QD $YHQLGD $QJpOLFD Q   DQGDU
+LJLHQySROLV&DSLWDO63RXDLQGDSHORWHOHIRQH  HHPDLOFRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU)LFDPRVH[HFXWDGRV(63Ï/,2'()5$1&,6&2
0$5&26%(1725,==2H(63Ï/,2'('2/25(6)(51$1'(65,==2DPERVUHSUHVHQWDGRVSRUVHXLQYHQWDULDQWH)5$1&,6&2-26(&$50(/,2
5,==2RFUHGRU%$1&26$17$1'(5 %5$6,/ HGHPDLVLQWHUHVVDGRV,17,0$'26GDVGHVLJQDo}HVVXSUDFDVRQmRVHMD P ORFDOL]DGR D  V SDUD
D LQWLPDomR SHVVRDO EHP FRPR GD 3HQKRUD UHDOL]DGD QR GLD  'RV DXWRV QmR FRQVWD UHFXUVRV RX FDXVD SHQGHQWH GH MXOJDPHQWR 6HUi R
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR9LFHQWHGHQRYHPEURGH


Imóvel comercial, A.C. 980m²,
Jardim Paulista - SÃO PAULO/SP
32ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP - EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º – CPC), e de
intimação do(a)(s) executado(a)(s) Crd Empreendimentos Imobiliários Ltda; do credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
¿GXFLiULRRXFRPSHQKRUDDQWHULRUPHQWHDYHUEDGD9DQFRXYHU3DUWLFLSDo}HV/7'$2 $ 00-XL] D GH'LUHLWR'U D 3ULVFLOOD
Bittar Neves Netto da 32ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por
HVWH -Xt]R SURFHVVDPVH RV DXWRV GD$omR GH 3URFHGLPHQWR 6XPiULR  'HVSHVDV &RQGRPLQLDLV DMXL]DGD SRU &RQGRPtQLR
(GLItFLR7HUH]D&ULVWLQDFRQWUD&UG(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGD3URFHVVRQ 1GH2UGHP
 HTXHIRLGHVLJQDGDDYHQGDGR V EHP QV GHVFULWR V DEDL[RGHDFRUGRFRPDVUHJUDVH[SRVWDVDVHJXLU$SUDoD
VHUiUHDOL]DGDSRU0(,2(/(75Ð1,&2DWUDYpVGR3RUWDOZZZVXSHUELGMXGLFLDOFRPEU2SUHJmRWHUiLQtFLRHP
DSDUWLUGDV KRUDV HQFHUUDQGRVH HP WUrV GLDV ~WHLVHP jV KRUDV &DVR RVODQFHV RIHUWDGRV
QmRDWLQMDPRYDORUGDDYDOLDomRGR V LPyYHO LV QRSUHJmRDSUDoDVHJXLUVHiVHPLQWHUUXSomRDWpjVKRUDVGR
GLDSUHJmR2VODQFHVGHYHUmRVHURIHUWDGRVSHODUHGH,QWHUQHWDWUDYpVGR3RUWDOZZZVXSHUELGMXGLFLDOFRP
EU$SUDoDVHUiFRQGX]LGDSHOR D /HLORHLUR D 2¿FLDO6U D 5HQDWR6FKOREDFK0R\VpV-8&(63Q2DUUHPDWDQWHQmR
VH UHVSRQVDELOL]D SHOR SDJDPHQWR GH GpELWRV ¿VFDLV H WULEXWiULRV LQFLGHQWHV VREUH R V  LPyYHO LV  DUUHPDWDGR V  DUW 
&71 ¿FDQGRUHVSRQViYHOSHORSDJDPHQWRGRVGpELWRVGHRXWUDQDWXUH]DWDLVFRPRiJXDOX]HJiV2DUUHPDWDQWHGHYHUi
SDJDUDWtWXORGHFRPLVVmRRYDORUFRUUHVSRQGHQWHD FLQFRSRUFHQWR GRSUHoRGHDUUHPDWDomRGR V LPyYHO LV 7RGDVDV
UHJUDVHFRQGLo}HVGD3UDoDHVWmRGLVSRQtYHLVHPLQWHLURWHRUQRVDXWRVGRSURFHVVRHQR3RUWDOZZZVXSHUELGMXGLFLDOFRP
EU$SXEOLFDomRGHVWHHGLWDOVXSUHHYHQWXDOLQVXFHVVRGDVQRWL¿FDo}HVSHVVRDLVHGRVUHVSHFWLYRVSDWURQRVHVHUiUHDOL]DGD
DWUDYpV GD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV FRQIRUPH GHWHUPLQD R  GR DUWLJR  GR QRYR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO
5(/$d2'2 6 ,0Ï9(/ ,6 /RWH,PyYHOGHPDWUtFXODQGR&5,GH6mR3DXOR63/RMDWpUUHDLQWHJUDQWHGR
(GLItFLR7HUH]DVLWRj$YHQLGD1RYHGH-XOKRQVHH5XD$QGUp)HUQDQGHVQ6XEGLVWULWR-DUGLP3DXOLVWD
TXHDVVLPVHGHVFUHYHHFDUDFWHUL]DWHPHQWUDGDSHOD$YHQLGD1RYHGH-XOKRQVFRPXPDiUHDGHPV
LQFOXLQGRVHHGtFXODDHODLQWHJUDGDjTXDOFRUUHVSRQGHDIUDomRLGHDOGHGDWRWDOLGDGHGRWHUUHQR&RQWULEXLQWHQ
ÐQXVHJUDYDPHV6HJXQGRFHUWLGmRGHPDWUtFXODDWXDOL]DGDFRQVWDQR5+LSRWHFDHPIDYRUGD9DQFRXYHU
3DUWLFLSDo}HV /WGD FRQVWD QD$9 3HQKRUD GD SUHVHQWH PDWUtFXOD QRV$XWRV GD ([HFXomR &LYLO UHIHUHQWH DR SURFHVVR Q
 WDPEpP PRYLGD SRU 9DQFRXYHU 3DUWLFLSDo}HV /WGD FRQVWD QD $9 3HQKRUD RULXQGD GRV DXWRV
GD SUHVHQWH DomR 6REUH R LPyYHO UHFDHP GpELWRV GH ,378 QR 9DORU GH 5  XP PLOKmR GX]HQWRV H VHVVHQWD
PLO TXLQKHQWRV H VHVVHQWD H VHLV UHDLV H QRYHQWD H QRYH FHQWDYRV  DWXDOL]DGRV DWp 2XWXEUR GH  TXH QmR VHUmR GH
UHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWHHGpELWRVGHFRQGRPtQLRFREUDGRVSRUHVVD$omR-XGLFLDO9DORUGD$YDOLDomR5
RLWR PLOK}HV VHWHFHQWRV H VHVVHQWD PLO UHDLV  HP PDUoR GH  9DORU GD$YDOLDomR DWXDOL]DGR 5  QRYH
PLOK}HVFHQWRHVHVVHQWDPLORLWRFHQWRVHVHWHQWDUHDLVHVHWHQWDHRLWRFHQWDYRV DWXDOL]DGRVDWp2XWXEURGHVHJXQGR
DWDEHODR¿FLDODSOLFiYHOQRVFiOFXORVMXGLFLDLVGR7-63'HSRVLWiULR&5'(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGD/RFDOGREHP
$Y1RYHGH-XOKRORMDWpUUHD-G3DXOLVWD6mR3DXOR63

