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

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

14/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Mapfre-14h. LOC.: SP. Retroescavadeira JCB 3C Plus. MAPFRE SEGUROS - São Paulo/SP.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES - JUCESP nº 1126.

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

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

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

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

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

APROX. 110 VEÍCULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

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

APROX. 100 VEÍCULOS FORD
VEÍCULOS DA FROTA DE SERVIÇO

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Lei-
loeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 
1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária ARES DA 
PRAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ n.º 
10.429.687/0001-39, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo - 

CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de 
Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 14/09/2016, registro sob nº R.02, R.03 e AV.04 na matrícula 
n.º 140.315, perante o 2º Oficial De Registro De Imóveis, Títulos E Documentos E Civil De Pessoa Jurídica Da Comarca 
De Guarulhos/SP, no qual figura como fiduciante VERA LUCIA COUTINHO DE FIGUEIREDO, brasileira, viúva, comer-
ciante, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 13.376.656-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 008.970.498-37, 
residente e domiciliada na Rua Brasilândia, nº 132, Vila Bremen, Guarulhos/SP, CEP: 07124-350, levará à PÚBLICO 
LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em 
PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 02/042020 ás 13:00 e finalizando dia 22/04/2020 ás 13:00, com lance mínimo igual ou 
superior à R$ 615.793,02 (seiscentos e quinze mil e setecentos e noventa e três reais e dois centavos) o imóvel abaixo 
descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: Apar-
tamento 25, localizado no 2º pavimento da Torre B – INDAIÁ, integrante do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO 
BOSQUE VENTURA BOULEVARD CLUB”, situado na Avenida Bartholomeu de Carlos, número 747, e Rua “B”, no Bairro 
do Picanço, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, que possui área 
privativa total de 95,620m2, área de uso comum de 87,297m2 (nesta incluída a área referente as 02 vagas indeterminadas 
na garagem coletiva do empreendimento, situadas no 2º subsolo), área total da unidade de 182,917m2, coeficiente de 
proporcionalidade de 0,0028865 e fração ideal de terreno de 22,935m2, coeficiente de distribuição de despesas de con-
domínio de 0,0028944. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS 
TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO 
LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando dia 22/04/2020 ás 13:00 e finalizando dia 24/04/2020 ás 
13:00, com lance mínimo igual ou superior a R$ 609.456,40 (seiscentos e nove mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais 
e quarenta centavos)  e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior à somatória do 
valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das 
despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação 
da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no 
condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para 
o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por 
intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando 
a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, 
não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.
raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O pro-
ponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o 
pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da obrigação 
assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em 
caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no 
importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de 
total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilida-
des. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações 
introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações 
(11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br
RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JU-
CESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autori-
zado pela credora fiduciária E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ n.º 
10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921 – Ibirapuera, São Paulo - SP – CEP: 04501-002, 
nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária 
em Garantia e Outros Pactos, firmado em 19/05/2019, registrado na matrícula n.º 151.310, perante o 2º Oficial De Regis-
tro De Imóveis, Títulos E Documentos e Civil De Pessoa Jurídica Da Comarca De Guarulhos/SP, no qual figuram como 
fiduciantes CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 
27.049.986-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 176.355.578-07 e SIMONE CRISTINA DA SILVA SANTOS, brasileira, do 
lar, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.775.441-6-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 187.962.868-65, 
residentes e domiciliados na Avenida Benjamin Harris Hannicutt, nº 1200, apartamento 51, Bloco D, Vila Rio de Janeiro, 
Guarulhos/SP, CEP: 07124-075, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos termos 
da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 02/04/2020 ás 13:00 e finalizando dia 
22/04/2020 ás 13:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 646.204,50 (seiscentos e quarenta e seis mil e duzentos 
e quatro reais e cinquenta centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos 
credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 505, localizado no 5º pavimento, da Torre Flamboyant – Torre 
A, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAÇA 
CIDADE MAIA (Subcondomínio 2)”, situado atrás do Condomínio Residencial Alameda Cidade Maia, com a lateral direita 
voltada para a Rua Tabatinguera, de quem da Avenida Bartolomeu de Carlos olha para o empreendimento, com a área priva-
tiva de 106,590m2; comum de 97,376m2, (71,215m2 coberta e 26,161m2 descoberta), perfazendo a área total de 203,966m2, 
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,000716% no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio, com 
direito ao uso de 02 (duas) vagas de garagem, indeterminadas, independentemente de tamanho, localizadas indistintamente 
no 1º, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR 
CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, 
fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando dia 22/04/2020 ás 
13:00 e finalizando dia 24/04/2020 ás 13:00, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 539.105,57 (quinhentos e trinta e 
nove mil e cento e cinco reais e cinquenta e sete centavos)  e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde 
que igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos 
legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão 
recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção 
de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou 
igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior 
preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as 
praças, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O 
proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar 
o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da obrigação 
assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em 
caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no 
importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total 
responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As 
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas 
pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 
ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br
RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na 
JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente 
autorizado pela credora fiduciária ARES DA PRAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente 
inscrita no CNPJ n.º 10.429.687/0001-39, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo - 
CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, 
