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A Diretoria
O Conselho de Administração

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

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

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

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

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

Total do Ativo  737.501 755.644

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Fluxo de Caixa

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

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

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

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

....continuação
Descrição Saldo Adi- Bai- Transfe- Saldo
Custo 31.12.2019 ções xas rências 31.12.2020
Consórcios (1.006) (119) 761 - (364)
Instalações (305) (2) - - (307)
Máquinas
 e equipamentos (137.636) (5.712) 6.306 1 (137.041)
Móveis e utensílios (1.416) (133) 238 (2) (1.313)
Veículos (941) (327) 183 - (1.085)
Veículos pesados (30.561) (566) 1.471 - (29.656)
Total (175.150) (7.023) 9.020 (1) (173.154)
Total Líquido 28.594 (6.565) (1.354) - 20.675
8. Outros Ativos Circulantes 2020 2019
Outras receitas – ação judicial 3.516 3.516
Outros 9.369 1.719
Total 12.885 5.235
Os valores de outras receitas referem-se a crédito decorrente de ação judi-
cial, com recebimentos iniciados em 2014.
9. Impostos e Obrigações a Recolher 2020 2019
Contribuição para o Financiamento
 da Seguridade Social – COFINS 13.891 13.442
Programa de Integração Social – PIS 3.009 2.913
Outros 13.179 13.548
Total 30.079 29.903
10. Empréstimos e Financiamentos: Referem-se a fi nanciamentos para 
a aquisição de bens e equipamentos pelo Finame, e capital de giro, com en-
cargos fi nanceiros, atualizados com base nas taxas aplicadas no mercado.
11. Parcelamento de Tributos 2020 2019
Passivo Circulante 4.672 7.012
Passivo Não Circulante 594 1.166
Total 5.266 8.178
12. Imposto de Renda e Contribuição Social – Diferidos: O imposto 
de renda e a contribuição social diferidos foram constituídos sobre as dife-
renças temporárias no reconhecimento de despesas e receitas para fi ns so-
cietários, incluindo os lucros não realizados em operações com órgãos pú-
blicos em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2020.
13. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos judi-
ciais perante vários tribunais, surgidos no curso normal de suas operações, 
envolvendo questões trabalhistas, aspectos cíveis e tributários e outros as-
suntos. Com base em opiniões de seus consultores jurídicos, análise das 
demandas judiciais e experiência referente às quantias reivindicadas, a 
Companhia constituiu provisão em montante considerado sufi ciente para 
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brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi ca-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-
troles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos re-
levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 

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

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

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

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

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

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

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

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

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

PREFEITO DE MATÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo - COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 30 de abril de 2021, às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São 
Bento nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: - PAUTA: - 1 - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e 
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composição do Conselho de Administração da COHAB-SP.

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

PRONTMED - TECNOLOGIA DE DADOS EM SAÚDE S/A
CNPJ n° 01.595.059/0001-32 - NIRE n° 35.214.184.276

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prezados Acionistas, Ficam V. Sas. convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que 
se realizará no dia 29 de abril de 2021, às 14:30 horas, de modo exclusivamente virtual, por meio 
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encerrado em 31.12.2020; e (ii)
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antecedência, para adm@prontmed.com. 

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

Edital de Eleição - O SINDIMVET – Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado de 
São Paulo faz saber que no dia 28/05/2021, das 8h00 às 15h00, na Rua Guardenia, 
36, São Paulo, ou por correspondência, serão realizadas as eleições para composição 
de sua nova Diretoria, Conselheiros Fiscais e Delegados para o quadriênio 2021/2025. 
Prazo registro de chapa: 10/05/2021. Impugnação: 5 dias da publicação do registro. 
Edital completo e outras informações: sindimvet@gmail.com.
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ATIVO: PASSIVO:
Caixa e Equivalentes a Caixa sem restrição 604.732 Fornecedores 20.738
Caixa e Equivalentes a Caixa com restrição 327.579 Contrato de Locação a Realizar (PMG) 59.781
Locações a Receber 59.781 Honorários e Salários à pagar 134.679
Outros Creditos 10.698 Encargos Sociais 24.581
Adiantamento a funcionários 41.883 Tributos a recolher 9.736
Impostos a Recuperar 3.347 Subvenções a Realizar - Educação 688.344
Subvenções a Receber 1.054.607 Subvenções a Realizar - SAS 669.945