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR Q  &ODVVH ± $VVXQWR
8VXFDSLmR  8VXFDSLmR ([WUDRUGLQiULD 5HTXHUHQWH 1LOGD $QJHOLFD 0DUWLQV *XHUUD
(',7$/ '( &,7$d2 ± 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH
8VXFDSLmR 352&(662 1  868&   $ 'RXWRUD $OLQH
$SDUHFLGD GH 0LUDQGD 00 -XL]D GH 'LUHLWR GD  9DUD GH 5HJLVWURV 3~EOLFRV GR )RUR
&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D R V  UpXV DXVHQWHV LQFHUWRV GHVFRQKHFLGRV HYHQWXDLV LQWHUHVVDGRV EHP
FRPR VHXV F{QMXJHV VH FDVDGRV IRUHP KHUGHLURV HRX VXFHVVRUHV TXH 1LOGD $QJpOLFD
0DUWLQV *XHUUD DMXL]RX DomR GH 868&$3,2 YLVDQGR D GHFODUDomR GH GRPtQLR VREUH R
LPyYHO ORFDOL]DGR QD 5XD 6HUDILP &RXWLQKR Q  9LOD 0DUtOLD  6XEGLVWULWR 1RVVD
6HQKRUD GR Ï 6mR 3DXOR 63 FRP iUHD GH  Pð FRQWULEXLQWH Q 
DOHJDQGRSRVVHPDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWH
HGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVD
IOXLUDSyVRSUD]RGHGLDVFRQWHVWHPRIHLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUi
FRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORGHRXWXEURGH

www.vipdireto.com.br 41 3197-0597 relacionamento@vipdireto.com
Leilão público realizado pelos leiloeiros públicos oﬁciais Hettury Wladimir Palhais Alves Pereira, JUCEMA 13/1997,
Gustavo Chaves Lages Rebelo, matriculado na JUCEMA 20/2013, Wesley Durval Palhais Alves Pereira, matriculado
na JUCEMA 11/1996, Vicente De Paulo Albuquerque Costa Filho, matriculado na JUCEMA 12/1996, Vicente de Paulo
Albuquerque Costa Filho, matriculado na JUCEPA 20110733509, Conceição de Maria Costa Lopes matriculada na JUCEA
– 019/2017, Erico Sobral Soares na JUCEPI – 15/2015, Roberto Costa Garcia matriculado na JUCEPE – 11/2015, Carlos
Adriano Solano dos Santos Pinho na JUCEAL – 15/2011, Roberto Jacinto Pinho Junior matriculado na JUCEP – 006/2009,
Josecelli Kildare Fraga Gomes matriculado na JUCEB – 11/023537-1, Eduardo Jordão Boyadjian matriculado na JUCESP
– 464, José Carlos Barbosa matriculado na JUCESP – 1057, Hélcio Kronberg matriculado na JUCEPAR – 653, torna
público a realização de leilões on-line/eletrônico de veículos nos dias 03/12/2018, 04/12/2018, 05/12/2018, 06/12/2018,
07/12/2018, 10/12/2017, 11/12/2017, 12/12/2017, 13/12/2017 e 14/12/2017 às 10 horas, 13 horas e 18 horas, por meio
do endereço eletrônico www.vipdireto.com, com média de 20 veículos, podendo haver alteração de acordo com cada
comitente. O presente Leilão tem por objeto a alienação pública pela maior oferta alcançada de veículos particulares
pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, devidamente qualiﬁcadas e identiﬁcadas nos TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE
LEILÃO previamente assinados/aceitos e anexos a este Edital Público de Leilão Oﬁcial. O Edital completo está à disposição
dos interessados no website www.vipdireto.com. Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail relacionamento@
vipdireto.com ou (11) 3777-9602 ou acesse www.vipdireto.com

SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA- FEIRA, 1, 2 E 3 DE DEZEMBRO DE 2018 G DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS

B10

EDITAL

EDITAL

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 331/2018 - 090101000012018OC00101, referente
ao processo nº 001.0001.002.646/2018, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PROTETOR
SOLAR, DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, a ser realizado por intermédio do
Sistema Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo
do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 14/12/2018 às 10:00 horas.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir do dia 04/12/2018, o site
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso
ao sistema e credenciamento de seus representantes.
O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br.

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 184/2018 - 090101000012018OC00103, referente
ao processo nº 001.0001.002.408/2018, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE ACESSÓRIOS
E BOLSAS DE OSTOMIA, DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, a ser realizado por
intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras
do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 20/12/2018 às
10:00 horas.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir do dia 06/12/2018, o site
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso
ao sistema e credenciamento de seus representantes.
O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br.

EDITAL
Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 200/2018 - 090101000012018OC00106,
referente ao processo nº 001.0001.001.680/2018, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE
MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA, a ser realizado por
intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras
do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 18/12/2018 às
10:00 horas.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir do dia 05/12/2018, o site
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso
ao sistema e credenciamento de seus representantes.
O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br.

TRAGA SUAS
PUBLICAÇÕES
LEGAIS PARA
O DCI. É FÁCIL,
SIMPLES E
COM MUITAS
VANTAGENS
PARA SUA
EMPRESA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
CC nº 011/18 – Proc. nº 8924/18 (Tipo: Menor Preço) – Objeto: Reforma das
Instalações Elétricas – F.C. de Tietê. Vistoria: de 05/12/2018 a 19/12/2018 e
07/01/2019 a 15/01/2019, conforme Edital. Entrega dos envelopes (1 - Proposta
e 2 – Habilitação): até 13:30 hs do dia 22/01/2019. Abertura da Sessão Pública:
dia 22/01/2019, às 14:00 hs.
CC nº 015/18 – Proc. nº 16894/18 (Tipo: Menor Preço) – Objeto: Reforma das
Instalações Elétricas – F.C. de Itatiba. Vistoria: de 05/12/2018 a 19/12/2018 e
07/01/2019 a 15/01/2019, conforme Edital. Entrega dos envelopes (1 - Proposta
e 2 – Habilitação): até 13:30 hs do dia 22/01/2019. Abertura da Sessão Pública:
dia 22/01/2019, às 14:00 hs.
CC nº 016/18 – Proc. nº 15983/18 (Tipo: Menor Preço) – Objeto: Reforma das
Instalações Elétricas – F.C. de S. Pedro. Vistoria: de 05/12/2018 a 19/12/2018 e
07/01/2019 a 17/01/2019, conforme Edital. Entrega dos envelopes (1 - Proposta
e 2 – Habilitação): até 13:30 hs do dia 24/01/2019. Abertura da Sessão Pública:
dia 24/01/2019, às 14:00 hs.

Ligue:
11 5095-5300
DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.