de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 14/06/2016, aditado em 21/08/2017 e em 02/07/2019, 
devidamente registrado e averbados na matrícula n.º 143.524, no qual figuram como fiduciantes PAULO LOURENÇO DA 
SILVA FILHO, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n.º 46.022.456-6-SSP-SP, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 364.246.638-94 e EVELYN CRISTINA DE SOUZA LOURENÇO, brasileira, casada, estudante, portado-
ra da Cédula de Identidade RG n.º 41.884.871-3-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 344.191.378-78, ambos residentes 
e domiciliados na Rua Bimbarra, nº 75 – Apto. 24 – Vila Formosa – São Paulo/SP, CEP: 03355-020, levará à PÚBLICO 
LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em 
PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 01/04/2020 ás 13:00 e finalizando dia 22/04/2020 ás 13:00  , com lance mínimo igual 
ou superior à R$ 697.013,68 (seiscentos e noventa e sete mil e treze reais e sessenta e oito centavos) o imóvel abaixo 
descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: Apar-
tamento 805, da Torre A – Lírio, localizado no 8º pavimento do empreendimento denominado “Condomínio Parque Ventura 
Premium Clube”, situado na Avenida Bartholomeu de Carlos, número 675, e Rua “B”, no Bairro do Picanço, perímetro 
urbano deste distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, com a área privativa total de 100,270m², 
área de uso comum de 96,255m² (nesta incluída a área referente a 02 vagas indeterminadas na garagem coletiva do 
empreendimento, em local coberto do sub-solo), área total da unidade de 196,525m2, coeficiente de proporcionalidade 
de 0,0025720, fração ideal de terreno de 28,208m2. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA 
DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br)  iniciando dia 22/04/2020 ás 13:00 e 
finalizando dia 24/04/2020 ás 13:00  , com lance mínimo igual ou superior a R$ 696.879,48 (seiscentos e noventa e seis 
mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos)  e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, 
desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos 
encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de 
transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada 
a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, 
pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou 
não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de 
conservação que se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.
raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência 
de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças,  não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line 
se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo esta-
belecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme 
edital. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções 
e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante 
ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade 
deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e 
a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 
21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que 
regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br
RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na 
JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente 
autorizado pela credora fiduciária LAUSANNE INCORPORADORA LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ n.º 
09.280.703/0001-95, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921 – Ibirapuera, São Paulo - SP – CEP: 04501-002, 
nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada em 04/12/2018, pelo 27º Ta-
belião de Notas da Capital, Livro nº 2449, Páginas nº 159/169, registro sob nº R.11 na matrícula n.º 209.266, perante o 14º 
Oficial De Registro De Imóveis Da Comarca De São Paulo/SP, no qual figuram como fiduciantes JOSÉ RICARDO LUCCA 
DE SOUZA, brasileiro, corretor, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.324.079 SSP/SP  e inscrito no CPF/MF sob 
o n.º 162.555.888.07 e LEONIDIA MOURA MOUTRAN LUCCA DE SOUZA, brasileira, comerciante, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 9.614.904 SSP/SP  e inscrita no CPF/MF sob o n.º 846.069.678-20, casados sob o regime da Comu-
nhão Parcial de Bens na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Av. Padre Arlindo Vieira, 214, apto 276B 
-Vila Vermelha – São Paulo/SP, CEP: 04297-000, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.
com.br, nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 02/04/2020 ás 13:00 
e finalizando dia 22/04/2020 ás 13:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 683.655,82 (seiscentos e oitenta e três mil 
e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade 
consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: APARTAMENTO 276, localizado no 27º andar  
da Torre B, do Edifício Giardino, integrante do Condomínio Gran Village Club, situado na Avenida Padre Arlindo Vieira, n.º 
214, na Saúde – 21º Subdistrito da Cidade de São Paulo/SP”, com as áreas reais: privativa total de 85,270 m², uso comum 
de 69,466 m², total edificada de 154,736 m², coeficiente de proporcionalidade de 0,0034654 e fração ideal no terreno de 
18,925%, sendo que na área comum, incluída 02 vagas individuais e indeterminadas sujeitas a manobrista na garagem 
coletiva, localizada no térreo, 1º ou 2º subsolos. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO 
ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde 
já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando dia 22/04/2020 ás 13:00 e 
finalizando dia 24/04/2020 ás 13:00, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 706.079,26 (setecentos e seis mil e setenta 
e nove reais e vinte e seis centavos)  e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior 
à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, 
dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a 
consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio 
vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao 
estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço 
alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Os 
interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar 
as praças, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através 
do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do 
leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, 
para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento 
da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas 
e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão 
do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas 
e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer 
responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com 
as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial 
- Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br
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Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo Digital nº 1055781-57.2018.8.26.0002. A Dra. Adriana 
Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz 
Saber a Jean Carlos Costa da Silva (CPF: 457.466.158-54 e RG: 38.680.464-3), que Paulo Sérgio 
Tessari Pereira e Marcelo Eduardo Pinto Silveri lhes ajuizaram uma Ação de Produção Antecipada 
da Prova, objetivando a exibição dos recibos/comprovantes de pagamento dos alugueis e encargos 
vencidos desde o início do contrato até a citação do presente feito, especificamente depósitos 
bancários, os quais foram realizados no Banco Itaú S.A. Ag. 3753, C.C. 00004-5 como pactuado 
entre as partes de forma clara, legível, do imóvel sito a Rua Milton de Alvarenga Peixoto 100, loja 
04 - SP, a fim de que se possa efetivamente saber os valores que foram pagos e os que ainda 
faltam ser adimplidos pelo requerido. O requerido dará sua resposta nos 05 dias subsequentes à 
sua intimação (art. 398 do CPC). Fica, portanto, o requerido advertido de que tal procedimento não 
admite defesa nem contraprotesto nos autos. Ainda que, uma vez realizada a intimação, os autos 
serão entregues aos requerentes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a expedição 
do edital para que produza seus efeitos de direito, sendo o mesmo, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 02/04/2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO 09 E 10/04/2020 

