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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Programa de crédito deve autorizar 
demissão de até 50% dos funcionários 
Regras atuais proíbem as empresas participantes de fazer dispensa sem justa causa. As 
mudanças previstas foram apresentadas pelo presidente do BC durante audiência virtual 

e até 60 dias após o recebi-
mento, por elas, da última 
parcela da linha de crédito. 

Outra mudança apresen-
tada pelo presidente do BC 
é o aumento da abrangên-
cia do programa, com in-
clusão de empresas com fa-
turamento anual de R$ 10 
milhões a R$ 50 milhões. 
Hoje, a medida é direcio-
nada apenas a companhias 
que têm receita bruta entre 
R$ 360 mil e R$ 10 milhões. 

Uma terceira medida 
apresentada por Campos 
Neto é a extensão do pro-
grama por mais dois me-
ses (na criação, há quase 
dois meses, a duração esta-
va prevista em dois meses). 

Com as mudanças, o BC 
prevê que o programa deve 
movimentar pelo menos 
mais R$ 10 bilhões. Des-
se total, R$ 5 bilhões por 
causa da extensão de dois 
meses para empresas atual-
mente elegíveis e outros R$ 
5 bilhões para empresas na 
nova faixa de faturamento. 

Conforme mostrou a Fo-
lha de S.Paulo, o ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
reconheceu no mês passa-
do que o programa de cré-
dito de salários, criado com 
recursos do Tesouro Naci-
onal, “não deu tão certo”. 

Guedes disse que pos-
sivelmente nem metade 
do dinheiro seria usado 
se consideradas as regras 
atuais. O principal moti-
vo para o empoçamento, 

ALTERAÇÃO 
 

FOLHAPRESS 

 

O governo plane-
ja liberar a de-
missão de até 
50% dos fun-

cionários nas empresas 
que aderirem ao progra-
ma de financiamento de 
salários. As regras atuais 
proíbem as participantes 
de fazer qualquer dispen-
sa sem justa causa duran-
te o programa. 

As mudanças previs-
tas foram apresentadas 
pelo presidente do Ban-
co Central, Roberto Cam-
pos Neto, durante audiên-
cia virtual promovida por 
comissão mista do Con-
gresso. “A gente vai ter em 
breve modificações nesse 
programa que vão fazer [o 
uso] aumentar”, afirmou 
durante a sessão. 

Apesar de não ter men-
cionado quais mudanças 
eram essas, um dos sli-
des apresentados exibiu 
três alterações planejadas. 
Uma delas é a conces-
são do financiamento para 
empresas que mantiverem 
ao menos 50% dos postos 
de trabalho. 

A MP (medida provisó-
ria) 944, que criou o pro-
grama, determina que as 
empresas beneficiárias não 
podem demitir sem justa 
causa empregados, duran-
te a vigência do programa 

Mudança em estudo prevê concessão de financiamento a empresas que mantiverem ao menos 
50% dos postos de trabalho    FOTO: MARCELLO CASAL JR/AG BRASIL 

em sua visão, seria justa-
mente a regra que impe-
de demissão de funcioná-
rios. Para ele, as empresas 
têm medo de assumir o 
compromisso porque po-
dem precisar dispensar os 
trabalhadores. 

A equipe econômica pas-
sou a estudar a alteração 
da medida no Congresso. 
Parlamentares, por sua vez, 
já chegaram a sugerir que 
o governo edite uma nova 
MP por causa da urgência 
do tema. Na visão do pre-
sidente do BC, um aspec-
to positivo é que há um 
grande número de dados 

MOTIVO 

  o ministro Paulo Guedes 
(Economia) reconheceu no 
mês passado que o programa 
de crédito de salários, criado 
com recursos do Tesouro 
Nacional, “não deu tão certo”. 
O principal motivo, em sua 
visão, seria justamente a 
regra que impede demissão 
de funcionários. Para ele, 
as empresas têm medo 
de assumir o compromisso 
porque podem precisar 
dispensar os trabalhadores. 