CC nº 108/18 – Proc. nº 73074/18 (Tipo: Menor Preço) – Objeto: Construção de
área coberta para viaturas e ampliação do estacionamento do Fórum de Leme,
contemplando instalações elétricas, drenagem e demais serviços e materiais
necessários. Vistoria: de 05/12/2018 a 19/12/2018 e 07/01/2019 a 16/01/2019,
conforme Edital. Entrega dos envelopes (1 - Proposta e 2 – Habilitação):
até 13:30 hs do dia 23/01/2019. Abertura da Sessão Pública: dia 23/01/2019,
às 14:00 hs.
FORNECIMENTO DO EDITAL COMPLETO: Gratuitamente no site do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br), e no caso de Pregão Eletrônico
também no site da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São
Paulo – Sistema BEC/SP (www.bec.sp.gov.br); ou na Supervisão de Serviço
de Licitações, mediante o pagamento do valor relativo ao custo das cópias
UHSURJUi¿FDV QD 5XD 'LUHLWD Q    DQGDU 6mR 3DXOR 63  )RQH [[ 
HRXGDVjVKV

Prefeitura Municipal de Marília
TERMO DE REVOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 173/2018
ID - BANCO DO BRASIL Nº 737439

www.hastavip.com.br

11 3093-5251

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
A Dra. Adriana Porto Mendes, MM. Juíza de Direito da 03ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da
lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
hastavip.com.br, conduzido por seus Leiloeiros Oficiais, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº
464; e, Sr. Alfio Carlos Affonso Zalli Neto, matriculado na JUCESP sob o nº 1.066, do imóvel nos autos do Cumprimento
de Sentença - Ação de Cobrança de Despesas Condominiais, processo n° 0020121-13.2010.8.26.0224, que CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PORTAL DO MILÊNIO move em face de ROGÉRIO CARVALHO FERREIRA E OUTRO, em 1º LEILÃO com início
no dia 25/01/2019, às 15:30hs, e término no dia 30/01/2019, a partir das 15:30hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 248.717,02
(duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e dois centavos), correspondentes ao valor da avaliação. Caso
não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 30/01/2019, às 15:31hs, e encerramento em
20/02/2019, a partir das 15:30hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 149.230,21 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e
trinta reais e vinte e um centavos), correspondente a 60% do valor da avaliação, tudo conforme o Provimento 1625/2009.
Descrição do bem: O APARTAMENTO SOB Nº 82, LOCALIZADO NO 9 PAVIMENTO OU 8º ANDAR DO BLOCO “A”,
PARTE INTEGRANTE “RESIDENCIAL PORTAL DO MILÊNIO”, situado na Rua Antonieta, nº 212, Bairro do Picanço,
perímetro urbano da Comarca de Guarulhos, deste Estado de São Paulo, possuindo a área útil ou privativa de 51,04m², áreas
comuns de divisão não proporcional de 9,90m², divisão proporcional de 19,3565m², área total construída de 80,2965m²,
coeficiente de proporcionalidade 0,007143%. Conforme o Laudo de Avaliação, o imóvel possui idade aparente de 12 anos,
o qual é classificado como padrão construtivo médio. O empreendimento é composto por 04 blocos de 08 pavimentos tipo,
com 04 apartamentos por andar, além de pavimento térreo com apartamentos. O imóvel em questão é formado por sala de
estar, sala de jantar, sacada, cozinha, área de serviço, banheiro social e 02 9dois) dormitórios. Matrícula nº 115.930 do 02º
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos/SP. O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos
interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.
com.br ou (11) 3093-5252. São Paulo, 30 de novembro de 2018.

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro
de Preços para eventual aquisição de Cobertores de Solteiro, destinados à Secretaria Municipal da
Educação (Ensino Infantil e Ensino Fundamental) conforme Anexo I deste Edital - Prazo 12 meses.
Termo de Revogação: A Prefeitura Municipal de Marília, neste ato, representada pelo Secretário
abaixo subscrito, no uso de suas atribuições legais, resolve revogar o processo licitatório em
epígrafe a pedido da unidade requisitante, conforme Memorando SE.10 que integra o processo.
Faz saber que o Termo de Revogação ficará disponibilizado juntamente com o Edital no Portal do
Banco do Brasil (site: www.licitacoes-e.com.br) e no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao. Demais
informações na Divisão de Licitação - Av. Santo Antonio, 2377 - Bairro Somenzari - Marília/SP.
Helter Rogério Bochi - Secretário Municipal da Educação

HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 187/2017
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro
de Preço visando a eventual aquisição de Materiais Hidráulicos, destinados a diversas Secretarias
Municipais - Prazo 12 meses. Termo de Homologação: A Prefeitura Municipal de Marília, neste ato
representada pelos Secretários Municipais abaixo subscritos, dando cumprimento aos dispositivos
legais constantes nas Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e Decreto Municipal 11001/13 e suas
alterações, Homologou em 30/11/2018 o processo licitatório, conforme a classificação efetuada
pela Pregoeira Rosângela Akemi Hakamada na sessão realizada em 29/10/2018, conforme segue:
empresas vencedoras RC Teive Comércio e Distribuição Ltda. - EPP, localizada na Av. Brasília,
nº 370 - Bela Vista II - São José/SC - CEP 88110-450; Ros Rio Materiais e Comércio Ltda. EPP, localizada na Rua Antônio José de Moraes, nº 500 - Centro - São João do Meriti/RJ CEP 25515-140 e Sentinela do Vale Comercial Eireli, localizada na Rua Fritz Spernau, nº 1000 Fortaleza - Blumenau/SC - CEP 89055-200.
Wânia Lombardi - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Helter Rogério Bochi - Secretário Municipal da Educação
André Luiz Ferioli - Secretário Municipal de Obras Públicas
Kátia Ferraz Santana - Secretária Municipal da Saúde
Márcio Augusto Sposito - Chefe de Gabinete e Responsável pelo Expediente do Tiro de Guerra

HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 205/2018
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro
de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de escova infantil, porta escova e
creme dental, destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Prazo 12 meses. Termo de
Homologação: A Prefeitura Municipal de Marília, neste ato representada pela Secretária Municipal
da Saúde, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8666/93 e
10520/02 e Decreto Municipal 11001/13 e suas alterações, Homologou em 30/11/2018 o processo
licitatório, conforme a classificação efetuada pela Pregoeira Rosângela Akemi Hakamada na
sessão realizada em 22/11/2018, conforme segue: empresas vencedoras Fusão Comércio de
Produtos Odontológicos Ltda, localizada na Av. Brasil, nº 8594 - Coqueiral - Cascavel/PR CEP 85807-030; Kairos Brasil Comércio de Produtos Alimentícios e Higiene Ltda., localizada
na Rua Heitor Stockler de França, nº 396 - Centro Civico - Curitiba/PR - CEP 80030-030 e UP Dent
Importação e Exportação Comercial Ltda., localizada na Rua das Orquídeas, nº 204 - Jardim
Motorama - São José dos Campos/SP - CEP 12224-130.
Kátia Ferraz Santana - Secretária Municipal da Saúde