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

Club Athletico Paulistano
CNPJ 60.927.472/0001-16

Aviso de Retomada de Pregões Eletrônicos
Club Athletico Paulistano, no uso de suas atribuições legais referentes aos editais de pregão eletrônico 05-2020 e 06-2020, 
conforme Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes e Termo de Execução 06/2019 
celebrado entre Comitê Brasileiro de Clubes e Club Athletico Paulistano, informa que serão RETOMADOS os pregões ele-
trônicos relacionados a seguir em função do fechamento temporário das dependências do Clube com o objetivo de combater 
a proliferação do Covid-19 (coronavírus), conforme publicado em https://www.paulistano.org.br/noticias/atencao-fechamento-
-das-dependencias-do-clube/. Pregões retomados: O edital 05-2020, que aconteceria em 20/03/2020, ocorrerá conforme 
segue: envio de propostas de 17/04/2020, às 09h00min, até 22/04/2020 às 10h29min; análise de propostas em 22/04/2020 
às 10h30min; sessão de disputa de preços em 22/04/2020 às 14h30min (horários de Brasília). Demais informações podem 
ser acessadas na página https://www.paulistano.org.br/clube-paulistano-edital-05-2020/; O edital 06-2020, que aconteceria 
em 25/03/2020, ocorrerá conforme segue: envio de propostas de 23/04/2020, às 09h00min, até 27/04/2020 às 10h29min; 
análise de propostas em 27/04/2020 às 10h30min; sessão de disputa de preços em 27/04/2020 às 14h30min (horários de 
Brasília). Demais informações podem ser acessadas na página https://www.paulistano.org.br/clube-paulistano-edital-06-2020/. 
Estas retomadas respeitam o prazo mínimo de oito dias úteis entre suas publicações, tanto na imprensa como no site do 
Clube, e sua realização. São Paulo, 07 de abril de 2020.