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

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

Elizabeth Serrano Rochuls - Presidente                                  Elaine Allegrini - Contadora CRC-SP: 1SP221998/O-6.
Guarulhos, 22 de Abril de 2021.
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Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824

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

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

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

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

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

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

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1025568-57.2017.8.26.0405. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – 
Pagamento. Requerente: Condomínio Vitória Régia. Requerido: Ronaldo da Silveira Dias. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025568-57.2017.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Osasco, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Roberta Poppi Neri Quintas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONALDO DA SILVEIRA 
DIAS, RG 11.114.208-8, CPF 135.851.988-99, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Condomínio Vitória Régia, alegando em síntese: trata-se de uma ação de cobrança com o objetivo 
do recebimento de R$.10.964,51(Outubro/2017), ref. Taxas condominiais da Unidade Autônoma nº 104, Bloco A2 de proprie-
dade do requerido, no condomínio Autor. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITA-
ÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Osasco, aos 06 de abril de 2021. 

COMARCA DE GUARULHOS - 7ª VARA CÍVEL - Rua dos Crisântemos, 29 - Centro
-  CEP 07091-060 -  Fone:  (11)  2408-8122 -  Guaru lhos-SP -  E-ma i l :
guarulhos7cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1019056-48.2019.8.26.0224. O  MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. DOMICIO WHATELY PACHECO E SILVA, na
forma da Lei, etc . FAZ SABER. a TÂNIA DI GENARO (RG 33.813.652-6; CPF
226.464.498-28), que SOLIS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI -
EPP lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no
pagamento do débito de R$3.652,34 (maio/2019) a ser atualizado e acrescido de
juros moratórios, custas, honorários e demais cominações legais, decorrente de
serviços educacionais prestados ao fi lho da ré nos termos do contrato de
11.07.2014. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias  supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e
ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECI-
AL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 de abril de 2021. Eu,
Luciana Aparecida Petruci, Escrevente, digitei. Eu, Esdras Roberto Franquim,
Coordenador, conferi e assino digitalmente, por ordem do MM Juiz.

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 1005223-97.2017.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando 
Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, Faz Saber a Ivana 
Rodrigues Siqueira Santos (CPF: 060.149.858-59), que nos autos da Ação de Execução, ajuizada 
por Banco Bradesco S/A, em face de Jurandyr da Cruz Siqueira Santos Junior ME, e Jurandyr da 
Cruz Siqueira Santos Junior, procedeu-se a penhora sobre: Um prédio à Rua Rolando Mário 
Ramacciotti, com área construída de 62,00m2 medindo 5,00m de frente por 25,00m da frente aos 
fundos encerrando área total de 12500m2, objeto da matricula nº 71.193 -16º CRI/SP. Estando 
Ivana Rodrigues Siqueira Santos, na qualidade de cônjuge do coexecutado e coproprietária e 
estando em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação à penhora, na ausência dos quais prosseguirá o 
feito em seus ulteriores termos. Será o presente, afixado e publicado. SP, 23/02/21 
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Convocamos os atuais sócios a participar da reunião de sócios da Sociedade, no dia 03.05.2021, às 10hs, na sede 
social, Avenida José Benassi, nº 1.003, Loteamento Parque Industrial, Jundiaí/SP. Ordem do dia: (i) ratificar a ou-
torga, pela Sociedade, de garantia à operação de financiamento a ser contratado pela Fini Golosinas España, 
S.L.U., empresa do mesmo grupo econômico da Sociedade; (ii) ratificar a delegação de poderes para que um pro-
curador nomeado com poderes específicos possa praticar todos os atos necessários à assinatura e formalização 
da operação de financiamento e da referida garantia; (iii) conforme indicação do Conselho de Administração, ele-
ger como Diretor Industrial, para um mandato por prazo indeterminado, o Sr. Emerson Pincinato; (iv) se aprovada 
a deliberação constante do item (iii) desta ordem do dia, alterar a redação da Cláusula 9ª do contrato social; (v) 
reeleger como Presidente do Conselho de Administração, para um novo mandato de 03 anos, o Sr. Antonio Andrés 
Sánchez Bernal; (vi) reeleger como membros do Conselho de Administração da Sociedade; e (vii) alterar a redação 
da Cláusula 11ª do contrato social. Jundiaí, 22.04.2021. ������	�������	
�����	�	Diretor Presidente.

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