TERMO DE ABERTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 232/2018
ID - BANCO DO BRASIL Nº 746621
Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro de
Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Papel Higiênico e Papel Interfolha,
destinados a diversas secretarias municipais. Recebimento das Propostas: até o dia 14/12/2018
às 09:00 horas. Início do Pregão: Dia 14/12/2018 às 10:00 horas no Portal do Banco do Brasil, site:
www.licitacoes-e.com.br. Diretoria de Suprimentos da Secretaria Municipal da Fazenda, Av. Santo
Antonio, 2377 - B.Somenzari - Marília/SP - CEP 17506-040. O Edital também estará disponível no
site www.marilia.sp.gov.br/licitacao.
Prof. Helter Rogério Bochi - Secretário Municipal da Educação
Ricardo Servilha Mustafá - Secretário Municipal da Administração
Vanderlei Dolce - Secretário M. do Meio Ambiente e de Limpeza Pública
Wânia Lombardi - Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Eduardo Duarte do Nascimento - Secretário Munic. Esportes Lazer e Juventude
André Luiz Ferioli - Secretário Municipal de Obras Públicas
Kátia Ferraz Santana - Secretária Municipal da Saúde

SK&C

TERMO DE ABERTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 244/2018
Nº LICITAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 747860

POR QUE PAGAR MAIS PARA
OBTER O MESMO RESULTADO?
ANUNCIE NO DCI.
Acesse: dci.com.br/publicidadelegal
DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.

Ligue:

11 5095-5300

Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro de
Preços visando à eventual aquisição de Fraldas Descartáveis e Dietas Enterais, para atendimento
a Mandados Judiciais, destinada à Secretaria Municipal da Saúde - Prazo 12 meses, conforme
Anexo I deste Edital. Cadastramento das Propostas até o Dia 13/12/2018, às 09:00 horas.
Início do Pregão: Dia 13/12/2018 às 10:00 horas no Portal do Banco do Brasil,
site: www.licitacoes-e.com.br. O Edital também estará disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao.
Demais informações na Divisão de Licitação - Av. Santo Antônio, 2377 - Marília/SP
(14) 3402-4410/ramal 4528.
Kátia Ferraz Santana - Secretária Municipal da Saúde
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LEILÕES ELETRÔNICOS JUDICIAIS
3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do(s) bem(ns) abaixo descritos e para intimação do(a)(s) executado(a)(s)/co-executados e Credor Hipotecário se houver, JOÃO BOSCO ESTEVES DA FONSECA, LOURDES NEA MAGALHÃES ESTEVES DA FONSECA, STELC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO LTDA, bem como seus sócios e cônjuges
se casados forem, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, requerida por RAFAEL VIEIRA DUARTE - Processo nº 1023064-47.2017.8.26.0577. O(a) Dr(a). Luís Mauricio Sodré de Oliveira, Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na forma da lei... FAZ SABER,
a todos quanto ao presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que foi designado à venda do(s) bem(ns) abaixo descritos por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do Novo CPC (lei nº 13.105/15), regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009, do E. TJSP, por meio do portal LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.br),
conduzido pela Leiloeira Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado na JUCESP sob o nº 747, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 04 / 12 / 2018, às 12h00min e término no dia 07 / 12 / 2018, às 12h00min, ocasião em que os bens oferecidos somente poderão ser arrematados
por valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, não havendo licitantes fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 07 / 12 / 2018, às 12h01min e término no dia 14 / 01 / 2019, a partir das 12h00min, momento em que serão aceitos lances mínimos no valor de 80% da avaliação atualizada, efetivando-se a alienação
pelo lance vencedor. O gestor oficial da LANCE TOTAL levará a público pregão de venda e arrematação, o seguinte(s) bem(ns): IMÓVEL, Objeto de Matrícula sob o nº 235.750 do 1º Oficial de Registro de Imóveis e anexos de São José dos Campos/SP, assim descrito: O terreno sem benfeitorias, com a área de 1.606,00m2,
constituído pelos lotes nºs 65, 66, 67, 68 e 69, situado com frente para a Rua Jordão Monteiro Ferreira, do loteamento denominado JARDIM APARECIDA, desta cidade, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com as seguintes medidas e confrontações: 27,00 metros de frente para a Rua Jordão Monteiro Ferreira;
58,00 metros pelo lado direito de quem do imóvel olha para a rua, com a Rua Tres; 61,00 metros pelo lado esquerdo, com os lotes nº s 51, 52, 53, 54 e 55 e 27,00 metros nos fundos, com o lote nº 64, cadastro municipal 11.0026.0007.0000. Conforme AV01 consta construção de um prédio comercial com 198,25m2, que recebeu o
nº 210 da Rua Jordão Monteiro Ferreira, constam outras penhoras sobre o imóvel. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.569.600,00 (Dois milhões e quinhentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais) – Avaliação de Junho de 2018 a ser atualizada na data de abertura do leilão de acordo com a tabela do TJSP. LOCAL DO BEM: Rua Jordão
Monteiro Ferreira, nº 210 – Jd. Vale Paraíso, São José dos Campos/SP. Depositário: O executado. ACORDO: Sendo firmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance inicial ou do valor acordado, sempre
prevalecendo o de menor valor. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ficará responsável pela comissão devida. DOS LANCES: Os lances poderão ser ofertados pela Internet (mediante cadastramento prévio), através do Portal www.lancetotal.com.br. Serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente,
tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais (art. 19 do Prov. CSM n. 1625/2009), bem como somente será assinado o auto de arrematação pelo Juiz de Direito
após a efetiva comprovação do pagamento integral e da comissão do leiloeiro (art. 20 do Prov. CSM n. 1625/2009). DOS DÉBITOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários (IPTU) que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo
único do CTN. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do(s) bem(ns) e não está incluída no valor do lanço . Todas as regras e condições do Leilão constam do Provimento nº 1625/2009,
do Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Ficam JOÃO BOSCO ESTEVES DA FONSECA, LOURDES NEA MAGALHÃES ESTEVES DA FONSECA, STELC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO LTDA, os executados/co-executados e o Credor Hipotecário se houver, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, bem como as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bem arrematados (artigo 24 do citado provimento), a venda será efetuada em caráter “ad
corpus” e no estado em que os bens se encontram, portanto é recomendado ao interessado efetuar visitação ao bem e pesquisas anteriormente ao encerramento do leilão junto aos órgãos responsáveis, Prefeitura e Cartório de registro de imóveis, Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São José dos Campos, 03/12/2018.