 PARA ENTENDER 

Embraer tem 
prejuízo e 
prevê nova 
parceria 

AVIAÇÃO 
 

FOLHAPRESS 

 
A Embraer afirma que 

estuda novas parcerias 
internacionais, inclusive 
para a produção conjunta 
de novos aviões, após a Bo-
eing romper o acordo para 
a compra de sua área de 
aviação comercial. “Esta-
mos revendo nossa estraté-
gia para os próximos cin-
co anos, e sem dúvida algu-
ma há iniciativas para po-
tenciais parcerias. Eventu-
almente, até parceria para 
produção, mas é muito 
cedo”, afirmou o presiden-
te da empresa, Francisco 
Gomes Neto. 

Ele não quis detalhar quais 
seriam os eventuais parcei-
ros. Sem a Boeing e com 
a europeia Airbus já tendo 
comprado a linha de aviação 
regional da Bombardier, ri-
val canadense da Embraer, 
sobram no mercado empre-
sas emergentes da China, Ja-
pão, Índia e Rússia. 

A principal dela é a es-
tatal chinesa Comac, mas 
há diversos óbices políticos 
para uma associação mais 
ampla com Pequim, especi-
almente porque a Embraer 
estaria sujeita a embargos a 
peças de origem americana 
em seus aviões. 

A fabricante paulista re-
gistrou um prejuízo líqui-
do ajustado de R$ 434 mi-
lhões no primeiro trimes-
tre deste ano, ante uma 
queda de R$ 230 milhões 
registrada no mesmo perí-
odo do ano passado.  

Floyd morreu por asfixia, diz laudo independente 
AUTÓPSIA 

 
AGÊNCIA O GLOBO 

 

O advogado que repre-
senta a família de Geor-
ge Floyd, homem negro as-
sassinado por um polici-
al branco em Minneapo-
lis, nos EUA, afirmou que 
uma autópsia independen-
te concluiu que a morte foi 
causada por asfixia e per-
da de fluxo sanguíneo no 
cérebro. No último dia 25, 
Floyd foi rendido por qua-
tro policiais, acusado de ter 
tentado passar uma cédu-
la de US$ 20 falsa para 
comprar um cigarro. De-
pois de ser mantido imo-
bilizado por quase nove 
minutos pelo policial De-
rek Chauvin, que pressio-
nou seu pescoço com o jo-
elho, e avisar que não con-
seguia respirar, o seguran-
ça de boate faleceu. 

A autópsia independen-
te contradiz em parte o 
laudo divulgado pelas au-
toridades de Minneapolis. 
Os primeiros resultados di-
vulgados não revelam si-
nais de asfixia ou estran-
gulamento, mas sim que 
Floyd sofria de uma doen-
ça arterial e de hiperten-
são, o que, unidas à imo-
bilização agressiva imposta 
por Chauvin, “pode ter le-
vado a sua morte”. 

Demitido ao lado dos ou-
tros três policiais que par-
ticiparam da ação no dia 
seguinte à morte, Derek 
Chauvin foi preso na sex-
ta-feira e acusado de assas-
sinato em terceiro grau, o 
que ocorre, de acordo com 
as leis do estado de Min-
nesota, quando um indiví-
duo não tem a intenção de 
matar, mas age com gran-

de indiferença à vida hu-
mana, o que pode culmi-
nar na morte do outro. O 
crime é passível de até 25 
anos de prisão. Em 99% 
dos assassinatos com en-
volvimento da polícia en-
tre 2013 e 2019, no entan-
to, os agentes responsáveis 
não foram sequer criminal-
mente acusados. 