Lucas 2x4 ANJ -08/04/2020

Edital para convocação de credores nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, com prazo de 10 dias
para impugnação contra a relação de credores (art. 8º da Lei 1.101/2005) e EDITAL DE aviso sobre o plano
de recuperação apresentado nos termos do art. 53, § único, da Lei 11.101/2005, COM PRAZO DE 30 DIAS
PARA OBJEÇÃO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 1013665-
95.2019.8.26.0068, DA EMPRESA ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA. (CNPJ: 61.820.957/0001-79).
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA NUDELIMAN
GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, ou puderem se interessar, em especial aos credores, expedido nos autos da recuperação judicial requerida
pela empresa ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA. que apresentou o plano de recuperação judicial, que se
encontra juntado aos autos digitais, sendo fixado prazo de trinta dias, a partir da publicação deste, para apresentação
de eventuais objeções, nos termos do “caput” do art. 55 da Lei 11.101/2005. FAZ SABER, também, que a administradora
judicial nomeada na recuperação judicial apresentou a relação de credores a que alude o art. 7º, parágrafo 2º da Lei
11.101/2005 (fls. 4224/4531), podendo qualquer credor, devedor ou seus sócios ou, ainda, o Ministério Público, pelo
prazo de 10 dias, contados da publicação deste, apresentarem impugnação contra a relação de credores ora
publicada, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou
classificação de crédito relacionado, tudo nos termos do art. 8º da Lei 11.101/2005, ficando os mesmos cientificados
que terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração da relação abaixo, pelo prazo de 10 dias,
mediante prévio agendamento, junto à administradora judicial, F.REZENDE CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL, por seu representante legal Dr. Frederico Antonio Oliveira de Rezende, OAB/SP 195.329, com endereço
à Praça Franklin Delano Roosevelt, n. 200, 6.º andar, São Paulo/ SP, CEP 01303-020, e-mail: frederico@fraj.com.br
ou mediante consulta aos autos digitais do processo de recuperação judicial. Ademais, informa a Administradora
Judicial nomeada que a íntegra da relação de credores a que alude o art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005, do
presente edital resumido, está publicada em seu sítio eletrônico, qual seja a www.fraj.com.br, para ciência de todos
os interessados, na forma da lei e do Enunciado 103 da III Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Ficam,
portanto, todos os Credores, a Devedora e o Ministério Público intimados de que, no prazo de 10 (dez) dias a contar
da publicação do presente Edital, poderão apresentar em Juízo eventuais Impugnações contra a relação de credores
do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, publicada no site www.fraj.com.br e www.tjsp.jus.br , para alegar ausência de
qualquer crédito ou manifestar-se contra a legitimidade, importância ou classificação dos mesmos. Outrossim, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da publicação deste edital, os credores poderão apresentar eventuais objeções ao plano
de recuperação judicial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente Edital, que será fixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de março de 2020.

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF nº 47.396.635.0001/13

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HM Hotéis e Turismo S/A, ficam convocado para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da empresa, situada na 
Rua São Carlos do Pinhal, nº 424, 1º andar, sala 103, no dia 17 de abril de 2020, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  
1) Exame, discussão e votação das contas, demonstrações financeiras, bem como o parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo 
em 31.12.2019. 2) Eleição dos Membros da Diretoria. 3) Remuneração dos Administradores. 4) Outros assuntos de interesse social. Henry Maksoud Neto - 
Diretor Presidente

PROCESSO LICITATÓRIO 17/2020, CONCORRÊNCIA 01/2020
Acha-se aberto na Prefeitura do Município de Castilho, Estado de São 
Paulo, o Processo Licitatório 17/2020, Concorrência 01/2020, objetivando 
a alienação, por venda, de imóvel rural, descrito no Anexo I - Proposta, 
aprovada pela Lei Municipal 2.812, de 04 de setembro de 2019. Tipo: maior 
oferta de preço, por item. Encerramento: 13 de maio de 2020, às 09 horas. 
O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na 
Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o 
arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. 
Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser pro-
curadas pelo interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou 
através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se rela-
cionar com os termos do presente edital, ou na Secretaria de Administração, 
através do telefone (18) 3741 9006, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento – Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