3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do(s) bem(ns) abaixo descritos e para intimação do(a)(s) executado(a)(s)/co-executados e Credor Hipotecário se houver, CONVALE CONSTRUTORA DO VALE, ALVA DE OLIVEIRA BORGES, ESPOLIO VALDROALDO DE SOUSA BORGES bem como seus sócios e cônjuges se casados forem, expedido nos autos
de Procedimento Comum, requerida por CONDOMÍNIO VILLA LOBOS EDÍFICIO CIRANDAS - Processo nº 1019248-91.2016.8.26.0577. O(a) Dr(a). Luís Mauricio Sodré de Oliveira, Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na forma da lei... FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, que foi designado à venda do(s) bem(ns) abaixo descritos por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do Novo CPC (lei nº 13.105/15), regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009, do E. TJSP, por meio do portal LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.br), conduzido pela Leiloeira Oficial
Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado na JUCESP sob o nº 747, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 04 / 12 / 2018, às 11h30min e término no dia 07 / 12 / 2018, às 11h30min, ocasião em que os bens oferecidos somente poderão ser arrematados por valor igual ou superior ao da avaliação
atualizado, não havendo licitantes fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 07 / 12 / 2018, às 11h31min e término no dia 14 / 01 / 2019, a partir das 11h30min, momento em que serão aceitos lances mínimos no valor de 80% da avaliação atualizada, efetivando-se a alienação pelo lance vencedor. O gestor oficial da LANCE
TOTAL levará a público pregão de venda e arrematação, o seguinte(s) bem(ns): IMÓVEL, Objeto de Matrícula sob o nº 155.847 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e anexos São José dos Campos/SP, assim descrito: APARTAMENTO nº 13, localizado no 1º andar, do empreendimento denominado CONDOMÍNIO VILLA LOBOS –
EDÍFICIO CIRANDAS, situado na Avenida Heitor Villa Lobos, nº 620, do loteamento Vila Ema, desta cidade, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com área útil de 127,785 metros quadrados, área comum de 92,961 m2, área de garagem de 22,08 m2, correspondente a 2 vagas identificadas pelos nºs 118 e 119, localizadas
no 2º subsolo, encerrando a área de 242,826 m2, correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 1,2742%, equivalente a 47,59914262 metros quadrados. Inscrição municipal nº 41.0007.0032.0009. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 666.666,67 (Seiscentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
– Avaliação de Junho de 2018 a ser atualizada na data de abertura do leilão de acordo com a tabela do TJSP. LOCAL DO BEM: Avenida Heitor Villa Lobos, nº 620, apto 13, Vila Ema– São José dos Campos/SP. Depositário: O executado. ACORDO: Sendo firmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação
assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance inicial ou do valor acordado, sempre prevalecendo o de menor valor. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ficará responsável pela comissão devida. DOS LANCES: Os lances poderão ser ofertados pela Internet (mediante
cadastramento prévio), através do Portal www.lancetotal.com.br. Serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais (art.
19 do Prov. CSM n. 1625/2009), bem como somente será assinado o auto de arrematação pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamento integral e da comissão do leiloeiro (art. 20 do Prov. CSM n. 1625/2009). DOS DÉBITOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários (IPTU)
que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do(s) bem(ns) e não está incluída no valor do lanço
. Todas as regras e condições do Leilão constam do Provimento nº 1625/2009, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Ficam CONVALE CONSTRUTORA DO VALE, ALVA DE OLIVEIRA BORGES, ESPOLIO VALDROALDO DE SOUSA BORGES, os executados/co-executados e o Credor Hipotecário se houver,
INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, bem como as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bem arrematados (artigo 24 do citado provimento), a venda será efetuada em caráter “ad corpus”
e no estado em que os bens se encontram, portanto é recomendado ao interessado efetuar visitação ao bem e pesquisas anteriormente ao encerramento do leilão junto aos órgãos responsáveis, Prefeitura e Cartório de registro de imóveis, Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São José dos Campos, 03/12/2018.

3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do(s) bem(ns) abaixo descritos e para intimação do(a)(s) executado(a)(s)/co-executados e Credor Hipotecário se houver, ECR PEGUINELLI MÓVEIS LTDA, ELIANE CRISTINA RACHID PEGUINELLI, bem como seus cônjuges se casados forem, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, requerida
por ESTOFADOS TREVISO LTDA - Processo nº 0058884-23.2012.8.26.0577. O(a) Dr(a). Luís Mauricio Sodré de Oliveira, Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na forma da lei... FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que foi designado
à venda do(s) bem(ns) abaixo descritos por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do Novo CPC (lei nº 13.105/15), regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009, do E. TJSP, por meio do portal LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.br), conduzido pela Leiloeira Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado
na JUCESP sob o nº 747, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 04 / 12 / 2018, às 11h00min e término no dia 07 / 12 / 2018, às 11h00min, ocasião em que os bens oferecidos somente poderão ser arrematados por valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, não havendo licitantes
fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 07 / 12 / 2018, às 11h01min e término no dia 14 / 01 / 2019, a partir das 11h00min, momento em que serão aceitos lances mínimos no valor de 80% da avaliação atualizada, efetivando-se a alienação pelo lance vencedor. O gestor oficial da LANCE TOTAL levará a público
pregão de venda e arrematação, o seguinte(s) bem(ns): Veículo: GM/CELTA, placa DGZ-7062, fabricado em 2002, modelo 2003. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 12.185,00 (Doze mil cento e oitenta e cinco reais) – Avaliação de Fevereiro de 2018 a ser atualizada na data de abertura do leilão de acordo com a tabela do TJSP. LOCAL DO
BEM: Rua Dr. Pedro Popini Mascrelhas, 261, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP. Depositário: O executado. ACORDO: Sendo firmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance inicial ou do
valor acordado, sempre prevalecendo o de menor valor. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ficará responsável pela comissão devida. DOS LANCES: Os lances poderão ser ofertados pela Internet (mediante cadastramento prévio), através do Portal www.lancetotal.com.br. Serão aceitos lanços
superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais (art. 19 do Prov. CSM n. 1625/2009), bem como somente será assinado o auto de
arrematação pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamento integral e da comissão do leiloeiro (art. 20 do Prov. CSM n. 1625/2009). DOS DÉBITOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários (IPTU) que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos
do art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do(s) bem(ns) e não está incluída no valor do lanço . Todas as regras e condições do Leilão
constam do Provimento nº 1625/2009, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Ficam ECR PEGUINELLI MÓVEIS LTDA, ELIANE CRISTINA RACHID PEGUINELLI, os executados/co-executados e o Credor Hipotecário se houver, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados
para as intimações pessoais. Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, bem como as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bem arrematados (artigo 24 do citado provimento), a venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que os bens se encontram,
portanto é recomendado ao interessado efetuar visitação ao bem e pesquisas anteriormente ao encerramento do leilão junto aos órgãos responsáveis, Prefeitura e Cartório de registro de imóveis, Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São José dos Campos, 03/12/2018.