Nos protestos contra a vi-
olência policial após a mor-
te de George Floyd, nos Es-
tados Unidos, uma cena é 
cada vez mais comum: ma-
nifestantes se ajoelharem. 
Em alguns momentos, po-
liciais e soldados também 
repetem o gesto. A atitu-
de se inspira no ex-jogador 
de futebol americano Colin 
Kaepernick, que, antes das 
partidas, em 2016, protes-
tava assim contra a violên-
cia policial sofrida pela po-
pulação negra 

A morte de George Floyd 
gerou uma série de pro-
testos, primeiro em Min-
neapolis, depois em deze-
nas de cidades americanas. 
Já são sete dias de mani-
festações, algumas violen-
tas, com confrontos entre 
manifestantes e policiais. 
O caso também repercutiu 
fora dos EUA. A Organiza-
ção das Nações Unidas pe-
diu para que o caso seja de-
vidamente investigado. 

Trump: governadores devem 
agir ou vão parecer ‘babacas’ 
FOLHAPRESS 

 
 Em meio a uma onda 
de protestos que se 
espalhou pelos Estados 
Unidos contra a violência 
policial e o racismo, o 
presidente Donald Trump 
incentivou ontem  (1º) os 
governadores do país a 
usarem táticas agressivas 
contra os manifestantes 
e disse que aqueles que 
não o fizerem vão parecer 
“babacas”. 
A declaração foi 
dada durante uma 
videoconferência entre o 
republicano e as próprias 
autoridades estaduais. A 
reunião foi fechada para 
jornalistas, mas a imprensa 
americana teve acesso 
ao áudio das falas do 
presidente. 
“Vocês precisam dominar”, 
disse ele diretamente aos 
governadores, de acordo 
com o jornal The New 

York Times. “Se vocês não 
dominarem, vocês estão 
perdendo seu tempo -
eles [os manifestantes] 
vão passar por cima de 
vocês e vocês vão parecer 
um bando de babacas”, 
continuou Trump. 
“Vocês precisam prender 
pessoas e precisam julgar 
pessoas, e elas têm que ir 
para a prisão por um longo 
tempo”. 
Segundo a rede de TV 
CNN, o republicano voltou 
a culpar o que chama de 
“esquerda radical” pelos 
protestos. 
“É um movimento. Se 
vocês não acabarem com 
isso, vai ficar cada vez 
pior. O único momento 
em que ele tem sucesso 
é quando vocês estão 
fracos, e a maioria 
de vocês está fraca”, 
afirmou o republicano aos 
governadores, de acordo 
com a emissora. 

PROTESTOS 

  A morte de George Floyd 
gerou uma série de protestos, 
primeiro em Minneapolis, 
depois em dezenas de cidades 
americanas. Já são sete dias 
de manifestações. 

PARA ENTENDER 

disponíveis sobre a medi-
da. O programa foi usa-
do até agora para financiar 
mais fortemente emprega-
dos com baixos salários em 
todo o Brasil. 