COMUNICADO
A  A. A.  AZ DE OURO, comunica a todos os seus Associados, membros do Conselho Deliberativo e  
Diretoria, que em respeito aos decretos Municipal e Estadual, decorrentes da PANDEMIA causada 
pelo Corona Vírus (COVID 19), que proibiu por tempo determinado, eventos com aglomeração de 
pessoas em qualquer número, fica suspenso pelo prazo de 03 (três) meses, o pleito eleitoral pro-
gramado para primeira quinzena do mês de Abril de 2020, conforme  preceitua o artigo 10º. caput,e 
inciso 1º, de  seu  Estatuto Social, sem prejuízo de possível retorno antes do período mencionado 
acima, nos termos da lei e dos decretos municipail e estaduail que vierem a revogar tais medidas 
emergenciais. 
Passada a crise de Pandemia, a critério do presidente em exercício, poderá será feita Convocação, 
por meio de EDITAL, conforme o disposto no artigo 12º. Do Estatuto Social.

Presidente Diretoria Executiva: GENARO DO NASCIMENTO SANTOS
Presidente Conselho Deliberativo: LUIZ SARDINHA PONTES

COMUNICADO
Em virtude do feriado de Páscoa,

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

10 A 13/04

O departamento comercial receberá
o material para publicação até o

dia 09/04 (quinta-feira) às 17 horas.
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atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

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






    
 

     


          K-08e09/04

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

  



          
    
  

            


 K-08e09/04

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







 


       K-08e09/04

08 e 09/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005220-31.2018.
valor total: R$ 20,00






   

 
      
          K-08e09/04

08 e 09/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006266-64.2019.
valor total: R$ 30,00



       
 
  






   
           K-08e09/04

08 e 09/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0013306-97.2018.
valor total: R$ 20,00

         
                   
            
 

                
              

            K-08e09/04

08 e 09/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0012215-33.2012.
valor total: R$ 20,00


              
              

  



  
          K-08e09/04

08 e 09/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011368-35.2019.
valor total: R$ 30,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
Pregão Presencial nº 25/2020, Edital Nº 38/2020, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em transporte sanitário de pacientes para tratamento de saúde fora 
do Município de Itatiba. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos 
no dia 28 de abril de 2020, das 13h30min às 14 horas, na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoli-
ne, 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.(11) 3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira. 

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

A SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme comunica que encontra-se instaurado e 
disponível na Divisão Técnica Administrativa o processo abaixo:
Pregão Eletrônico: nº 07/2020. Objeto: Aquisição de hidrômetros, conforme especificações do Anexo I - Termo 
de Referência. Edital na Íntegra: www.saecil.com.br - no Link: Licitações, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou à 
Rua Padre Julião, n.º 971 - Centro - Leme/SP, das 08h00 às 16h00, na Divisão Técnica Administrativa. RECE-
BIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 07h30 do dia 28/04/2020 até às 07h30 do dia 29/04/2020. ABER-
TURA DAS PROPOSTAS: das 08h00 até às 13h15 do dia 29/04/2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: às 13h16 do dia 29/04/2020. REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS 
DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF. LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.
br - “ACESSO IDENTIFICADO”.

Leme, 08 de abril de 2020.
Marcos Roberto Bonfogo

Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 25/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 
28 de abril de 2020, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, 
localizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Paulo, serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” rela-
tivos à licitação modalidade Tomada de Preços nº 08/2020, do Tipo “Menor Preço Global”, que 
tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Elétrica, devidamente 
cadastrada no CREA, incluindo Profissional Habilitado, para Iluminação das Vias Públicas do 
Loteamento Bebedouro H - CDHU, no Bairro Jardim São Carlos, neste município de Bebe-
douro/SP., através de transferência de recursos da Contribuição de Iluminação Pública - CIP, 
incluindo o fornecimento de: mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, alimentação, 
transportes, encargos e leis sociais, enfim tudo às expensas da contratada, assegurando a 
perfeita execução dos serviços correlatos, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada 
por Preço Unitário, que serão abertos às 13:30 horas do mesmo dia. O Edital e seus respectivos 
Anexos da Licitação serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do município: 
www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divisão de Despesas - Setor de Licitação, na 
Prefeitura Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro, 
neste Município, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado em CD, mediante a 
retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte 
reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações 
pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 08 de abril de 2020.
Nelson Sanchez Filho

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira, Estado de São Paulo, torna público que realizou PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 009/2020, que tem como objeto a FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, realizado no dia 03/04/2020 as 9:00 hrs na sala de licitação, teve como fornecedores vencedores 
as empresas: MELO BISCOITOS E CONFEITARIA LTDA no valor global de R$ 3.200,00 e MARTA CELIA 
TEIXEIRA DE SOUSA LIMA - ME no valor global de R$ 89.028,80 para o ano de 2020. 