3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do(s) bem(ns) abaixo descritos e para intimação do(a)(s) executado(a)(s)/co-executados e Credor Hipotecário se houver, MARA LUCIA ABRÃO DE CARVALHO, bem como seus cônjuges se casados forem, expedido nos autos do cumprimento de sentença, requerida por CONDOMINIO RESIDENCIAL DUNAS
- Processo nº 0011239-65.2013.8.26.0577. O(a) Dr(a). Luís Mauricio Sodré de Oliveira, Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na forma da lei... FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que foi designado à venda do(s) bem(ns) abaixo
descritos por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do Novo CPC (lei nº 13.105/15), regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009, do E. TJSP, por meio do portal LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.br), conduzido pela Leiloeira Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado na JUCESP sob o nº 747, levará
a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 04 / 12 / 2018, às 10h30min e término no dia 07 / 12 / 2018, às 10h30min, ocasião em que os bens oferecidos somente poderão ser arrematados por valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, não havendo licitantes fica desde já designado a 2ª
Praça com início no dia 07 / 12 / 2018, às 10h31min e término no dia 14 / 01 / 2019, a partir das 10h30min, momento em que serão aceitos lances mínimos no valor de 80% da avaliação atualizada, efetivando-se a alienação pelo lance vencedor. O gestor oficial da LANCE TOTAL levará a público pregão de venda e arrematação,
o seguinte(s) bem(ns): Direitos da ré decorrentes do compromisso de compra e venda de um apartamento numero 306, localizado no 3º andar do bloco 04, denominado Edifício Muriu, do conjunto Residencial Dunas, sito a Avenida Guadalupe, numero 10, mais sua vaga de garagem sob numero 118, nesta cidade, com inscrição imobiliária
numero 47.0199.0005.0039, melhor descrito na matricula de número 108.003 do Cartório de Registro de imóveis e anexos de São Jose dos Campos. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 134.600,98 (Cento e trinta e quatro mil seiscentos reais e noventa e oito centavos) – Avaliação de novembro de 2015 a ser atualizada na data de abertura
do leilão de acordo com a tabela do TJSP. LOCAL DO BEM: Avenida Guadalupe, nº 10 – Apto nº 306, São José dos Campos/SP. Depositário: O executado. ACORDO: Sendo firmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento)
sobre o valor do lance inicial ou do valor acordado, sempre prevalecendo o de menor valor. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ficará responsável pela comissão devida. DOS LANCES: Os lances poderão ser ofertados pela Internet (mediante cadastramento prévio), através do Portal
www.lancetotal.com.br. Serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais (art. 19 do Prov. CSM n. 1625/2009),
bem como somente será assinado o auto de arrematação pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamento integral e da comissão do leiloeiro (art. 20 do Prov. CSM n. 1625/2009). DOS DÉBITOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários (IPTU) que serão subrogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do(s) bem(ns) e não está incluída no valor do lanço
. Todas as regras e condições do Leilão constam do Provimento nº 1625/2009, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Ficam MARA LUCIA ABRÃO DE CARVALHO, os executados/co-executados e o Credor Hipotecário se houver, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados
para as intimações pessoais. Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, bem como as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bem arrematados (artigo 24 do citado provimento), a venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que os bens se encontram,
portanto é recomendado ao interessado efetuar visitação ao bem e pesquisas anteriormente ao encerramento do leilão junto aos órgãos responsáveis, Prefeitura e Cartório de registro de imóveis, Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São José dos Campos, 03/12/2018.

Vara da Fazenda Pública – Foro de Barueri – SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do(s) bem(ns) abaixo descritos e para intimação do(a)(s) executado(a)(s)/co-executados e Credor Hipotecário se houver, OR SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM IMAGENS LTDA, bem como seus sócios e cônjuges se casados forem, expedido nos autos da ação Execução de Fiscal, requerida por PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARUERI - Processo nº 1500236-09.2016.8.26.0068 - O(a) Doutor.(a) MM. Juiz(a) de Direito Graciella Lorenzo Salzman da Vara da Fazenda Pública – Foro de Barueri, Estado de São Paulo, na forma da lei... FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que foi designado à venda do(s)
bem(ns) abaixo descritos por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do Novo CPC (lei nº 13.105/15), regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009, do E. TJSP, por meio do portal LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.br), conduzido pela Leiloeira Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado na JUCESP sob o nº
747, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 04/12/2018, às 10h00min e término no dia 07/12/2018, às 10h00min, ocasião em que os bens oferecidos somente poderão ser arrematados por valor igual ou superior ao da avaliação, não havendo licitantes fica desde já designado a 2ª Praça com início
no dia 07/12/2018, às 10h01min e término no dia 17/01/2019, a partir das 10h00min, momento em que serão aceitos lances mínimos no valor de 50% (cinqüenta por cento) do valor da avaliação judicial. Art. 891 Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz
e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinqüenta por cento do valor da avaliação, efetivando-se a alienação pelo lance vencedor. O gestor oficial da LANCE TOTAL levará a público pregão de venda e arrematação, o seguinte(s) bem(ns): 10 (dez) máquinas leitoras de cartas semi-automática,
modelo Suzer Bart, marca Tecpoint, novas, avaliada em R$ 970,00 cada. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais). LOCAL DO BEM: Rua Grandes Lagos, 111/167 – Jardim Regina Alice – Barueri/SP. Depositário (a): Danilo de Arruda. ACORDO: Sendo firmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas
de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance inicial ou do valor acordado, sempre prevalecendo o de menor valor. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ficará responsável pela comissão devida. DOS LANCES: Os lances poderão ser ofertados pela Internet
(mediante cadastramento prévio), através do Portal www.lancetotal.com.br. Serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais (art.
19 do Prov. CSM n. 1625/2009), bem como somente será assinado o auto de arrematação pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamento integral e da comissão do leiloeiro (art. 20 do Prov. CSM n. 1625/2009). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do(s) bem(ns) e não está incluída no valor do lanço. Todas as regras e condições do Leilão constam do Provimento nº 1625/2009, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Ficam OR SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM IMAGENS LTDA, os executados/
co-executados e o Credor Hipotecário se houver, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Eventuais ônus sobre o bem (i)móvel correrão por conta do arrematante, bem como as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bem arrematados (artigo 24 do citado
provimento), a venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que os bens se encontram, portanto é recomendado ao interessado efetuar visitação ao bem e pesquisas anteriormente ao encerramento do leilão junto aos órgãos responsáveis. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Barueri, 03/12/2018.

www.lancetotal.com.br
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Editais dos Tabeliães de Protesto do dia 30 de novembro de 2018
G

Osasco

Acham-se neste Tabelião
para serem protestados os
títulos abaixo relacionados, cujos destinatários
não foram encontrados nos
endereços indicados ou se
recusaram ao recebimento
das intimações, ou por residirem fora da competência territorial deste Tabelião (Art. 15, Lei 9492/97)

A
ACACIO AUGUSTO DA SILVA - CPF
10337054894 - RUA APARECIDA GUERINI
CRUZ ,212- JA - TABOAO DA SERRA SP067 - NP
- Prot.: 556 - 27/11/2018.
ACACIO AUGUSTO DA SILVA - CPF
10337054894 - RUA APARECIDA GUERINI
CRUZ ,212- JA - TABOAO DA SERRA SP067 - NP
- Prot.: 557 - 27/11/2018.
ACACIO AUGUSTO DA SILVA - CPF
10337054894 - RUA APARECIDA GUERINI
CRUZ ,212- JA - TABOAO DA SERRA SP067 - NP
- Prot.: 558 - 27/11/2018.
ACACIO AUGUSTO DA SILVA - CPF
10337054894 - RUA APARECIDA GUERINI
CRUZ ,212- JA - TABOAO DA SERRA SP067 - NP
- Prot.: 541 - 27/11/2018.
AMANDA BRAGA FERREIRA - CPF
37520540855 - SP060 - DSI - Prot.: 162 27/11/2018.
ANGELICA DOMINGOS - CPF 37808271829 SP062 - DMI - Prot.: 373 - 26/11/2018.