 
ALCANCE 
A medida alcançou 

1.302.694 empregados e o 
estado que mais usou o 
programa foi o de São Pau-
lo. Até agora, houve libe-
ração de R$ 1,9 bilhão em 
financiamento (a previsão 
era de R$ 40 bilhões em 
recursos, sendo R$ 34 bi-
lhões do Tesouro e R$ 6 bi-
lhões de bancos privados). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
EXTRATOS DE CONTRATOS. DISPENSA Nº 
003/2020 - Objeto: Aquisição de medicamentos de uso comum, 
farmácia básica, medicamentos psicotrópicos que serão usados 
na unidade de pronto atendimentos – UPA 24 HORAS e unidades 
básicas de Saúde – UBS do município de Viseu, cuja demanda 
foi agravada pela pandemia mundial do novo coronavírus SARS-
COV-2, causadora da doença COVID19.  Contratante: Fundo 
Municipal de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157; Contrato Nº 
041/2020 Contratado: Hospmed Comercio e Representações Ltda 
- CNPJ: 11.411.491/0001-80 Valor R$ 200.695,00, Contrato: Nº 
042/2020Contratado: Bragantina Distribuidora de Medicamentos 
Ltda - CNPJ: 07.832.455/0001-12, Valor R$ 530.400,00. Contrato: 
Nº 043/2020. Contratado: Altamed Distribuidora de Medicamentos 
Ltda - CNPJ: 21.581.445/0001-82, Valor R$ 489.355,00, Vigência: 
08/04/2020 a 08/10/2020. DISPENSA Nº 006/2020. Objeto: 
Aquisição de materiais, equipamentos, insumos e equipamentos 
de proteção individual – EPI para unidade de pronto atendimento 
– UPA SAMU e Unidade basíca de Saúde – UBS do município 
para enfretamento da pandemia mundial do coronavírus – 
COVID19, até a conclusão do competente processo licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico. Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde, CNPJ: 11.984.819/000157, Contrato Nº 046/2020 
a m tavares e silva eireli Ltda, CNPJ Nº 36.027.361/0001-79 
Valor R$ 478.638,01, Vigência: 08/04/2020 a 08/10/2020. 
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020 – SRP. Pregão 
Eletrônico Nº 008/2020-SRP. Objeto: Objeto: Sistema de registro 
de preços que objetiva a contratação de empresa especializada 
em fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo para 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos 
que compõe a esfera administrativa municipal (2º Distrito e Km 
74). Contrato: Nº 066/2020, Contratante: Prefeitura municipal de 
Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17, Contratado: Auto Posto El 
Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 697.279,51. 
Contrato: Nº 067/2020, Contratante: Fundo Municipal de 
Educação, CNPJ: 21.036.567/0001-98, Contratado: Auto Posto El 
Elion Ltda, CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 828.151,52; 
Contrato: Nº 068/2020, Contratante: Fundo Municipal de Saúde, 
CNPJ: 11.984.819/0001-57, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, 
CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 397.500,59,Contrato: Nº 
069/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 
18.200.226/0001-00, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, CNPJ 
Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 180.404,96, Contrato: Nº 
070/2020, Contratante: Fundo Municipal de Assistência, CNPJ: 
32.215.300/0001-84, Contratado: Auto Posto El Elion Ltda, 
CNPJ Nº 12.261.157/0001-50, Valor: R$ 299.422,80, Vigência 
29/05/2020 a 29/05/2021. Isaias José Silva Oliveira Neto – 
Prefeito.
EXTRATO DE APOSTILAMENTO. 1º APOSTILA 
AO CONTRATO N° 014/2020, DE 24/03/2020, Entre 
a Prefeitura Municipal de Viseu/Pa e Auto Peças Batista Ltda 
-CNPJ nº 09.203.370/0001-09 em consonância com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente 
inscrita no CNPJ sob o N° 32.215.300/0001-84. 1º Apostilamento 
ao Contrato Administrativo n° 014/2020 cujo objeto Fornecimento 
de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos ou originais, com 
padrões de Qualidade e Garantia dos Veículos, Máquinas, Ônibus, 
e Micro-Ônibus Pertencentes ao Município de Viseu/Pa; 1 - Objeto 

a alteração do Disposto na Cláusula décima Primeira - DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial do 
Contrato Administrativo nº 014/2020, acrescentando nova dotação 

Esta apostila entra em vigor na data de sua assinatura, com seus 
efeitos retroagindo a 14 de abril de 2020. 3 - Fundamentação legal: 
Res. nº 11.535/2014 e nº 11.832/2015, alterada pela 29/2017 e nº 
43/2017 do TCM/PA e  no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93. 
Data da Assinatura: 14/04/2020
EXTRATO DE APOSTILAMENTO. 2º APOSTILA 
AO CONTRATO N° 017/2020, DE 24/03/2020, Entre 
a Prefeitura Municipal de Viseu/Pa e Barcelona Comércio de 
Peças Eireli-ME-CNPJ nº 18.267.412/0001-58 em consonância 
com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal 
de Meio Ambiente inscrita no CNPJ sob o N° 32.215.300/0001-
84; 2º Apostilamento ao Contrato Administrativo n°. 017/2020 
cujo objeto Fornecimento de Peças e Acessórios de Reposição 
Genuínos ou originais, com padrões de Qualidade e Garantia dos 
Veículos, Máquinas, Ônibus, e Micro-Ônibus Pertencentes ao 
Município de Viseu/Pa; 1 - Objeto de Apostila: O presente termo 