Sales Oliveira, 06 de Abril de 2020.
Edmar Duarte Gomiero - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VARGEM GRANDE DO SUL

Aviso de ABERTURA de Licitação

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

Carlos Eduardo Martins
Diretor de Licitações e Compras       

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VARGEM GRANDE DO SUL

Aviso de ABERTURA de Licitação

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

Carlos Eduardo Martins
Diretor de Licitações e Compras      

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

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2020. Edital de 07/04/2020. OBJETO: aquisição de válvulas borboleta esfera liga de 
cobre, válvula borboleta pneumática e ventosas vários diâmetros. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 14:00 
do dia 13/05/2020.
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 006/2020. Edital de 11/02/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em engenharia civil para substituição de telhas e execução de madeiramento na caixa de mistura na ETA Anhangabaú no 
município de Jundiaí. MODO DE DISPUTA: Fechado CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor Global. ABERTURA: 
às 09:30 do dia 12/05/2020.
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 013/2020. Edital de 02/04/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em engenharia civil para substituição de telhas da estação elevatória de água bruta do rio Atibaia. MODO DE DISPUTA: 
Fechado. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor Global. ABERTURA: às 14:00 do dia 12/05/2020.
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratui-
tamente.

Armando Mietto Junior / Diretor Administrativo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
15/2020 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VI-

ÁRIA E CORRELATOS. O Departamento Central de Compras informa a quem possa interessar, que 
por equívoco a data de abertura do Pregão Presencial nº 15/2020 saiu de forma incorreta, prevista 
para o dia 09/04/2020 (Ponto Facultativo), desta forma, retificamos a nova data de abertura do certa-
me para o dia 27/04/2020. O Edital completo 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 Cen-
tro, Itu/SP, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min. Obs. Não serão prestadas in-
formações por telefone/fax/e-mail. Itu, 07/04/2020 - Rogério Pires da Silva – Diretor do Departamento.

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 21/2020, para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS. Os envelopes deverão 
ser entregues até às 08h50min do dia 28/04/2020. O Edital completo está à disposição para consulta 
e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.gov.br, ou diretamente na Prefeitura no qual o interes-
sado 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 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. 
Obs. Não serão prestadas informações por telefone/fax/e-mail. Itu, 08/04/2020. Janaína Guerino de 
Camargo – Secretária Municipal de Saúde.

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

SEÇÃO DE FINANÇAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0003/20
Processo nº 2020180004

A Diretoria de Logística da Policia Militar do Estado de São Paulo, por meio de seu Dirigente e com autorização expressa do 
Senhor Dirigente da Unidade Orçamentária da Polícia Militar, sujeitando-se às normas da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo 
Decreto Estadual n° 63.722/2018 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidia-
riamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento 
anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, torna público 
que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º DL-180/0009/20, Processo Nº DL-2020180013 do tipo 
MENOR PREÇO, objetivando a AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS TIPO ÔNIBUS E RESPECTIVAS ADAPTAÇÕES, PARA AS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS PELA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – PMESP (apoio operacional). A 
cotação para efeito dos lances a serem efetuados deverá ser feita de modo a considerar as especificações técnicas constantes 
do Edital e seus anexos. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.
bec.sp.gov.br, no dia 24/04/2020, a partir das 09h30 (Horário de Brasília). O Edital, na íntegra, estará disponível no sítio www.
imesp.com.br/e-negociospublicos, Oferta de Compra 180180000012020OC00023. Dúvidas, solicitação de anexos, se necessá-
rio, fazer contato pelo e-mail: dluge@policiamilitar.sp.gov.br ou pelo fone/fax (11) 3327-7601 e 3327-7606.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO
O Credor Fiduciário BANCO VOTORANTIM S/A (CNPJ. 59.588.111/0001-03), com sede na cidade de São 
Paulo, nos termos da Cédula de Crédito Bancária com Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária, 