B
B F DE LIMA DECORACOES ME - CNPJ
26323783000138 - SP061 - DMI - Prot.: 238 26/11/2018.

C
CESAR AUGUSTO MOSCHETTI ME 21069739000120 - SP061 - DMI - Prot.:
27/11/2018.
CESAR AUGUSTO MOSCHETTI ME 21069739000120 - SP061 - DMI - Prot.:
27/11/2018.
COMERCIAL BESSA LTDA ME 19959973000180 - SP062 - DMI - Prot.:
27/11/2018.

CNPJ
213 CNPJ
214 CNPJ
429 -

D
DAIANE RODRIGUES DA SILVA - CNPJ
26953700000194 - SP062 - DMI - Prot.: 61 26/11/2018.
DAIANE RODRIGUES DA SILVA - CNPJ
26953700000194 - SP062 - DMI - Prot.: 70 26/11/2018.
DENIS TRAPP PALMA - CPF 29751611822 SP061 - CDA - Prot.: 267 - 26/11/2018.
DENIS TRAPP PALMA - CPF 29751611822 SP061 - CDA - Prot.: 266 - 26/11/2018.

E
EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF 13311252861 SP062 - DS - Prot.: 411 - 26/11/2018.
ELIANA SANTOS LISBOA - CPF 02641428539
- SP061 - DMI - Prot.: 374 - 26/11/2018.
EUVALDO JOSE DE SOUSA - CPF
20583406807 - SP062 - DMI - Prot.: 359 26/11/2018.

F
FABIO ANTONIO DE
11675318000199 - SP061 23/11/2018.
FABIO ANTONIO DE
11675318000199 - SP061 23/11/2018.

SOUZA - CNPJ
DMI - Prot.: 264 SOUZA - CNPJ
DMI - Prot.: 263 -

FLAVIO SILVA CARDOSO DOS SANTOS - CPF
29718302840 - SP061 - DS - Prot.: 412 26/11/2018.
FORLOC COM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 10710491000118 - SP061 DMI - Prot.: 45 - 26/11/2018.

G
GEIZA LIMA DOS SANTOS MENDES - CPF
34840717885 - SP061 - DMI - Prot.: 391 26/11/2018.
GEUN DE OLIVEIRA - CPF 45691533800 SP061 - CDA - Prot.: 436 - 27/11/2018.
GEUN DE OLIVEIRA - CPF 45691533800 SP061 - CDA - Prot.: 435 - 27/11/2018.

H
HELENA DE CASSIA GUIMARAES DOS SANTOS - CPF 00783068689 - SP060 - DMI - Prot.:
384 - 26/11/2018.
HJH DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI
- CNPJ 28768544000117 - SP062 - DMI - Prot.:
258 - 23/11/2018.

I
INSTITUTO AGARRANDO A CHANCE - CNPJ
15121164000144 - SP060 - DMI - Prot.: 51 26/11/2018.
IVO MOACIR DE SOUZA - CPF 31850928800 SP061 - CDA - Prot.: 288 - 26/11/2018.

J
JANETE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA CPF 23488434800 - SP062 - DMI - Prot.: 378 26/11/2018.
JANETE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA CPF 23488434800 - SP062 - DMI - Prot.: 376 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 335 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 325 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 333 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 328 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 334 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 330 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 326 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 329 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 327 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 332 26/11/2018.
JOAO DE ASSIS VICTOR DA SILVA - CPF
10741312824 - SP060 - CDA - Prot.: 331 26/11/2018.
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF
29863075825 - SP061 - DMI - Prot.: 387 26/11/2018.
JOSE EDUARDO ALDANA FERNANDEZ - CPF
27591105833 - SP060 - CDA - Prot.: 238 27/11/2018.
JOSE EDUARDO ALDANA FERNANDEZ - CPF
27591105833 - SP060 - CDA - Prot.: 237 27/11/2018.
JOSE LUCIELDO DOS SANTOS - CPF
68691092491 - SP061 - CDA - Prot.: 268 26/11/2018.
JOSE LUCIELDO DOS SANTOS - CPF
68691092491 - SP061 - CDA - Prot.: 269 26/11/2018.
JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO - CPF
03012979832 - SP061 - CDA - Prot.: 319 26/11/2018.
JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO - CPF

03012979832 - SP061 - CDA - Prot.: 320 26/11/2018.

L
LAERCIO FRANCISCO MACHADO BORGES CPF 12411406851 - SP060 - CDA - Prot.: 318 26/11/2018.
LAUDICE SABINO DOS SANTOS AUGUSTO CPF 25964467822 - SP061 - DMI - Prot.: 381 26/11/2018.
LINDINALVA DA SILVA FELISMINO - CNPJ
29145980000100 - SP061 - DMI - Prot.: 235 26/11/2018.
LINDT E SPRUNGLI BRAZIL COMERCIO DE
ALIMENTOS SA - CNPJ 20702154001104 SP062 - DMI - Prot.: 70 - 27/11/2018.
LUCIMEIRE DA SILVA BATISTA DA COSTA CPF 00910086893 - SP062 - CDA - Prot.: 287 26/11/2018.

M
MARCIO ROBERTO VIEIRA - CPF
29202386803 - SP062 - DMI - Prot.: 352 26/11/2018.
MARCOS VIEIRA DAS CHAGAS - CPF
34678465804 - SP062 - DMI - Prot.: 382 26/11/2018.
MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA - CPF
29738912806 - SP061 - DMI - Prot.: 166 26/11/2018.
MARIA APARECIDA RANGEL BARBOSA - CPF
00929566882 - SP061 - CDA - Prot.: 309 26/11/2018.
MARIA APARECIDA RANGEL BARBOSA - CPF
00929566882 - SP061 - CDA - Prot.: 310 26/11/2018.
MARIA EDNA SANTANA DOS SANTOS - CPF
03413523490 - SP061 - CAF - Prot.: 566 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 266 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 264 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 268 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 260 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 258 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 265 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 262 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 261 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 267 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 259 - 27/11/2018.
MARIA JEANA DA SILVA - CPF 95459430925 SP062 - CDA - Prot.: 263 - 27/11/2018.
MARIZETE SOARES DE SOUSA - CPF
27048190841 - SP062 - DMI - Prot.: 356 26/11/2018.
MAURICIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF
12606679873 - SP061 - DSI - Prot.: 406 26/11/2018.
MONICA SENI RODRIGUES PEREIRA - CPF
14750973874 - SP061 - CDA - Prot.: 265 26/11/2018.

N
NATHAN DE CASTRO LIBANO - CPF
27871129864 - SP061 - CDA - Prot.: 343 26/11/2018.

P
PEDRO NUNES - CPF 89362144891 - SP061 DMI - Prot.: 367 - 27/11/2018.