Cláusula décima Primeira - Da Dotação Orçamentária, prevista 
no instrumento inicial do Contrato Administrativo nº 017/2020, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o orçamento 

sua assinatura, com seus efeitos retroagindo a 14 de abril de 2020. 
3 - Fundamentação legal: Res. nº 11.535/2014 e nº 11.832/2015, 
alterada pela  29/2017 e nº 43/2017 do TCM/PA e  no art. 65 §8º da 
Lei Federal nº 8.666/93. Data da Assinatura: 14/04/2020.
EXTRATO DE APOSTILAMENTO. 1º APOSTILA 
AO CONTRATO N° 018/2020, DE 24/03/2020, Entre a 
Prefeitura Municipal de Viseu/Pa e Higor Tudo Casa & Construção 
Eireli-CNPJ nº 24.951.297/0001-82 em consonância com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal de Meio 
Ambiente inscrita no CNPJ sob o N° 32.215.300/0001-84; 1º 
Apostilamento ao Contrato Administrativo n°. 018/2020 cujo objeto 
Aquisição de material de Construção, Elétrico e Hidráulico para 
atender as Necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos  que 
compõem a esfera administrativa municipal de Viseu. 1 - Objeto 

a alteração do Disposto na Cláusula décima Primeira - DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial do 
Contrato Administrativo nº 018/2020, acrescentando nova dotação 

Esta apostila entra em vigor na data de sua assinatura, com seus 
efeitos retroagindo a 14 de abril de 2020. 3 - Fundamentação legal: 
Res. nº 11.535/2014 e nº 11.832/2015, alterada pela  29/2017 e nº 
43/2017 do TCM/PA e  no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93. 
Data da Assinatura: 14/04/2020
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP 008/2020. Objeto: Sistema de registro 
de preços que objetiva a contratação de empresa especializada 
em fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo para 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que 
compõe a esfera administrativa municipal (2º Distrito e Km 74), 
Empresa vencedora AUTO POSTO EL ELION LTDA, CNPJ Nº 
12.261.157/0001-50, valor total; R$ 2.402.759,38, assinatura: 29 
de maio de 2020.

PREFEITURA MUN. DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 002/2020-
FMS. Objeto: Contratação De Empresa De Engenharia Para A Construção 
De Uma Unidade Básica De Saúde, Na Comunidade Moju Do Belarmino 
Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Saúde-FMS. 
Abertura: 18 de junho de 2020, às 09h00min, no Centro de Convivência dos 
Idosos - CCI, Rua Marechal Castelo Branco, Bairro Esperança, nº173, CEP 
68.129-00, na Cidade de Mojuí dos Campos-PA. O Edital poderá ser obtido 
na própria Secretaria no horário de 8h as 13h ou via email: licitacao@
mojuidoscampos.pa.gov.br.

Vanessa Gomes - Presidente da CPL

PREFEITURA MUN. DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 
004/2020-SEMGA. Objeto: Registro de preços para a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos leves, equipamentos leves e 
equipamentos pesados, serviço de lavagem simples, serviço de borracharia 
e serviço de reboque, com fornecimento de peças e acessórios da marca de 
veículo/máquina pertencentes à frota do Município de Mojuí dos Campos. 
Abertura: 16 de junho de 2020, às 09h00min, no Centro de Convivência dos 
Idosos - CCI, situado na Rua Marechal Castelo Branco, Bairro Esperança, 
nº173, Mojuí dos Campos-PA. O Edital poderá ser obtido na própria 
Secretaria no horário de 8h as 13h ou via email: licitacao@mojuidoscampos.
pa.gov.br.