o qual figura como Fiduciantes PERCY GARBELLINI (CPF. 015.068.468-15), ETHEL BULGARELLI GARBELLINI 
(CPF.167.093.098-00), ERIKA BULGARELLI GARBELLINI KAMENSEK (CPF. 164.010.048-27), FERNANDO PEREIRA 
KAMENSEK (CPF. 138.769.468-59) e AUBA AUTOMÓVEIS BATATAIS LTDA (CNPJ. 44.955.635/0001-12, por meio do 
Leiloeiro Oficial Renan Augusto Fernandes Guimarães – Jucesp nº 1.113, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que realizará o Leilão Público do tipo Maior Lance e Oferta de forma ON-LINE (via Internet), através da gestora 
STARTUP LEILÕES. Os interessados poderão participar, virtualmente, através do endereço eletrônico: www.startuplei-
loes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO, Abertura dia 13/04/2020 
ás 13hs e com encerramento dia 28/04/2020 as 13hs, com lance mínimo igual ou superior a R$ 852.000,00, do imóvel 
abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do Credor Fiduciário. Caso não haja licitantes no 1º leilão, fica 
desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, Abertura dia 28/04/2020 ás 13hs e com encerramento dia 13/05/2020 as 
13hs, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.824.018,67. BEM A SER PRACEADO: Matrícula 8.644 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Batatais – SP. IMÓVEL: “Um lote de terras, sem benfeitorias, situado neste município e Comarca 
de Batatais, no loteamento denominado “Cachoeira dos Cayapós”, consistente do lote nº 1 da quadra D, com 5.000 metros 
quadrados de terreno.  Localização do bem: Avenida Heitor Arantes Neto nº 210 – Chácaras Cachoeira dos Cayapós – 
Batatais / SP. Maiores informações e cópia do edital poderão ser obtidas no escritório da STARTUP LEILÕES, situado na 
Rua Afonso Celso nº 312 – Vila Mariana – São Paulo / SP, telefone: (11) 5594-5888, e-mail: contato@startupleiloes.com.br 

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

Zarpo Viagens S.A.
CNPJ/ME nº. 13.371.407/0001-77 - NIRE 35.300.445.589

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 13/01/2020, às 15hs, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a convoca-
ção prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Numa Diogo Sales de Paiva e secretariados pelo Sr. Renato Marques Ramalho. Ordem 
do Dia: (i) ratificação da renúncia do Diretor da Companhia, Sr. Numa Diogo Sales de Paiva, inscrito no RNE V436848-N e 
no CPF/ME sob o nº 231.920.798-86; e (ii) eleição dos Diretores da Companhia. Deliberações: (i) A ratificação da renúncia 
do Diretor da Companhia, Numa Diogo Sales de Paiva, inscrito no RNE V436848-N, CPF/ME nº 231.920.798-86, conforme 
carta de renúncia que faz parte desta ata como “Anexo II”; e (ii) a eleição dos Diretores da Companhia, com mandato 
até 13/01/2022: (a) Daniel Topper, portador do RNE nº G102-101Y, CPF/ME nº 237.701.418-65, eleito para o cargo de 
Diretor sem designação específica, e (b) Renato Marques Ramalho, portador do RG nº 24241776 SSP/SP, CPF/ME nº 
253.266.598-08, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores eleitos tomam posse de seus 
cargos mediante a assinatura dos correspondentes Termos de Posse, constantes nos “Anexos III e IV” da presente Ata nos 
termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo 
lavrada a presente Ata. São. Numa Diogo Sales de Paiva - Presidente da Mesa; Renato Marques Ramalho - Secretário. 
Jucesp nº 104.240/20-9 em 20/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Anuncie: 11. 3729-6600

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

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

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

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 14/
PE/2020, que será realizado no dia 28/04/2020 através da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema 
licitação pública, e tem por objeto: Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de cestas básicas, em entregas mensais para a 
Diretoria de Promoção Social do Município de Nova Odessa. Informações 
poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará 
disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link de 
acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 09/04/2020 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/04/2020, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28/04/2020, às 10h00min

Nova Odessa, 08 de abril de 2020.
Diretoria de Suprimentos

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

DocuSign Envelope ID: 833F2948-7469-49A3-B6F1-D61C5D4037B8