R
R S MORAIS COMERCIO DE FERRAGENS ME
- CNPJ 24587000000106 - SP060 - DMI - Prot.:
159 - 26/11/2018.
R S MORAIS COMERCIO DE FERRAGENS ME
- CNPJ 24587000000106 - SP060 - DMI - Prot.:
160 - 26/11/2018.
RAIMUNDO NONATO MACHADO LOPES CPF 11355440858 - SP061 - CDA - Prot.: 312 -

26/11/2018.
RENATO BUENO DURANTE - CPF
29947008835 - SP062 - DMI - Prot.: 311 27/11/2018.
ROGERIO FERREIRA FOGACA - CPF
09666678837 - SP060 - DSI - Prot.: 150 26/11/2018.
RONEY DIEGO DE MOURA SANTOS - CPF
34618927852 - SP061 - DS - Prot.: 409 26/11/2018.
RONOEL DA SILVA - CPF 05286556809 SP062 - DMI - Prot.: 214 - 26/11/2018.
ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA - CPF
04686788838 - SP061 - CDA - Prot.: 314 26/11/2018.
ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA - CPF
04686788838 - SP061 - CDA - Prot.: 315 26/11/2018.

S
SANDRA MARIA DIAS TEIXEIRA - CPF
12398439844 - SP060 - DMI - Prot.: 375 26/11/2018.

T
TANIA DE JESUS RODRIGUES - CPF
37401965801 - SP061 - DSI - Prot.: 404 26/11/2018.
TATIANE PEREIRA - CPF 21282190865 SP062 - DMI - Prot.: 282 - 27/11/2018.
TEKA CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI - CNPJ 24312971000135 - SP062 - DMI Prot.: 41 - 27/11/2018.
TEREZINHA SOUZA FRANCO - CPF
06136438879 - SP061 - DMI - Prot.: 369 26/11/2018.

V
VALDENORA LOPES DA SILVA - CPF
32022915801 - SP061 - CDA - Prot.: 276 26/11/2018.
VALDENORA LOPES DA SILVA - CPF
32022915801 - SP061 - CDA - Prot.: 277 26/11/2018.
VIDA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ
08270313000171 - SP061 - DMI - Prot.: 288 27/11/2018.
VINICIUS NEGRO - CPF 08751203855 - RUA
OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA ,885- CA - SAO
PAULO SP046 - NP - Prot.: 559 - 27/11/2018.
VINICIUS NEGRO - CPF 08751203855 - RUA
OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA ,885- CA - SAO
PAULO SP046 - NP - Prot.: 560 - 27/11/2018.
VINICIUS NEGRO - CPF 08751203855 - RUA
OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA ,885- CA - SAO
PAULO SP046 - NP - Prot.: 561 - 27/11/2018.
VINICIUS NEGRO - CPF 08751203855 - RUA
OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA ,885- CA - SAO
PAULO SP046 - NP - Prot.: 562 - 27/11/2018.
VINICIUS NEGRO - CPF 08751203855 - RUA
OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA ,885- CA - SAO
PAULO SP046 - NP - Prot.: 552 - 27/11/2018.
VINICIUS NEGRO - CPF 08751203855 - RUA
OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA ,885- CA - SAO
PAULO SP046 - NP - Prot.: 553 - 27/11/2018.
VINICIUS NEGRO - CPF 08751203855 - RUA
OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA ,885- CA - SAO
PAULO SP046 - NP - Prot.: 539 - 27/11/2018.

W
WALTER DE OLIVEIRA MELO - CPF
83886150844 - SP061 - CDA - Prot.: 271 26/11/2018.
WASHINGTON LEANDRO DA SILVA - CPF
40915354888 - SP061 - DMI - Prot.: 377 26/11/2018.
WILSON ZAPONI GOMES DA SILVA - CPF
02260034853 - SP062 - CDA - Prot.: 462 27/11/2018.
WILSON ZAPONI GOMES DA SILVA - CPF
02260034853 - SP062 - CDA - Prot.: 463 27/11/2018.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis no endereço fornecido pelo apresentante, pelo

presente os intimo pa ra os
fins de direito, de acordo
com a Lei Federal 9492/97 e
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo, e ao
mesmo tempo no caso de
não ser atendida a presente
intimação, os notifico do
competente protesto. O pagamento do título poderá ser
feito em cheque visado e
cruzado ou administrativo,
emitido no valor equivalente
ao da obrigação, devendo
ainda estar em nome e à ordem do apresentante, e ser
pagável nesta praça, salvo na
hipótese do art. 73, inciso II,
da Lei Complementar nº
123/2006 (ME e EPP) ficando
esclarecido que a quitação
estará condicionada a efetiva liquidação do cheque,
sem prejuízo das despesas
comprovadas, custas, contribuições e emolumentos
devidos, de responsabilidade do devedor, que DEVERÃO ser solvidos (em DINHEIRO) pelo interessado
no mesmo ato, em apartado.
Demais informações à respeito do(s) título(s), será(ão)
prestadas somente às pessoas intimadas ou seus representantes legais (devidamente identificados no
contrato social), nos guichês
de atendimento deste Tabelião. Pelo presente o(s) intimo(s) a comparecer(em)
neste Tabelião para o fim de
efetuar(em) o pagamento,
fornecer(em) o aceite ou justificar(em) a recusa em aceitar, até a data máxima para
seu comparecimento de 4
de dezembro de 2018. Osasco, 30 de novembro de 2018.
Certifico que nesta data, afixei uma via de igual teor deste edital, nas dependências
do Tabelião de Protesto de
Letras e Títulos de Osasco, sito à Avenida Santo Antonio,
2153 3º andar. Bel. Yrecê
Sampaio Trench - Tabelião

Alerta sobre falsa intimação de
protesto enviada
por e-mail

G

Alertamos nossos usuários
que estão sendo utilizados
artigos publicados no site
de nossas entidades, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil ANOREG-BR e do Instituto
de Estudos de Protesto de
Títulos do Brasil - IEPTB,
especificamente o publicado sob o titulo "O PROTESTO DE TITULOS EM
FACE DA NOVA LEI DE FALÊNCIA" de autoria de
Cláudio Marçal Freire - Vice-presidente da ANOREG-BR e Secretário Geral
do IEPTB, para o envio pela
internet de mensagem na
forma de INTIMAÇÃO DE
PROTESTO,
induzindo
seus destinatários a visitarem em determinado site,
no qual supostamente teriam conhecimento a respeito dos referidos títulos
no protesto, fato este que
sugere tratar-se de veículo
de transmissão de vírus,
principalmente em face de
que não é praxe dos cartórios de protesto do Pais utilizar o meio eletrônico para
envio de intimações de
p ro t e s t o.

Aviso Importante
Os Tabeliães de Protesto informam que qualquer pagamento, seja de Custas, ou Valor dos Títulos, somente
poderá ser efetuado nos caixas dos respectivos Cartórios. Em caso de solicitação
telefônica, sob qual quer pretexto, de depósito em conta
bancária em nome de terceiros, trata-se de golpe de estelionatários
declarando-se
funcionários dos tabelionatos e deverá ser comunicado
à Autoridade Policial.