Leandro Coutinho Nogueira - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LIMOEIRO DO AJURU

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO ELETRONICO 
004/2020. PROCESSO N° 1124/2020, Pregão Eletrônico n° 
004/2020. Objeto: Registro de preços que objetiva a contratação de 
Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços de Confecção de Material 

da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, Suas Secretarias e 
Demais Unidades Administrativas. Publicado no D.O.U seção 3, nº 
99 de 26/05/2020, pág. 138, no Jornal de Grande Circulação Diário 
do Pará na edição do dia de 26/05/2020 e DOE/PA n º 34233 pág. 75 
de 27/05/2020. Em decorrência de falha na divulgação no comprasnet, 
foi reagendada a sessão pública para recebimento das propostas e 
documentação para o dia 22/06/2020 às 09:30h. O edital poderá ser 
obtido eletronicamente no mural de licitações, do site do TCM-Pa, portal 
da transparência e no comprasnet.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 
0405002/2020. INX. Nº 6/2020-018. Contratante: Município de 
Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Celiane Do Socorro Xavier 
Do Nascimento sob o CPF nº 821.542.792-87. Objeto: Prestação de 
serviços de mão de obra do(a) contratado(a) por tempo determinado, 
para atividades de Coordenadora no TFD, através da Secretaria Mun. 
de Saúde. Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, c/c 13 inciso III da 
Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 07 (sete) meses. Valor Global: R$ 
26.264,00 (vinte seis mil duzentos e sessenta e quatro reais). Data de 
Assinatura: 04/05/2020.
AVISO DE RATIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-
018. Objeto: Prestação de serviços de mão de obra do(a) contratado(a) 
por tempo determinado, para atividades de Coordenadora no TFD, 
através da Secretaria Mun. De Saúde. Fundamento Legal: Art. 25, inciso 
II, c/c 13 inciso III da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 07 (sete) meses. 
Valor Global: R$ 26.264,00 (vinte seis mil duzentos e sessenta e quatro 

Francisco Ferreira Freitas - Prefeito Municipal

PREF. MUN. DE CUMARU DO NORTE/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020

O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, para 
o conhecimento dos interessados, que realizara licitação, 
no dia 20 de julho de 2020 às 08h30min (horário Local), 
licitação sob modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Tipo 
Menor Preço Global. Objeto: Contratação de ponte em 
concreto armado na Rodovia Vicinal Trairão, Trecho Mpa-
287 /RB-235, sobre o Rio Trairão, Lote 1, com extensão 
de 120M no Município de Cumaru do Norte – PA, Sob 
Jurisdição do 6º NR, O edital completo estará à disposição 
no endereço supracitado. Mais informações telefone 
(094)984128365, site: www.pmcn.pa.gov.br 
e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br.

Cumaru do Norte/PA, 01/06/20.
Vilamon P. Ramos - Presidente da CPL

LEILÃO ONLINE DE IMÓVEIS
DIAS 15 e 19/06/2020 ÀS 14H

Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 607, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) dos 
imóveis abaixo descritos, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97.  Local da realização dos leilões: Avenida 
Brasil, 478 – Jardim Paulista, em São Paulo/SP. Localização do imóvel: Belém/PA. Bairro Cruzeiro (Icoaraci). Travessa do Cruzeiro, 
472. Edifício “Fit Icoaraci”. Torre Tapajônica 02. Ap. 32 (3º pav.), com direito ao uso de 01 vaga indeterminada descoberta na 
garagem coletiva do Condomínio. Área total de 116,01m² (sendo 67,31m² de área priv. e 48,6996m² de área comum). Matr. 
9.817 do 3º RI local. Obs.: Caberá ao comprador, as suas expensas, o pagamento de eventual débito de IPTU que vier a ser 
apurado. Consta ação ordinária, processo nº 0800644-24.2020.8.14.0201, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital 
de Icoaraci/PA. O Vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas “Condições 
de Venda dos Imóveis” constantes do edital. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 15/06/2020 às 14h. Lance mínimo: R$ 279.310,66. 2º 
Leilão: 19/06/2020 às 14h. Lance mínimo: R$ 153.617,16 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: 
à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro.  Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio 
perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento.  O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de 
realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465 de 11/07/2017.  Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: 
banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Informações - tel.: (11) 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.


